STICHTING WIJKRAAD DE BLAAK
JAARVERSLAG 2016
Dit jaarverslag geeft weer wat de belangrijkste aandachts- en actiepunten zijn
geweest van het bestuur van Stichting Wijkraad De Blaak (verder te noemen: de
wijkraad) in de periode februari 2016 tot februari 2017.
1.

Vergaderingen van de wijkraad

In 2016 hebben, afgezien van het begrotingsoverleg, geen vergaderingen van
het Dagelijks Bestuur van de Wijkraad plaatsgevonden. Alle te behandelen
onderwerpen werden in vergaderingen van het Algemeen Bestuur afgehandeld.
Het Algemeen Bestuur is in de verslagperiode 11 keer in vergadering bijeen
geweest. Op 14 april en 20 oktober 2016 vond het periodieke overleg tussen de
wijkraad, de gemeente en de politie plaats. Aan laatstgenoemde vergadering
nam tevens wijkwethouder Marcelle Hendrickx deel.
Op 24 februari 2016 vond de jaarlijkse bewonersvergadering plaats. Ca. 50
wijkbewoners woonden deze vergadering bij. Voorafgaand aan deze vergadering
gaf Paul van Hoesel (gemeente) een presentatie over Stadsbos013 en gaf Tom
van Duuren bijgestaan door Ralf van Humbeeck (firma Weijtmans) een
presentatie over het bosonderhoud in opdracht van de gemeente. Het verslag
van deze bewonersvergadering staat geagendeerd voor de bewonersvergadering
van 15 februari 2017.
2.

Activiteiten in de wijk

Door de wijkraad of met ondersteuning van de wijkraad (mankracht en/of
subsidie) zijn onder andere de volgende activiteiten in de wijk georganiseerd:
koffieochtenden, fiets- en wandeltochten, verschillende excursies, de
kerstbrunch, de kerststal, Driekoningen zingen, kunstroute, verschillende
straatfeesten, drie themabijeenkomsten en financiële ondersteuning van het
Kinder Vakantie Werk en de Scouting. De wijkbarbecue en de
nieuwjaarsbijeenkomst zijn niet doorgegaan. Het bestuur zal zich erover beraden
of de laatstgenoemde activiteiten komend jaar wellicht in een andere vorm terug
kunnen keren. Bij het Driekoningen zingen is wél de mogelijkheid geboden om
nieuwjaarswensen over te brengen bij een drankje, aangeboden door de
wijkraad. De viering van Koningsdag is in 2016 niet doorgegaan, omdat de
organisatie voor het eerst volledig in handen van de wijkraad kwam en de
vereiste vergunning niet meer tijdig aangevraagd kon worden. Er worden
voorbereidingen getroffen om Koningsdag in 2017 uitgebreider te vieren, zoals in
de presentatie voorafgaand aan de bewonersvergadering duidelijk wordt. Het
bestuur heeft een poging gedaan om de activiteiten in het kader van de
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Netwerkborrel een nieuwe impuls te geven. De trekkers zagen echter geen kans
meer om de organisatie ervan uit te voeren of daarvoor voldoende ondersteuning
te krijgen. Daarnaast was er sprake van een teruglopende belangstelling.
Daarom heeft het bestuur besloten om deze activiteit en de bijbehorende website
te beëindigen. De werkgroep Duurzame energie heeft vier zgn. Energiecafé's
georganiseerd, waarover u in de paragraaf Werkgroep Duurzame energie meer
kunt lezen.
3.

Zorg, WMO en ouderennetwerk

Het afgelopen jaar is vervolg gegeven aan activiteiten voortvloeiend uit het in
2015 gepresenteerde rapport Leefbaarheid 75+ bewoners in De Blaak.
Dit heeft geleid tot het organiseren van:
 de workshop “Risico's in en om het huis” i.s.m. medewerkers van het Rode
Kruis in het Sportcafé, die is bezocht door ongeveer 25 personen;
 themabijeenkomst “Langer thuis wonen met de juiste zorg” i.s.m. de
wijkverpleegkundige, mantelzorgconsulent, ouderenadviseur, Loket Z en
de gemeente in het Sportcafé die is bezocht door ruim 60 personen;
 de themabijeenkomst “Puberbrein” die werd georganiseerd voor een
jongere doelgroep i.s.m. Helder Theater, de GGD, de basisscholen en de
gemeente; deze bijeenkomst in OBS De Blaak is bezocht door 56
personen.
De wijkraad vertegenwoordigt de belangen van de wijkbewoners op het gebied
van zorg, WMO en ouderen in overleggen zoals het Wijk-netwerkoverleg De
Blaak, het Activiteitennetwerk Zorgvlied-De Blaak, de Netwerkborrel ZorgvliedDe Blaak en de Senioren Raad Tilburg.
De wijkraad heeft een nieuwe Zorg- en welzijnskaart opgesteld (gedrukt door de
gemeente, waarvoor dank) en ingevouwen in het wijkblad laten verspreiden.
Er is een overleg geweest met de gemeente en een bedrijf over het opstarten
van buren- en wijkhulp. De wijkraad is voornemens om daar vervolg aan te
geven, maar niet op een commerciële basis. Gedacht wordt aan het op initiatief
van de wijkraad in samenwerking met ContourdeTwern opstarten van een
project op basis van vrijwilligers.
4.

Werkgroep Jeugd

De werkgroep Jeugd heeft zich bezig gehouden met het onderhoud aan de
speeltuin bij de Hofstede, met de verplaatsing van de JOP en met de organisatie
van het Driekoningen zingen bij de Hofstede. Het Driekoningen zingen was weer
een groot succes, waarbij 60 kinderen en 70 volwassenen aanwezig waren.
Daarnaast zijn in samenwerking met de gemeente voorbereidingen getroffen om
bij de Grevelingen een in 2017 te realiseren speeltuintje in te richten met 4
speeltoestellen.
5.

Seniorenactiviteiten

Naast de koffieochtenden bij de Hofstede en wandel- en fietstochten zijn er 7
activiteiten zoals presentaties, excursies en uitstapjes georganiseerd en een goed
bezochte Kerstbrunch bij de Hofstede met muzikale ondersteuning door de
Melodiva's. Door ContourdeTwern wordt wekelijks op woensdagochtend bij het
Sportcafé aan de Grebbe een inloop van de Vriendschapsbank georganiseerd
(voor 55+ bewoners) en op woensdagmiddag was er in 2016 wekelijks een door
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de wijkraad geïnitieerde en door vrijwilligers van ContourdeTwern uitgevoerde
tablet-inloop.
6.

Werkgroep Duurzame energie

De werkgroep bestaat uit 8 leden.
In 2016 zijn er vier Energiecafé's georganiseerd, nl. op 17 februari, 13 april, 2
juni en 19 oktober. Op 18 januari 2017 is er een Energiecafé over dakisolatie
geweest.
Er zijn vier inkoopacties geweest, nl. voor zonnepanelen, kozijnen en glas, vloeren spouwmuurisolatie en warmtepompen.
Er zijn opdrachten verstrekt voor:
6 voor zonnepanelen, totaal 79 panelen;
100 m2 glas;
431 m2 vloerisolatie;
543 m2 spouwmuurisolatie;
0 voor warmtepompen.
Het plan is dat de werkgroep dit jaar opgaat in de Energiecoöperatie. Dit
betekent dat de werkgroep Duurzame energie onder de paraplu van de wijkraad
ophoudt te bestaan en dat de activiteiten worden voortgezet in de
Energiecoöperatie.
7.

Veiligheid in de wijk

In de vier WhatsApp groepen die in de Blaak actief zijn hebben zich tot op heden
350 bewoners uit onze wijk aangemeld. Ook is er een Facebook pagina
Buurtpreventie Tilburg de Blaak actief, waarvoor zich tot op heden 618
Blaakbewoners hebben aangemeld.
Van de politie is de volgende informatie ontvangen m.b.t. incidenten, o.a.
woning- en autoinbraken en overlast jeugd, die in 2016 in onze wijk hebben
plaatsgevonden. Dit afgezet tegen de rest van Tilburg zijn er relatief weinig
incidenten die zich in de Blaak hebben voorgedaan. Echter, ieder incident is er
een teveel.
In totaal zijn er 15 verdachten aangehouden en zijn er 26 overige verdachten
waartegen nog een onderzoek loopt.
De volgende incidenten hebben zich voorgedaan in onze wijk.
diefstal uit/inde woning:
15
diefstal uit een personenauto:
21
diefstal uit box / garage:
1
diefstal personenauto:
2
diefstal fiets:
4
diefstal vrachtauto/bestelauto:
1
vernieling openbaar gebouw:
1
vernieling overige objecten:
14
melding overlast jeugd:
42
brandstichting:
1
brand (geen brandstichting):
3
loos inbraak- overvalalarm:
12
vandalisme / baldadigheid:
4
melding van verdachte situatie:
49

3

8.

Overlast in de wijk

Geluidsoverlast De Katsbogten
Nadat de wijkraad er bij BORT Katsbogten aandacht voor heeft gevraagd en na
het indienen van een klacht door BORT Katsbogten bij de gemeente, is er een
einde gekomen aan de geluidsoverlast in de late uren.
Parkeeroverlast rond de scholen
De parkeeroverlast op trottoirs, kruisingen en groenstroken rond de scholen is
aangepakt. Na uitgebreide voorlichting via de scholen e.d. zijn er eerst
waarschuwingen uitgedeeld. Daarna is verbaliserend opgetreden.
9.

Sporthal en Sportcafé

De gemeente heeft de laatste te verwijderen asbesthoudende materialen uit de
sporthal verwijderd. Het dak van de sporthal zal voorzien worden van
zonnepanelen.
De wijkraad heeft i.s.m. de beheerder van het Sportcafé en ContourdeTwern een
poging gedaan om een eetpunt op te starten om de sociale cohesie in de wijk te
bevorderen. Door het afhaken van de cateraar is dit niet doorgegaan.
In overleg met de gemeente heeft Carla Arnolds besloten om m.i.v. 1 december
2016 het beheer van het Sportcafé over te dragen aan Sport2Connect. Deze
organisatie beheert al meer horecavoorzieningen bij sporthallen. Carla zal wel
haar activiteiten voor Brabant Bridge in het Sportcafé voortzetten. De wijkraad is
met de nieuwe beheerder in gesprek gegaan om de toekomstige exploitatie te
bespreken. Naast de diensten aan de gebruikers van de sporthal, zijn er o.a.
mogelijkheden om de jeugd een onderkomen te bieden. De wijkraad heeft
daarom een samenwerking van Sport2Connect met de jongerenwerkers van RNewt (ContourdeTwern) voorgesteld. Ook andere groepen wijkbewoners kunnen
uiteraard in overleg met Sport2Connect van de voorzieningen in het Sportcafé
gebruik maken.
10.

Organisatie van de wijkraad

De Statuten van Stichting Wijkraad De Blaak bevatten de basisinrichting van de
wijkraad, zijn notarieel vastgelegd en gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel. In het Huishoudelijk reglement van de Stichting Wijkraad De Blaak
wordt nadere invulling gegeven aan de Statuten. Het vorig Huishoudelijk
reglement dateerde van 2010 en diende aangepast te worden aan nieuwe
inzichten over de organisatie en het functioneren van de wijkraad. In de loop van
de tijd zijn ter ondersteuning van het bestuur functies toegevoegd die niet in het
Huishoudelijk reglement waren genoemd. Nu heeft het bestuur in overleg met de
overige leden van de wijkraad besloten om de functiebenamingen en hier en
daar ook de functie-inhoud te wijzigen. Naast het Dagelijks Bestuur en het
Algemeen Bestuur zijn er nu Bestuursondersteuners (voorheen ambassadeurs en
een coördinator), Werkgroepen en Adviseurs (deze bestonden al). De invulling
van deze taken is opnieuw beschreven. Op onze website www.wijkraaddeblaak.nl
zijn op de pagina “Het bestuur” onder “De Wijkraad” alle wijkraadsleden
vermeld met hun functie. Het nieuwe Huishoudelijk reglement vindt u op onze
website onderaan bij de PDF-icoontjes.
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11.

Weg- en openbaar groenonderhoud

De wijkraad geeft jaarlijks bij de gemeente prioriteiten aan m.b.t. inrichting en
onderhoud van de openbare ruimte.
In 2016 is de parkeerproblematiek bij Sarto aangepakt door het uitbreiden van
de parkeergelegenheid op eigen terrein en het slaan van houten palen langs de
Gilzerbaan op plaatsen waar niet geparkeerd mag worden. In 2016 is tevens een
begin gemaakt met het uitvoeren van achterstallig onderhoud van het groen
langs het Dongepad. Uitheemse soorten moeten wijken om een gezonde
ontwikkeling van de inheemse soorten mogelijk te maken.
De gemeente heeft de gebrekkige waterafvoer van het grasveld tegenover het
winkelcentrum aangepakt. Voor evenementen wordt van deze locatie gebruik
gemaakt. De gemeente heeft een extra put op dat deel van het grasveld
aangelegd.
Daarnaast heeft de gemeente enkele wat kleinere zaken opgelost, waar iets aan
gedaan moest worden, met name putdeksels die te hoog of te scherp stonden.
Dat leverde gevaar voor fietsers op.
De prioriteiten die voor 2017 zijn aangegeven:
 fietspad Dongepad waar nodig ontdoen van wortels en herbestraten;
 in overleg met de bewoners de Vlettevaart herinrichten en herbestraten;
 in overleg met de bewoners een oplossing realiseren voor het
parkeerprobleem in de Swalm.
12.

Aan de rand van De Blaak

Groenonderhoud
In 2016 heeft onderhoud plaatsgevonden aan bomen en struiken aan de rand
van de wijk, zoals aan het Reuselpad. Voorafgaand is samen met de beheerder
een inspectieronde georganiseerd, waarbij uitleg is gegeven en waarbij
Blaakbewoners aanwezig waren en hun mening konden geven.
150 KV transportleiding
In 2017 zal het Bels Lijntje op grond van Brusselse richtlijnen verbreed worden.
Voorzien is, dat dat om dubbel werk te voorkomen tegelijk met de aanleg van
een 150 KV transportleiding door Tennet zal gebeuren. Bewoners zijn daartegen
in het geweer gekomen, vanwege verwachte risico's voor de gezondheid. Tennet
heeft de plannen inmiddels aangepast. De gemeenteraad zal besluiten of er nu in
voldoende mate aan de bezwaren tegemoet wordt gekomen.
Vodafone mast aan het Reuselpad
Na bezwaren van bewoners en een verzoek van de gemeente aan Vodafone om
een nadere onderbouwing van de noodzaak om aan het Reuselpad een nieuwe
mast te bouwen, heeft Vodafone daar uiteindelijk van afgezien.

20 januari 2017
Peter van der Bijl
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