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1.	  Inleiding	  
Hierbij	  treft	  u	  aan	  het	  jaarverslag	  en	  de	  financiële	  verantwoording	  van	  de	  	  
Stichting	  Wijkraad	  Maliskamp	  over	  het	  jaar	  2016.	  
Het	  bestuur	  heeft	  conform	  het	  huishoudelijk	  reglement	  ook	  het	  actieplan	  2017	  vastgesteld.	  
	  
De	  missie	  van	  de	  wijkraad	  luidt	  als	  volgt:	  
“De	  wijkraad:	  
•   wil	  de	  leefbaarheid,	  veiligheid,	  kwaliteit	  en	  duurzaamheid	  van	  wonen	  in	  Maliskamp	  verder	  

verbeteren;	  	  
•   wil	  alle	  inwoners	  en	  organisaties	  van	  Maliskamp	  een	  platform	  bieden	  om	  de	  

maatschappelijke	  betrokkenheid	  met	  Maliskamp	  te	  vergroten;	  	  
•   wil	  een	  krachtige	  en	  eenduidige	  stem	  laten	  horen	  aan	  het	  gemeentebestuur	  en	  andere	  

plaatselijke	  instanties;	  
•   steunt	  initiatieven	  die	  voor	  Maliskamp	  van	  belang	  zijn;	  
•   hanteert	  hierbij	  een	  open	  en	  transparante	  bestuursstijl.”	  

	  
De	  wijkraad	  dient	  het	  algemeen	  belang	  in	  onze	  wijk.	  Dit	  algemeen	  belang	  valt	  te	  beschrijven	  
als	  de	  permanente	  zoektocht	  naar	  de	  manier	  waarop	  de	  samenleving	  als	  geheel	  maximaal	  
functioneert.	  De	  uitkomst	  is	  in	  ieders	  belang,	  maar	  dat	  vergt	  uitruil,	  aanpassing,	  
belangenstrijd.	  Het	  resultaat	  is	  nooit	  af,	  want	  iedere	  partij	  kan	  steeds	  met	  beroep	  op	  het	  
algemeen	  belang	  arrangementen	  ter	  discussie	  stellen.	  	  
	  
Terugkijkend	  naar	  2016	  waren	  naast	  overige	  onderwerpen,	  twee	  zaken	  van	  groot	  belang	  voor	  
onze	  wijk.	  Het	  betreft	  wederom	  de	  zoektocht	  naar	  mogelijkheden	  voor	  hergebruik	  van	  kerk	  en	  
omgeving	  en	  de	  ontwikkelingen	  inzake	  de	  noodopvang	  van	  asielzoekers	  in	  Autotron	  en	  
vestiging	  van	  een	  AZC	  op	  Coudewater.	  
	  
De	  wijkraad	  is	  onverminderd	  verheugd	  met	  de	  betrokkenheid	  van	  vele	  buurtbewoners	  bij	  de	  
wijk,	  zoals	  bijvoorbeeld	  blijkt	  bij	  de	  grote	  opkomst	  bij	  de	  openbare	  vergaderingen	  en	  
vrijwilligersactiviteiten.	  
Wij	  willen	  deze	  betrokkenheid	  ook	  in	  2017	  voortzetten	  en	  samen	  blijven	  genieten	  van	  onze	  
fijne	  wijk.	  
	  
Maliskamp,	  28	  maart	  2017	  
	  
Namens	  het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  Wijkraad	  Maliskamp,	  
	  

	  
	  

A.   Schilder	  	  
	  
Voorzitter	  
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2.	  Samenstelling	  van	  het	  bestuur	  stichting	  Wijkraad	  Maliskamp	  
	  
Per	  1	  januari	  2017	  is	  voorzitter	  Cees	  Free	  conform	  het	  rooster	  van	  aftreden	  afgetreden	  als	  
bestuurslid.	  Aan	  zijn	  besluit	  ligt	  mede	  ten	  grondslag	  dat	  hij	  volgens	  de	  statuten	  midden	  in	  
zijn	  nieuwe	  periode	  zou	  moeten	  aftreden.	  	  
Het	  bestuur	  heeft	  als	  nieuwe	  voorzitter	  Ard	  Schilder	  benoemd.	  
Per	  1	  januari	  2017	  was	  het	  bestuur	  als	  volgt	  samengesteld:	  
	  
voorzitter	   	   	   	   	   secretaris	  
N.A.C.	  (Ard)	  Schilder	  	   	   	   	   A.M.W.	  (Monique)	  van	  de	  Water	  	  
	  
penningmeester	   	   	   	   vicevoorzitter	  
W.F.L.J.	  (Monique)	  Loeffen-‐Peters	   	   vacature	  
	  
lid	   	   	   	   	   	   lid	  
B.J.E.M.	  (Brigitte)	  van	  Riel	   P.	  (Paul)	  van	  der	  Zanden	  
	  
lid	  
C.J.M.M.	  (Corrie)	  Smulders	  
	  
A.	  Schilder	  en	  C.	  Smulders	  zijn	  conform	  het	  rooster	  van	  aftreden	  voor	  een	  periode	  van	  drie	  
jaar	  herbenoemd	  als	  bestuurslid.	  Per	  7	  maart	  jl.	  is	  P.	  van	  der	  Zanden	  M.	  Van	  de	  Water	  
opgevolgd	  als	  secretaris.	  
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3.	  Verslag	  van	  de	  activiteiten	  
	   	  
	   3.1	  Bijeenkomsten	  van	  de	  wijkraad	  
	  
	   Bestuursvergaderingen	  
	   Het	  bestuur	  heeft	  in	  2016	  acht	  maal	  plenair	  vergaderd.	  	  
	  
	   Openbare	  vergaderingen	  	  

Er	  hebben	  in	  het	  verslagjaar	  drie	  openbare	  vergaderingen	  van	  de	  wijkraad	  plaatsgevonden	  en	  
wel	  op	  22	  maart,	  14	  juni	  en	  16	  november.	  	  
Deze	  vergaderingen	  werden	  evenals	  in	  voorgaande	  jaren	  redelijk	  druk	  bezocht.	  De	  opkomst	  bij	  
openbare	  vergaderingen	  van	  de	  wijkraad	  kan	  dienen	  als	  een	  graadmeter	  voor	  het	  
broodnodige	  draagvlak	  van	  de	  wijkraad	  in	  de	  wijk.	  
	  
De	  openbare	  vergaderingen	  zijn	  ook	  gebruikt	  door	  enige	  instellingen,	  groeperingen	  en	  
personen	  om	  zich	  te	  presenteren	  aan	  de	  wijk.	  	  
Hierbij	  te	  noemen	  Marianne	  van	  Heeswijk	  (Villavanheeswijk.nl)	  inzake	  het	  onderwerp	  “De	  
kunst	  van	  het	  samenleven”	  en	  Sjoerd	  van	  Leeuwen	  inzake	  de	  vernieuwde	  communicatie	  van	  
de	  wijk	  Maliskamp.	  	  
	  
Als	  vaste	  agendapunten	  gelden	  de	  informatie	  vanuit	  de	  gemeentelijke	  afdeling	  Realisatie	  en	  
Beheer	  Openbare	  Ruimte	  en	  informatie	  vanuit	  de	  Stichting	  Wijkbelangen.	  	  
Ook	  de	  gemeentelijke	  wijkmanager	  heeft	  een	  permanente	  uitnodiging	  voor	  de	  openbare	  
vergadering.	  
	  

	   3.2	  Onderwerpen	   	  
	   Van	  de	  vele	  onderwerpen	  die	  in	  de	  loop	  van	  het	  jaar	  aan	  de	  orde	  kwamen	  zijn	  de	  volgende	  

zaken	  met	  name	  te	  noemen:	   	  
	  
	   Hart	  van	  Maliskamp	  
	   In	  het	  jaarverslag	  over	  2015	  eindigt	  de	  verslaglegging	  bij	  dit	  onderwerp	  met	  de	  uitspraak	  

“wordt	  vervolgd	  in	  2016”.	  
	  
	   Op	  basis	  van	  het	  advies	  van	  de	  projectgroep	  heeft	  de	  stuurgroep	  “Kerk”	  de	  parochie	  

geadviseerd	  om	  gesprekken	  te	  gaan	  voeren	  met	  de	  eerste	  gegadigde	  op	  een	  lijst	  van	  drie.	  
	   De	  parochie	  heeft	  vervolgens	  het	  advies	  overgenomen.	  
	   Hierna	  is	  het	  een	  hele	  tijd	  stil	  geweest.	  Op	  vragen	  over	  (uitblijven	  van	  enige)	  voortgang	  is	  door	  

de	  parochie	  geantwoord	  dat	  er	  nog	  steeds	  contact	  was	  met	  de	  betrokken	  partij	  en	  dat	  “een	  
broedende	  kip	  niet	  moest	  worden	  gestoord”.	  Blijkbaar	  lag	  het	  ogenschijnlijke	  gebrek	  aan	  
voortgang	  aan	  de	  “orgelbouwer”.	  
Eind	  2016	  berichtte	  de	  parochie	  dat	  overeenstemming	  was	  bereikt	  en	  dat	  de	  zaken	  spoedig	  
afgewikkeld	  kunnen	  worden,	  uitmondend	  in	  een	  definitieve	  overeenkomst.	  
Om	  te	  kunnen	  beoordelen	  of	  de	  uiteindelijke	  overeenkomst	  genoegdoening	  zal	  geven	  aan	  de	  
gestelde	  eisen	  vanuit	  Maliskamp	  heeft	  de	  wijkraad	  de	  stichting	  Wijkbelangen	  en	  de	  VBB	  
benaderd	  om	  hierbij	  gezamenlijk	  op	  te	  trekken.	  Een	  en	  ander	  is	  aan	  de	  parochie	  
gecommuniceerd	  en	  de	  gesprekken	  hierover	  zijn	  opgestart.	  
Alhoewel	  pas	  openbaar	  geworden	  in	  januari	  2017	  is	  het	  goed	  om	  reeds	  nu	  te	  stellen	  dat	  het	  
voor	  alle	  betrokken	  partijen	  spijtig	  was	  om	  kennis	  te	  nemen	  van	  het	  faillissement	  van	  de	  
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orgelbouwer.	  Inmiddels	  is	  duidelijk	  geworden	  dat	  dat	  een	  doorstart	  mogelijk	  is,	  wat	  betekent	  
dat	  een	  vervolgproces	  kan	  worden	  ingegaan.	  De	  wijkraad	  voert	  daarover	  samen	  met	  de	  
stichting	  Wijkbelangen	  en	  de	  Vereniging	  ter	  Behoud	  van	  de	  Bernadettekerk	  (VBB)	  overleg	  met	  
de	  parochie.	  

	   	  
	   In	  de	  loop	  van	  het	  verslagjaar	  is	  duidelijk	  geworden	  dat	  het	  klooster	  eerder	  leeg	  zal	  komen	  

dan	  oorspronkelijk	  gedacht.	  Werd	  eerst	  een	  termijn	  van	  zo’n	  15	  jaar	  gehanteerd	  alvorens	  de	  
zusters	  vertrokken	  zouden	  zijn,	  nu	  wordt	  aan	  hooguit	  2	  jaar	  gedacht.	  Reden	  voor	  de	  wijkraad	  
om	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  de	  congregatie.	  Hierbij	  is	  duidelijk	  geworden	  dat	  bij	  sluiting	  de	  
gronden	  aangeboden	  moeten	  worden	  aan	  de	  parochie	  (voorkeursrecht	  tot	  koop).	  
Om	  als	  gemeenschap	  Maliskamp	  sterk	  te	  kunnen	  staan	  in	  noodzakelijk	  overleg	  met	  de	  
parochie	  en	  congregatie	  hebben	  wij	  het	  initiatief	  genomen	  om	  samen	  met	  de	  stichting	  
Wijkbelangen	  en	  de	  VBB	  de	  handen	  ineen	  te	  slaan	  opdat	  Maliskamp	  als	  één	  partij	  kan	  
optreden	  in	  het	  vervolgtraject.	  Ook	  deze	  zaak	  wordt	  vervolgd	  in	  2017,	  waarbij	  er	  een	  nauwe	  
relaties	  bestaan	  met	  de	  herbestemming	  van	  de	  kerk.	  
	  
Buurtpleintje	  Maliskamp	  
Het	  terrein	  van	  het	  “oude	  Trefpunt”	  tegenover	  de	  buurtmarkt	  is	  op	  basis	  van	  door	  een	  
werkgroep	  uitgewerkte	  ideeën	  en	  met	  grote	  inzet	  van	  de	  gemeente	  opnieuw	  ingericht.	  Hierbij	  
wel	  de	  kanttekening	  dat	  in	  een	  groeimodel	  de	  inrichting	  de	  komende	  tijd	  meer	  vorm	  zal	  
krijgen.	  	  	  
	  
AZC	  Coudewater	  /	  Noodopvang	  Autotron	  
De	  wijkraad	  heeft	  geparticipeerd	  in	  een	  door	  de	  gemeente	  ingestelde	  klankbordgroep.	  
Onze	  inbreng	  hierbij	  was	  steeds	  gebaseerd	  op	  de	  door	  ons	  vastgestelde	  randvoorwaarden.	  
Ook	  hebben	  wij	  een	  rol	  gespeeld	  bij	  de	  totstandkoming	  van	  een	  structuurvisie	  t.b.v.	  het	  
landgoed	  Coudewater	  en	  het	  realisatieplan	  AZC	  Coudewater.	  
Meerdere	  zaken	  In	  de	  structuurvisie	  zijn	  bijgesteld	  op	  basis	  van	  onze	  zienswijzen,	  dit	  in	  
tegenstelling	  tot	  het	  realisatieplan.	  
In	  het	  najaar	  van	  2016	  werd	  duidelijk	  dat	  op	  basis	  van	  het	  in	  vergelijking	  tot	  2015	  fors	  
teruggelopen	  aantal	  asielzoekers,	  het	  COA	  van	  plan	  was	  meerdere	  AZC’s	  niet	  te	  gaan	  
ontwikkelen.	  Uiteindelijk	  werd	  bekend	  gemaakt	  dat	  ook	  AZC	  Coudewater	  niet	  door	  zal	  gaan.	  
	  
Nu	  blijft	  natuurlijk	  wel	  de	  vraag	  wat	  er	  verder	  op	  het	  landgoed	  Coudewater	  zal	  gaan	  gebeuren;	  
de	  structuurvisie	  zal	  bij	  verdere	  ontwikkelingen	  een	  voorname	  rol	  gaan	  spelen.	  	  	  
	  
In	  verband	  met	  het	  bovenstaande	  is	  de	  Noodopvang	  Autotron	  eerder	  dan	  gepland	  gesloten.	  	  
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4.	  Contacten	  en	  overleg	  
	  

Bewonersradenoverleg	  ’s-‐Hertogenbosch	  
In	  de	  gemeente	  ’s-‐Hertogenbosch	  is	  een	  bewonersradenoverleg	  ingesteld,	  bestaande	  uit	  
vertegenwoordigers	  van	  de	  gemeente,	  wijkraden,	  bestuursraden	  en	  wijktafels.	  	  
	  
In	  2016	  kwam	  het	  bewonersradenoverleg	  vier	  maal	  bijeen.	  	  
Onderwerpen	  van	  bespreking	  waren	  o.a.:	  
-‐ontwikkelingen	  in	  het	  sociale	  domein	  m.b.t.	  decentralisatie	  Jeugdhulp,	  WMO	  en	  
	  Participatiewet;	  
-‐onderzoek	  naar	  knelpunten	  en	  oplossingsrichtingen	  Openbaar	  Vervoer;	  
-‐wijk-‐	  en	  dorpsbudget;	  
-‐beleidsplan	  Openbare	  Ruimte.	  	  
	  
Bewonersradenoverleg	  Rosmalen,	  Nuland	  en	  Vinkel	  
In	  verslagjaar	  kwamen	  de	  vertegenwoordigers	  van	  de	  betrokken	  wijkraden	  vijf	  	  	  maal	  bijeen	  in	  
het	  Bewonersradenoverleg	  Rosmalen,	  Nuland	  en	  Vinkel.	  	  	  
O.a.	  de	  volgende	  onderwerpen	  kwamen	  hierbij	  aan	  de	  orde:	  
-‐transitie	  en	  transformatie	  van	  de	  zorg	  (WMO,	  Jeugdwet	  en	  Participatiewet);	  
-‐voortgang	  Zorgzaam	  Netwerk	  Rosmalen;	  
-‐geïntegreerd	  verkeersplan	  Rosmalen;	  
-‐veilig	  spoor	  Rosmalen	  –	  Nuland;	  
-‐noodopvang	  Autotron	  en	  AZC	  Coudewater.	  	  
	  	  	  	  
Hooge	  Heide	  Zuid	  
De	  wijkraad	  Maliskamp	  vertegenwoordigt	  ook	  de	  wijkraden	  Rosmalen	  Oost	  (Kruisstraat)	  en	  
Sparrenburg	  in	  het	  bestuurlijk	  platform.	  
In	  dit	  platform	  hebben	  naast	  de	  gemeente	  ’s-‐Hertogenbosch	  ook	  de	  gemeenten	  Maasdonk	  en	  
Sint-‐Michielsgestel	  en	  het	  Brabants	  Landschap,	  Vivent	  Mariaoord,	  Cello	  locatie	  Binckhorst,	  
ZLTO,	  Brabant	  Water	  en	  Coudewater	  zitting.	  
	  	  	  
Gemeente	  ‘s-‐Hertogenbosch	  
Vanuit	  de	  wijkraad	  vindt	  regelmatig	  informeel	  overleg	  plaats	  met	  de	  teamleider	  van	  Realisatie	  
en	  Beheer	  Openbare	  Ruimte	  (R&B).	  	  
Via	  het	  	  Bewonersradenoverleg	  Rosmalen	  en	  ook	  in	  bilateraal	  overleg	  worden	  de	  contacten	  
onderhouden	  met	  de	  wijkmanagers	  van	  Rosmalen.	  Voor	  wat	  betreft	  Maliskamp	  was	  tot	  en	  
met	  eind	  2016	  mevrouw	  M.	  Claessens	  wijkmanager.	  Zij	  is	  in	  deze	  functie	  per	  1	  januari	  2017	  
opgevolgd	  door	  de	  heer	  R.	  Janssens.	  
	  

	   	  



5.	  Actieplan	  2017	  
Van	  het	  actieplan	  2016	  zijn	  de	  meeste	  onderwerpen	  aan	  de	  orde	  geweest	  c.q.	  afgewerkt.	  
	  
Permanente	  aandachtsgebieden	  van	  de	  wijkraad	  	  
In	  het	  kader	  van	  taakverdeling	  fungeren	  de	  diverse	  leden	  van	  de	  wijkraad	  als	  
portefeuillehouder	  van	  de	  hieronder	  opgesomde	  gebieden:	  

•   Behouden	  en	  verbeteren	  van	  het	  groene	  karakter	  van	  de	  wijk	  
(verkeers)veiligheid	  in	  de	  wijk	  

•   Bereikbaarheid	  van	  de	  wijk	  
•   Communicatie	  conform	  het	  eind	  2016	  opgestelde	  communicatieplan	  
•   Sociale	  cohesie/ouderenvoorzieningen/vrijwilligers/mantelzorgers	  
•   Behouden	  van	  het	  groen	  in	  het	  buitengebied	  	  

	  
Vertegenwoordigers	  van	  de	  wijkraad	  participeren	  in	  de	  volgende	  overlegorganen:	  

•   Bestuurlijk	  overleg	  Hooge	  Heide	  
•   Bewonersradenoverleg	  ’s-‐Hertogenbosch	  
•   Bewonersradenoverleg	  Rosmalen,	  Nuland	  en	  Vinkel	  
•   Werkgroep	  Zorgzaam	  Netwerk	  Rosmalen	  /	  Maliskamp	  

	  
Actieplan	  2017	  van	  de	  wijkraad	  
Deze	  onderwerpen	  worden	  in	  projectvorm	  uitgevoerd	  onder	  leiding	  van	  een	  lid	  van	  de	  
wijkraad.	  In	  voorkomende	  gevallen	  kunnen	  ook	  andere	  bewoners	  van	  de	  wijk	  en	  /	  of	  
deskundigen	  op	  een	  bepaald	  terrein	  hierbij	  worden	  betrokken.	  	  
Het	  betreft	  de	  volgende	  acties:	  	  

•   Herbestemming	  kerk	  en	  klooster	  
•   Herbestemming	  Coudewater	  
•   Activiteiten	  voor	  nieuwe	  bewoners	  
•   Nieuwbouw	  Eikenburg	  
•   Gezamenlijke	  activiteiten	  met	  stichting	  Wijkbelangen	  (vrijwilligersactiviteiten	  en	  

‘events’)	  
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6.	  Financiële	  verantwoording	  2016	  /	  begroting	  2017	  
Het	  boekjaar	  2016	  geeft	  het	  volgende	  beeld	  van	  de	  balans	  (deze	  pagina)	  en	  winst-‐	  en	  
verliesrekening	  (volgende	  pagina):	  
	  
	  

	  
	  
	   	  

BALANS&PER&31&DECEMBER&2016
3121222016 3121222015

ACTIVA € €

Vlottende&activa
Overige'vorderingen 109 109

Liquide&middelen
Bank' 1.117 507

1.117 507

Totaal&activa 1.226 616

3121222016 3121222015
PASSIVA € €

Eigen&vermogen
Eigen'vermogen 1.005 606

Kortlopende&schulden
Nog'te'betalen'kosten' 221 10

Totaal&passiva 1.226 616
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WINST&'EN'VERLIESREKENING'OVER'2016
31&12&2016 31&12&2015

€ €

Opbrengsten
Inkomsten*
Subsidie*Gemeente*'s2Hertogenbosch 3.410 3.410
Gemeente*'s2Hertogenbosch*BIG* 500 0
Wijkbelangen*eindafr*kleurencirkel/kunstobj 432 0

4.342 3.410

Kosten
Uitgaven
Aandeel*website*Maliskamp 726 726
Vergaderkosten*en*bijeenkomsten 1.563 1.661
Openbare*wijkraadsvergaderingen 308 430
Kopieën 271 323
Voorschot*voorzittersoverleg 100 0
Rondbrengen*circulaires*en*folders 150 197
Aandeel*nieuwjaarsreceptie 300 0
Bankrente*en*kosten 128 122
Bestuurskosten 29 61
Projecten*van*BIG 369 0
Totaal 3.943 3.519

Resultaat 399 2109
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De	  begroting/het	  budget	  over	  2017	  ramen	  wij	  als	  volgt,	  inclusief	  vergelijking	  met	  2016:	  
	  

	  

BEGROTING)2016/2017

Werkelijk Budget Budget
2016 2016 2017

€ € €

Opbrengsten
Inkomsten*
Subsidie*gemeente*'s2Hertogenbosch 4.342 3.410 3.410

4.342 3.410 3.410

Kosten
Uitgaven
Aandeel*website*Maliskamp 726 750 730
Vergaderkosten*en*bijeenkomsten 1.563 1.300 1.335
Openbare*wijkraadsvergaderingen 308 450 310
Drukwerk 271 100 275
Voorschot*voorzittersoverleg 100 100 100
Rondbrengen*circulaires*en*folders 150 150 150
Aandeel*nieuwjaarsreceptie 300 300 350
Bankrente*en*kosten 128 90 130
Contributie/Uitreksel*KvK 0 10 0
Bestuurskosten 29 60 30
Diversen*(onderhoudskn*openb*wijkvoorz) 369 100 0
Totaal 3.943 3.410 3.410


