Verslag van de jaarlijkse bewonersvergadering van
Stichting Wijkraad De Blaak op woensdag 21 februari 2018

Voorafgaande aan de vergadering is een presentatie gegeven door
Remmert Slagter (Omgevingsmanager) en Angelique van de Wouw (Projectleider Wijk aan zet)
van de gemeente Tilburg over Burgerparticipatie, de Wijk aan zet, de Wijktoets en de 2-jaarlijkse
Lemon-enquête.

Aanwezig:
• namens het bestuur van de Wijkraad: Frans van Dommelen (voorzitter), Peter van der
Bijl (secretaris), John Bertens (lid), Marc Evers (lid), Frans Kuijpers (lid), Ad Schraven
(lid) en Youri Vos (lid)
• kandidaat bestuursleden: Jan Bertens (penningmeester) en Eefje van Eijck (lid)
• bestuursondersteuners: Nelly van der Bijl en Ko Schaaders
• voorzitter van de werkgroep Jeugd: Hanny de Kort
• Wim van Zijl (audio-visuele apparatuur)
• namens de gemeente: Remmert Slagter en Angelique van de Wouw
• belangstellenden uit de wijk: enkele personen
Naar aanleiding van de presentatie en vragen aan de gemeente Tilburg
Burgerparticipatie / de Wijk aan zet
Het doel van de Wijk aan zet is het versterken van de sociale basis door het vergroten
van de sociale veerkracht. De regie en bijbehorende budgetten worden meer bij de
wijken neergelegd. Het resultaat daarvan zou moeten zijn, dat er minder een beroep
wordt gedaan op professionele zorgverleners. In 2018 moeten er verschillende
voorbereidende stappen worden gezet, zodat in 2019 op basis van de opgedane
ervaringen van start kan worden gegaan met de nieuwe werkwijze.
Uit de objectieve en subjectieve uitkomsten van de Wijktoets blijkt, dat De Blaak geen
zgn. aandachtswijk is. Dat betekent niet dat er niets verbeterd kan worden. Van de
wijkbewoners worden initiatieven verwacht, die worden voorgelegd aan de gemeente en
kunnen leiden tot het bieden van ondersteuning en/of het verstrekken van budget. De rol
die de wijkraad in dit geheel kan spelen, is nog niet duidelijk en is ook afhankelijk van de
beschikbare mogelijkheden en van de ondersteuning door de gemeente.
Gestelde vragen/antwoorden
In het kader van de Wijk aan zet wordt De Blaak los gezien van Zorgvlied.
Onder kwetsbare burgers zouden bijv. alleenstaanden en ouderen kunnen worden
verstaan.
De Blaak heeft geen eigen wijkcentrum/ontmoetingsruimte. De wens is nog steeds het
kunnen beschikken over een eigen locatie, bijv. door uitbreiding van het Sportcafé.
Daarvoor benodigd budget is echter 300.000 Euro, dat niet beschikbaar is.
De vraag wie aan zet is voor de Wijk aan zet, is dat al diegenen die zich betrokken
voelen bij de wijk zich daarvoor daadwerkelijk in kunnen zetten. De gemeente is daarbij
faciliterend maar ideeën moeten vanuit de bewoners komen.

In de Indicator Sociale wijktoets wordt o.a. het aantal 80-plussers t.o.v. andere wijken
weergegeven, waarop de Blaak laag scoort. De vraag is, waarom de grens bij 80-jarigen
is gelegd. Eerst lag deze bij 75-jarigen. Een zeer groot deel van de bewoners valt in de
categorie 55+, waarop de activiteiten dus ook voor een groot deel zouden moeten
worden afgestemd.
De objectieve cijfers uit de wijktoets tonen aantallen/percentages (stand van zaken) t.o.v.
andere wijken. Voor het tijdig ondernemen van acties hebben deze echter geen
enkele waarde. Daarvoor is veel meer de oorzaak van geconstateerde ongewenste
situaties van belang, zodat er actief en tijdig op kan worden ingespeeld.
Geluidsoverlast van de A58 wordt aangekaart. Volgende week dinsdag is er een overleg
bij de gemeente (met RWS) over het plaatsen van zonnepanelen op de geluidswal langs
de A58. Energiecoöperatie is daarvoor uitgenodigd. Moet de wijkraad ook daarbij
aanwezig zijn?
Bewoners hebben behoefte aan méér informatie dan zij nu van de gemeente en de
wijkraad ontvangen om eventueel actie te kunnen ondernemen. Als voorbeeld wordt de
als rampzalig beoordeelde informatiebijeenkomst op 23 oktober 2017 genoemd over
uitbreiding van het grondwaterbeschermingsgebied. De benodigde informatie daarover
werd uitsluitend op aanvraag door de gemeente en provincie verstrekt. De wijkraad zal
daar in de toekomst meer aandacht aan besteden.
Sommige indicatoren in de Wijktoets zijn onduidelijk. Bijvoorbeeld het lage percentage
van de Blaak voor Sociale veiligheid. Betekent dit dat de Sociale veiligheid in de Blaak
lager is dan gemiddeld in Tilburg? Of moet dit gelezen worden als Sociale onveiligheid?
Er is behoefte aan bijv. cijfers over het aantal gebruikers van jeugdzorg in de wijk.
Het aantal woninginbraken (aantal pogingen tot inbraak niet meegeteld) in de wijk is
verhoudingsgewijs hoog. De oprichting van fysieke buurtpreventie (gemeente
ondersteunt dit met o.a. instructies) kan hierop een antwoord zijn.
Er schijnt een bedrijf met veel vrachtwagens dichtbij te worden gevestigd. Er moet
bewaakt worden dat dit geen overlast gaat geven.
De voorzitter bedankt de sprekers en opent de vergadering om 20.45 uur met een
welkom aan de bewoners.
1.
•
•
•
•

Mededelingen
De voorzitter doet een kort voorstelrondje van de huidige bestuursleden.
Op 10 maart zal in de vorm van een Mobile Media Lab van 10.00 tot 16.00 door de
politie in de wijk voorlichting worden gegeven over de veiligheid. Ook het opstarten van
de fysieke buurtpreventie in de wijk zal daar worden toegelicht.
Op 28 februari om 20.00 uur zal de Algemene Ledenvergadering van de
Energiecoöperatie gehouden worden in het pand van de Technische Unie. Iedereen is
welkom.
Het programma voor de seniorenactiviteiten in de 1e helft van 2018 is bekend en zal
gepubliceerd worden.

2.

Vaststelling verslag bewonersvergadering d.d. 15 februari 2017
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.

3.

Samenstelling bestuur en (her)verkiezing (zittende) leden
Peter van den Bemt en Ad Schraven hebben te kennen gegeven uit het bestuur te willen
treden. Peter van den Bemt is 4 jaar penningmeester geweest. De voorzitter dankt hem
voor de inzet. Ad Schraven heeft zich 3 jaar als algemeen bestuurslid ingezet voor de
veiligheid in de wijk, is contactpersoon geweest naar de politie en heeft mede de
Whatsapp groepen en Buurtpreventie in de wijk opgezet. De voorzitter dankt hem voor
de inzet.
De heren Frans van Dommelen (voorzitter), John Bertens, Marc Evers, Frans Kuijpers
en Youri Vos (allen algemeen bestuurslid), zijn minder dan 3 jaar bestuurslid en blijven in
functie.

Peter van der Bijl (secretaris) is 3 jaar bestuurslid en is statutair herkiesbaar in zijn
huidige functie. Het Algemeen Bestuur stelt voor om Peter van der Bijl te herbenoemen
als secretaris. De vergadering stemt hiermee in met een applaus.
Er hebben zich 2 nieuwe kandidaat-bestuursleden aangemeld, namelijk Jan Bertens en
Eefje van Eijck. Jan Bertens woont 25 jaar in de Blaak en is 9 jaar penningmeester van
TC De Blaak geweest. Eefje van Eijck is 38 jaar en woont sinds 2008 weer in de
Blaak. Het Algemeen Bestuur stelt voor om Jan Bertens te benoemen tot
penningmeester en Eefje van Eijck tot algemeen bestuurslid. De vergadering stemt
hiermee in met een applaus.
4.

•
•

Algemeen jaarverslag 2017
Het verslag is ook te raadplegen op de website van de Wijkraad en is vóór de
vergadering op papier uitgereikt. De vergadering neemt met waardering kennis van het
verslag waarbij tevens n.a.v. punt 11 het volgende is besproken.
Verbreding van het resterende deel van het Bels Lijntje wacht op aanleg van de 150 kV
leiding die gedeeltelijk onder het fietspad wordt aangebracht. Verwacht wordt dat in
september 2018 het 2e gedeelte wordt verbreed en in 2019 waarschijnlijk de rest.
Er zijn bewoners, die bezwaren hebben ingediend tegen de voorziene 9e wijziging van
de Provinciale Milieuverordening, die uitbreiding van het grondwaterbeschermingsgebied
beoogt. De wijkraad heeft hierover niet met bewoners gecommuniceerd.
Het verslag wordt goedgekeurd.

5.

•

6.
•

•

•
7.
•
•

•

•

Financieel jaarverslag 2017
De penningmeester geeft een korte toelichting op het verslag. De omschrijving “Verrijk je
Wijk totaal” moet luiden “Bewonersbudget totaal”. Er is 1266 Euro minder uitgegeven
dan begroot, die aan de reserve is toegevoegd. De reserve mag niet te hoog oplopen
i.v.m. geldende regels. Vooral aan bestuurskosten is minder uitgegeven.
Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat uit Angela Driessen en Hans van Roosmalen. Hans
heeft begin 2017 Harrie de Kort opgevolgd, die statutair is afgetreden. De
kascontrolecommissie heeft op 14 februari 2018 een verslag van zijn bevindingen
opgesteld. Dit wordt bij afwezigheid van de leden door de secretaris voorgelezen. De
kascontrolecommissie stelt naar aanleiding van zijn onderzoek aan de vergadering voor,
om het bestuur décharge te verlenen voor het in 2017 gevoerde financiële beheer. De
vergadering verleent hierop décharge aan het bestuur.
De statuten schrijven voor dat per jaar één van de leden van de kascontrolecommissie
wordt vervangen. Aftredend is daarom nu Angela Driessen. De voorzitter bedankt haar
voor het gedane werk. Haar taak zal door Otto Sterk overgenomen worden. Daarnaast
blijft Hans van Roomalen nog 1 jaar lid.
De voorzitter bedankt de penningmeester en de kascontrolecommissie.
Begroting 2018
De penningmeester geeft een korte toelichting.
Voor wijkfeest De Blaak 40 zal in 2018 wederom 2.000 Euro gereserveerd worden, zodat
na 4 jaar 10.000 Euro gereserveerd zal zijn. In het lustrumjaar kan dit dan nog naar
behoefte met sponsoring e.d. worden aangevuld. Van de Rabobank is in 2017 in het
kader van de Clubkas campagne ruim 1000 Euro ontvangen voor het lustrumfeest. In
2018 kan hier weer met hetzelfde doel voor worden ingeschreven.
Opgemerkt wordt dat het budget voor activiteiten voor ouderen verhoudingsgewijs laag
is, gezien het aantal ouderen dat hier gebruik van maakt en de toename van het aandeel
ouderen in de wijk. Het ontbreken van een buurthuis o.i.d. wordt betreurd, omdat
hierdoor de consumpties voor bewoners duurder zijn dan elders.
De vergadering stemt in met de begroting.

8.

Voorgenomen activiteiten (mondelinge toelichting)

•
•

•
•

•

2018
In 2018 wil de wijkraad Koningsdag vieren en een Blaakrun en een Kerstmarkt
organiseren. Youri Vos licht e.e.a. toe.
De organisatie van Koningsdag in 2017 was een succes. De wijkraad wil dit in 2018
voortzetten met weer wat extra attracties daaromheen.
Voor de Blaakrun moet bij de gemeente een vergunning aangevraagd worden.
Decathlon zal als sponsor worden gevraagd. Er moet rekening gehouden worden met
andere evenementen in Tilburg om doublures te voorkomen. Er worden 750 deelnemers
verwacht, die worden ingedeeld in verschillende categorieën, zoals kinderen, 5 kilometer
en 10 kilometer.
Voor de Kerstmarkt wordt samenwerking gezocht met andere partijen om de gewenste
schaalgrootte te bereiken.
In het kader van zorg en welzijn zijn weer enkele activiteiten gepland in de vorm van
informatiebijeenkomsten. Informatie daarover wordt in de loop van het jaar verspreid.
Voor de senioren is het activiteitenprogramma voor de eerste helft van 2018 weer
opgestart.
2019
In dit jubileumjaar wil de wijkraad elk seizoen een activiteit organiseren, zoals een
Nieuwjaarsbijeenkomst, een wijkbarbecue, een jubileumfeest en een Kerstmarkt.

•
•
•
•
•
•
9.
•

•

•

Opmerkingen en vragen
Bij de activiteiten graag de Vriendschapsbank vermelden. Deze wordt elke
woensdagochtend in het Sportcafé georganiseerd door ContourdeTwern en voorziet
zeker in een behoefte.
De communicatie voor activiteiten moet beter, zoals voor het Paaseieren zoeken
(bijvoorbeeld via de scholen).
Ruud Zuer vraagt om tweemaal voor een halve dag een dubbel-assige aanhanger om de
Kerststal te kunnen vervoeren. Deze wordt spontaan toegezegd.
Bij KVW zijn bekwame mensen aanwezig die kunnen bijdragen aan de realisatie van
evenementen. Maak daar gebruik van. Het kan helpen om de jeugdleiders van KVW iets
aan te bieden voor ondersteuning van de wijkraad.
Er worden bedenkingen geuit over de bereikbaarheid van de jongere doelgroep. De
wijkraad blijft proberen om deze erbij te betrekken.
Bij het lustrum De Blaak 35 was het optreden van kinderen met hun ouders een groot
succes. Dit is voor herhaling vatbaar.
Rondvraag
Wordt de wijkraad op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met
Stadsbos013?Paul van Hoesel van de gemeente Tilburg heeft destijds toegezegd, de
wijkraad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. De laatste info betreft de aanleg
van een mountain bike route. Er zijn 10 partijen betrokken bij de ontwikkelingen.
Wat is de stand van zaken m.b.t. de campagne “Aan de slag met je huis”?
Vorig jaar is bij het winkelcentrum door wethouder de Vries de officiële aftrap gegeven
voor de campagne. Medio 2018 zullen er cijfers over de resultaten beschikbaar komen.
Een groot deel van de activiteiten betreft energiebesparing en -opwekking en ventilatie,
waar de Energiecoöperatie zich mee bezig houdt. Blijft over veilig wonen en langer thuis
wonen. De Energiecoöperatie heeft 30 aanmeldingen van geïnteresseerden ontvangen
en zal op dit gebied geen vervolgactiviteiten opstarten. Het bestuur van de wijkraad heeft
meegewerkt aan het opstarten van de campagne, maar ziet in het vervolg daarvan geen
rol voor de wijkraad weggelegd.
Aan de Vaartlaan worden nieuwe woningen gebouwd. Waarom zijn dit geen
seniorenwoningen, waar zo veel vraag naar is?
Dit is een initiatief van de gemeente. De wijkraad heeft niet direct invloed op de
bestemming van de grond en het soort woningen dat er gebouwd wordt.

10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur, bedankt de aanwezigen voor hun
aanwezigheid en bijdrage en nodigt hen uit om een drankje te drinken en informeel van
gedachten te wisselen.

Peter van der Bijl

