Verslag van de jaarlijkse bewonersvergadering van
Stichting Wijkraad De Blaak op woensdag 24 februari 2016

Voorafgaande aan de vergadering is een presentatie gegeven door
Paul van Hoesel van de gemeente Tilburg over Stadsbos013 en door
Tom van Duuren bijgestaan door Ralf van Humbeeck van de firma Weijtmans over het
bosonderhoud in opdracht van de gemeente

Aanwezig:
 namens de Wijkraad: Ruud Zuer (voorzitter), Jan Willem Wijsman (secretaris), Peter van
den Bemt (penningmeester), Peter van der Bijl (lid), Ad Schraven (lid) en Otto Sterk (lid)
 kandidaat bestuursleden: Frans van Dommelen en Frans Kuijpers
 adviseur: Ko Schaaders
 lid kascontrolecommissie: Harrie de Kort
 wijkambassadeurs: Henk Balsters, Nelly van der Bijl, Hanny de Kort, Steef Zoontjens en
Wim van Zijl
 namens de gemeente: Robert Hornikx
 belangstellenden uit de wijk: circa 50 personen
1.

Naar aanleiding van de presentaties
Stadsbos013
Ontwikkeling van Stadsbos013 vindt plaats in het kader van Natura 2000, moet leiden tot
een stadsregionaal park en gaat uit van de principes people, planet, profit. Er worden
verschillende activiteiten opgestart om tot een verdere ontwikkeling en toegankelijkheid
te komen.
Bosonderhoud
Onderhoud van 600 ha is t/m 2018 door de gemeente uitbesteed aan de firma
Weijtmans. Onderhoud vindt plaats n.a.v. beheerplannen opgesteld door Bosgroep Zuid
na goedkeuring door de gemeente. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Er wordt
samengewerkt met natuurpedagoog Jael Nouhet. Communicatie over het bosonderhoud
vindt plaats d.m.v. Bos café bijeenkomsten. De eerstvolgende is op 27 maart a.s. in de
vorm van een fietstocht gevolgd door de bijeenkomst. Tijd en plaats van samenkomst
worden bekendgemaakt op de website www.tilburgbos.nl.
Vragen n.a.v. bosonderhoud
Steef Zoontjens: wordt er rekening gehouden met bosbewoners zoals vogels als de
specht? Ja, dat kan aanleiding zijn om bepaalde bomen te sparen.
Henk Balsters: welke relatie is er met TWM Gronden? Weijtmans doet nu alleen het
Blaakbos. Aanspreekpunt voor bossen op terrein van TWM is de heer van Kemenade
van TWM Gronden.
Bewoner: wil wonen grenzend aan bos, niet aan park. Welke soorten bomen worden er
gerooid? Opdracht van de gemeente is “dunnen” en langs fietspad overlast wegnemen,
waarbij behoud van native soorten de voorkeur heeft.
Bewoner: hoe heeft u er inzicht in en wat gaat u doen? Weijtmans gaat samen met
de gemeente op 2 maart a.s. ter plaatse (strook langs fietspad) keuzes maken en bomen

markeren. Bewoners worden uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Verzamelen om
08.00 uur bij het begin van het Reuselpad zijde Weteringlaan.
De voorzitter bedankt de sprekers.
2.

Vaststelling samenvatting bewonersvergadering d.d. 25 februari 2015
De samenvatting (die ook is te raadplegen op de website van de Wijkraad en die vóór de
vergadering bovendien op papier is uitgereikt) wordt met dank aan de samensteller Guus
Vinkesteijn ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag
3. Oversteekplaats Baroniebaan/Stroomlaan (Dongepad). Opmerking bewoner: vindt dat
m.n. mensen die slecht ter been zijn, maar ook fietsers, te weinig tijd hebben om over te
steken en is daarover in contact met de gemeente. Voorzitter heeft samen met Peter van
der Bijl, Robert Hornikx en Guido van Vught (Verkeersregeltechniek) van de gemeente
de situatie ter plaatse onderzocht. Conclusie is dat de oversteek voor eenieder veilig te
maken is. Tussen de rijbanen kan opnieuw op een knop worden gedrukt om verder over
te steken.
6. De voorzitter bespreekt in het kort de samenstelling van het huidige bestuur.
7. Stadsbos013. Vraag Henk Balsters: waarom is de werkgroep Stadsbos013 niet
geformeerd? Voor de genoemde werkgroep kunnen belangstellenden zich bij Henk
Balsters melden, waarna die door Henk kan worden opgestart.

3.

Algemeen jaarverslag 2015
De voorzitter geeft per onderdeel een korte toelichting op het verslag (dat ook is te
raadplegen op de website van de Wijkraad en bovendien vóór de vergadering op papier
is uitgereikt). De vergadering neemt met waardering kennis van het verslag waarbij
tevens het volgende is besproken:
De voorzitter vraagt ondersteuning voor de activiteiten op de komende Koningsdag op
27 april a.s..
Bij het Sportcafé aan de Grebbe worden regelmatig activiteiten georganiseerd. In
opdracht van de gemeente is het dak gerenoveerd, maar het plafond heeft daarna door
een lekkage waterschade opgelopen. Dit is nog niet hersteld.
Weg- en openbaar groenonderhoud
Groot onderhoud van de bestrating in de wijk wordt pas gepland en geprioriteerd vanaf
2020. Het betreft niet alleen slechte bestrating, maar ook de inrichting van woonerven
e.d., die functioneel achterhaald is. Als voorbeeld wordt de Rissebeek genoemd.
Vervanging van een deel van de openbare verlichting is gepland in 2017 en 2018.
Kleinere mankementen aan de bestrating (tot 15 m2) kunnen door de bewoners zelf bij
de gemeente gemeld worden.
Groot onderhoud aan het Bels Lijntje wordt in 2017 uitgevoerd, tegelijk met de aanleg
van de ondergrondse hoogspanningskabels door Tennet.
Gevraagd wordt naar de rol van de gemeente bij het aanspreken van bewoners op het
onvoldoende snoeien van heggen, verkeerd geparkeerde auto's e.d.. Een slechte
doorgang op o.a. trottoirs is daarvan het gevolg. In eerste instantie moet de bewoner die
daarvan hinder ondervindt de overlast veroorzakende bewoner er op aanspreken. Pas
als die daaraan geen gehoor geeft dient dit bij het Centraal Meldpunt (14013) van de
gemeente gemeld te worden.










4.


Financieel jaarverslag 2015
De penningmeester geeft een korte toelichting op het verslag. De vergadering neemt
met waardering kennis van het verslag. Harrie de Kort presenteert namens de
kascontrolecommissie het controleresultaat. Er is geen kasboek omdat alles per bank
wordt geregeld. Het boekhoudprogramma en de manier waarop dit wordt gebruikt wordt
als solide beoordeeld. De genomen steekproeven bleken allemaal correct verwerkt. De
kascontrolecommissie geeft daarom haar goedkeuring, maar heeft wel enkele
aanbevelingen. Met het oog op de slinkende reserve zal goed moeten worden toegezien,
dat de toegekende subsidies uitsluitend ten goede komen aan Blaakbewoners.




5.



De conclusies zijn vastgelegd in het rapport van de kascontrolecommissie (bestaande uit
Harrie de Kort en Ruud van Gerwen). De vergadering gaat akkoord met het voorstel om
(conform de statuten) de penningmeester décharge te verlenen.
De kascontrolecommissie blijft in de huidige samenstelling functioneren, Ruud nog 1
jaar, Harrie nog 2 jaar.
De voorzitter bedankt de penningmeester en de kascontrolecommissie.
Begroting 2016
De penningmeester geeft een korte toelichting. De vergadering stemt in met de
begroting.
De penningmeester geeft aan dat de wijkraad, sinds de verlaging van het
bewonersbudget van 4 tot 1 Euro per jaar per Blaakbewoner, per jaar 6 tot 7000 Euro
inteert op de reserve. De reserve is momenteel nog ongeveer 20000 Euro. Over 2 tot 3
jaar zal de reserve op zijn. Tenzij de bijdrage door de gemeente wordt verhoogd, zullen
in de toekomst minder activiteiten ondersteund kunnen worden.

6.

Beleidsplan van de wijkraad
Het nieuwe beleidsplan 2016-2020 is opgesteld door de voorzitter en adviseur Joost van
Huijgevoort. Opmerkingen kunnen worden ingediend op onze website
www.wijkraaddeblaak.nl.

7.

Activiteiten vanuit de werkgroep “Duurzame energie”
De werkgroep heeft al twee succesvolle Energiecafé bijeenkomsten georganiseerd bij
basisschool De Borne. Op 13 april a.s. volgt de volgende met als onderwerp
Woningisolatie, kozijnen, glas. Ook in mei wordt er een georganiseerd over spouwmuren
en dak. In 2014 is er op wijkniveau een collectieve aanbesteding van zonnepanelen
geweest. In de gemeente Tilburg zijn in het kader van T-Wind vijf energie coöperaties
opgestart, die gezamenlijk het windpark Spinder willen exploiteren. Energie coöperatie
De Blaak is daar één van.
Wim van Zijl stelt de vraag of hierin wel een rol voor de wijkraad is weggelegd. De
voorzitter antwoordt dat dit gebeurt vanwege de doelstelling “Energie neutrale stad” die
door de gemeente wordt nagestreefd.

8.

Activiteiten ten aanzien van zorg en welzijn
Vorig jaar is een onderzoek naar de leefbaarheid van 75+ bewoners in De Blaak
afgerond en aangeboden aan wethouder Kokke. Met de aanbevelingen in het rapport
zijn we verder aan de slag gegaan in samenwerking met de gemeente en de GGD. Uit
die samenwerking komen verschillende activiteiten m.n. op het gebied van de WMO
voort. Zo wordt op 3 maart a.s. om 19.30 uur in het Sportcafé een thema-avond
gehouden over “Langer thuis wonen met de juiste zorg”. Informatie daarover vindt u op
onze website en in de laatst verzonden nieuwsbrief. Er hebben zich al 44 personen
aangemeld.
Er is een nieuwe Zorg- en welzijnskaart opgesteld, die in tegenstelling tot de oude kaart
(die dateerde uit 2013/2014), bestemd is voor alle bewoners en daarom binnenkort bij
alle Blaakbewoners thuis wordt bezorgd.

9.

Veiligheid in onze wijk
Ad Schraven geeft een toelichting.Tilburg telt 82 Whatsapp groepen, waarvan vanaf
2015 vier groepen met 328 deelnemers in De Blaak. Tevens zijn borden met Attentie
buurtpreventie geplaatst. De eveneens opgestarte Facebook groep Buurtpreventie heeft
506 deelnemers en hierop is o.a. informatie over beveiliging van de woning en auto te
vinden. Het aantal woninginbraken in Tilburg is met 56 % afgenomen en in Tilburg Zuid
(waar De Blaak onder valt) met 33 %. Andere criminaliteit zoals auto-inbraken is
daarentegen gestegen. De samenwerking met de gemeente Tilburg is goed.

10.

Samenstelling bestuur en (her)verkiezing (zittende) leden
Onze secretaris Jan Willem Wijsman heeft na een zelf gevraagde bedenktijd van 6
maanden zijn functie voortgezet, maar voelt zich nu vanwege andere werkzaamheden

genoodzaakt om zijn taken te beëindigen. De voorzitter bedankt de secretaris voor zijn
goede inzet.
De voorzitter bedankt Wim van Zijl voor zijn inzet bij diverse activiteiten en hoopt dat hij
voor de fiets- en wandelactiviteiten actief zal blijven.
De voorzitter bedankt Steef Zoontjens voor zijn inzet bij de kerststal.
Het bestuurslid Peter van der Bijl zal per direct de functie van secretaris vervullen.
Ruud Zuer blijft nog 1 jaar als voorzitter in functie, de penningmeester Peter van den
Bemt blijft in functie en de bestuursleden Ad Schraven en Otto Sterk blijven in functie.
Het bestuur van de wijkraad dient dus uitgebreid te worden om de lasten acceptabel te
houden. Daarom is de wijkraad blij dat zich twee kandidaat-bestuursleden hebben
aangemeld, de heren Frans van Dommelen en Frans Kuijpers.
Frans van Dommelen is 71 jaar, woonde in de 80-er en 90-er jaren al in de Blaak, en is
na zijn 10e verhuizing sinds kort weer hiernaar teruggekeerd. Hij heeft bij diverse
bedrijven zoals Willem II en instellingen zoals de gemeente Tilburg bestuurlijke ervaring
opgedaan en is nu gepensioneerd.
Frans Kuijpers is 42 jaar, komt oorspronkelijk uit Loon op Zand en woont nu 7 jaar in De
Blaak. Hij heeft HTS Bouw management en techniek gestudeerd en is op dat gebied
werkzaam bij een instelling in de gezondheidszorg.
De voorgestelde (her)benoemingen worden door de vergadering bekrachtigd met een
applaus.
11.






12.








Wat verder ter tafel komt
Vodafone heeft bekendgemaakt dat de plannen voor een mast nabij het Reuselpad zijn
afgebroken. Dit naar aanleiding van de weerstand daartegen bij de omwonenden en als
gevolg daarvan ook bij de gemeente.
Met ingang van 9 maart a.s. zal iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het
Sportcafé aan de Grebbe een “Tablet inloop” plaatsvinden. Een ideale manier om kennis
te maken met de (on)mogelijkheden van een tablet of om meer daarover te weten te
komen. Informatie daarover vindt u op onze website en in de laatst verzonden
nieuwsbrief. Er hebben zich al 20 personen aangemeld.
ContourdeTwern is voornemens om bij het Sportcafé een eetpunt op te starten met het
doel om de sociale contacten te bevorderen. Voor een bedrag van 7 Euro (exclusief
zaalhuur) kunt u van een driegangendiner genieten. Informatie daarover en een enquête
vindt u op onze website en in de laatst verzonden nieuwsbrief.
Rondvraag
Hans Jager vraagt namens de werkgroep Duurzame Energie om hulp voor het
organiseren van de Energiecafé bijeenkomsten.
Ko Schaaders vraagt aandacht voor de website www.wijkraaddeblaak.nl en voor de
nieuwsbrief van de wijkraad waarvoor men zich op de website in de rechter kolom kan
aanmelden. De website en nieuwsbrief worden opgesteld en beheerd door Peter van der
Bijl en zijn de meest directe communicatiemiddelen met de bewoners.
Hanny de Kort vraagt aandacht voor het tijdig legen van de prullen- en
hondenpoepbakken in het openbaar gebied. Robert Hornikx geeft aan dat dit binnen de
wijk wordt uitgevoerd door Diamant en in de bossen door de firma Weijtmans. Criterium
is dat er niets mag uitsteken. Als geconstateerd wordt dat er onvoldoende geleegd
wordt, dan graag melden m.b.v. de Buiten Beter app.
Er zijn de laatste tijd geen activiteiten in het kader van de Netwerkborrel ondernomen.
Het bestuur van de wijkraad zal trachten deze activiteiten een nieuwe impuls te geven.

Peter van der Bijl
10-03-2016

