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1. Inleiding 
Bijgaande treft u aan het jaarverslag en de financiële verantwoording van de  
Stichting Wijkraad Maliskamp over het jaar 2012. 
Het bestuur heeft tijdens een bezinningsdag in januari 2013 conform het 
huishoudelijk reglement ook het actieplan 2013 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 2012 zien we dat veel aandacht is gegaan naar plannen 
betreffende de ontwikkeling van het “Hart van Maliskamp”, hetgeen in 2013 
ongetwijfeld een vervolg zal krijgen. Verder is er weer veel gedaan door en voor 
de bewoners van onze wijk. Wij hebben een sportveldje en een buurtbenske 
gekregen en het dierenparkje is door een groot aantal buurtbewoners grondig 
opgeknapt. De vrijwillige hulpdienst Sparrenburg / Maliskamp heeft evenals in 
vorige jaren voor vervoer gezorgd. Ook waren er weer veel sociale activiteiten 
zoals onder meer het “Winter Event”, het “Zomerfeest” en de “Maliskampse 
bosloop”. 
De wijkraad is blij met zoveel betrokken buurtbewoners, die samen bijdragen aan 
de leefbaarheid van onze wijk. Laten wij met elkaar deze betrokkenheid bij de wijk 
in 2013 voortzetten en samen blijven genieten van onze fijne wijk.  
 
Maliskamp, 31 januari 2013 
 
Namens het bestuur van de Stichting Wijkraad Maliskamp, 
 
 
 
C.C.M. Free      A.M.W. van de Water 
 
 
voorzitter       secretaris  
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2. Samenstelling van het bestuur stichting Wijkraad Maliskamp 
Aan het begin van het jaar 2012 was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
voorzitter    secretaris 
C.C.M. (Cees) Free   A.M.W. (Monique) van de Water 
 
penningmeester   vice-voorzitter 
W. (Monique) Loeffen-Peters  H.G. (Luuk) Bruekers 
 
bestuurslid    bestuurslid 
T. (Ton) Grootenboer   E. (Esther) van der Heijden-Kiekenbelt 
 
bestuurslid 
C.J.M.M. (Corrie) Smulders 
 
Op 31 oktober 2012 trad de heer Grootenboer wegens drukke werkzaamheden 
terug als bestuurslid van de wijkraad. Vanaf deze plaats spreekt het bestuur 
nogmaals dank uit voor zijn betrokkenheid bij en de vele werkzaamheden 
verricht ten bate van Maliskamp.  
Op 1 november 2012 werd hij opgevolgd door de heer Schilder. 
 
Per 31 december 2012 was het bestuur als volgt samengesteld: 
 
voorzitter     secretaris 
C.C.M. (Cees) Free    A.M.W. (Monique) van de Water  
 
penningmeester    vicevoorzitter 
W. (Monique) Loeffen-Peters   H.G. (Luuk) Bruekers 
 
lid      lid 
E.M. (Esther) van der Heijden-Kiekebelt N.A.C. (Ard) Schilder 
 
lid 
C.J.M.M. (Corrie) Smulders    

  



Jaarverslag 2012 

 

5 
 

 

3. Verslag van de activiteiten 
  
 3.1 Vergaderingen van de wijkraad 
 
 Bestuursvergaderingen 
 Het bestuur heeft in 2012 acht maal vergaderd.  
 
 Openbare vergaderingen  

Er hebben in het verslagjaar drie openbare van de wijkraad plaatsgevonden op  
29 februari, 11 juni en 14 november.  
Deze vergaderingen werden evenals in voorgaande jaren, met 60 tot 80 
aanwezigen, 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 
de Hulpdienst Sparrenburg / Maliskamp, de VBB, de Initiatiefgroep “Schilders” en 
de heer I. Schretlen. Ook de Stichting Wijkbelangen werd de mogelijkheid geboden 
om een toelichting te geven over de voortgang van de opknap van het 
dierenparkje. Vertegenwoordigers van de gemeentelijke afdeling R&B  (Realisatie 
en Beheer Openbare Ruimte) hebben een permanente uitnodiging voor deze 
vergaderingen.  

 
 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:  
 

Afvalbakken 
Met betrekking tot de aanleg van ondergrondse afvalbakken zijn meerdere 
gesprekken gevoerd met de gemeente over de locatie. De gemeente stelt hierbij 
de eis dat het moet gaan om een centraal in de wijk gelegen locatie; uit navraag is 
gebleken dat hierbij een aanlegvergunning niet benodigd is. 
Uiteindelijk blijken slechts de twee volgende locaties bij de ingang van de wijk  
(kruising Bernadettestraat met Lijsterbeslaan / Milla de Kampenstraat) in 
aanmerking te komen. Of naast de brievenbussen of nabij de ingang van het 
dierenparkje.  

  
 Bernadettekerk en omgeving / Hart van Maliskamp 
 In het jaarverslag over 2011 eindigt de verslaglegging bij dit onderwerp met de 

uitspraak “wordt vervolgd in 2012”. 
 In ogenschouw nemend de uitspraak dat “de wijkraad niet bouwt en geen 

bestemmingsplannen maakt”, heeft de wijkraad begin 2012 het initiatief genomen 
om samen met de Vereniging Behoud Bernadettekerk (VBB) en de stichting 
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Wijkbelangen te bezien of met een gezamenlijk optrekken een breed gedragen 
aanpak binnen de contouren van de gepresenteerde plannen mogelijk zou zijn. 

 Reeds voor de eigenlijke start van het gebeuren bleek een dergelijke samen-
werking niet mogelijk.     

 Reden waarom de wijkraad op eigen titel is gestart met het opstellen van een 
“Nota van Uitgangspunten”, hierbij gebruik makend van ontvangen reacties van 
wijkbewoners en andere geïnteresseerden. De bedoeling van deze nota is dat deze 
bij de beoordeling van concrete plannen kan worden gehanteerd als een checklist. 

 Nog voor de aanbieding van de nota aan de betrokken wethouder is met de VBB 
tot ons genoegen overeenstemming bereikt over de inhoud, zodat de nota 
formeel is ondertekend door zowel de VBB als de wijkraad. 

 Tijdens de openbare vergadering van 11 juni jl. is de nota overhandigd aan de 
wethouder. B&W hebben in een brief van 13 november jl. hierop gereageerd. Het 
college kan zich vinden in de suggesties en adviezen en zal deze meegeven aan de 
projectontwikkelaar om ze te betrekken bij de plannen. Ook bij het tot stand 
komen van de intentieverklaringen zal het college zijn medewerking verlenen. 

 
 Op 17 september jl. heeft de ontwikkelaar een bijeenkomst georganiseerd voor 

omwonenden over de verdere planontwikkeling. Tijdens deze bijeenkomst heeft 
hij toegezegd de erfdienstbaarheidgerechtigden persoonlijk te benaderen over de 
situatie en van hen te vernemen wat hun standpunt is t.a.v. de plannen. 

 
 Eind december jl. is door de beoogde ontwikkelaar medegedeeld dat hij aan de 

erfdienstbaarheidgerechtigden een brief heeft gestuurd, waarin hij degenen die 
een gesprek met hem willen uitnodigt om dit aan te geven. 

 Voorts stelde hij in het gesprek dat hij in januari as. zal starten met de verder 
planontwikkeling.  

 
 Tijdens het verslagjaar heeft de wijkraad enige malen contact gehad met 

vertegenwoordigers van het parochiebestuur en het “klooster” over de stand van 
zaken. 

 
 Wordt vervolgd in 2013. 
 

Kleurencirkel rotonde A59 
 Dank zij de vasthoudendheid van de heer I. Schretlen heeft het vele werk 

uiteindelijk vruchten afgeworpen. 
 Ook de financiering van het project is rondgekomen. Realisatie van het ontwerp 

zal plaatsvinden in het voorjaar van 2013. 
 
 Kunstgrasveldje 
   De door de wijkraad ingestelde werkgroep is begin 2012 met betrekking tot de 

locatiekeuze tot de conclusie gekomen dat de locatie “De Meerlaer” het meest 
geschikt zou zijn voor het veldje. De hierbij dan te verliezen parkeergelegenheid 
zou met medewerking van de parochie en gemeente gecompenseerd kunnen 
worden via benutting van de groenstrook langs het pad naar de begraafplaats. 
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 De keuze is ook onderwerp van gesprek geweest in het bewonersoverleg van De 
Meerlaer. 

 De Sport Alliantie Rosmalen heeft met de locatiekeuze ingestemd. 
Tijdens een informatieavond op 12 maart 2012 zijn naast enkele negatieve, vele 
positieve reacties naar voren gebracht. Hierdoor is het licht op groen gezet voor 
wat betreft de aanbesteding en uiteindelijke aanleg. 
Op 24 oktober jl. is het veldje officieel in gebruik gesteld door de wethouder Sport. 
Een kritische kanttekening: tot onze verbazing en teleurstelling is de werkgroep  
hierbij compleet over het hoofd gezien!  
Vanaf deze plaats nogmaals dank aan de werkgroep voor het vele werk. 
 

 Sociale aspecten 
De vrijwillige hulpdienst Sparrenburg / Maliskamp heeft in een openbare 
vergadering van de wijkraad een presentatie gegeven over het vervoer dat zij 
verzorgen voor wijkbewoners die minder mobiel zijn. De hulpdienst heeft tevens 
een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers.  
 
Met Welzijnsonderneming Divers en met de HEVO zijn contacten geweest over 
ouderenvoorzieningen in Maliskamp. 
In relatie tot de veranderende wetgeving op het gebied van de WMO en AWBZ is 
de HEVO in overleg met Divers aan het bezien of voor wat betreft de wijken in 
Rosmalen men op dit terrein meer vraaggericht kan gaan werken, naast het 
algemene aanbodgerichte werk. 
 
Website Maliskamp 
In overleg met Wijkbelangen, Maliskamp Events en de technisch beheerder is in 
de loop van het verslagjaar de nieuwe website in gebruik genomen. 
De beheerskosten worden gedeeld tussen de wijkraad en de stichting 
wijkbelangen.  
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4. Wijkspeerpunten Maliskamp 2012 e.v. 
Wijkspeerpunten betreffen zaken waarvan wijkraden vinden dat die de 
komende jaren met voorrang door de gemeente aangepakt dienen te worden. 
Door dit proces kan richting worden gegeven aan de verbetering van de 
leefbaarheid in de buurten en wijken. Echter, niet elk naar voren gebracht 
speerpunt zal in de totale afweging door de gemeente als “prioritair” worden 
benoemd. Maar het voordeel is dat wel een gemeentelijk standpunt wordt 
gevraagd. 
De wijkraad heeft begin 2012 de volgende wijkspeerpunten benoemd; in 
cursief wordt bij de diverse onderwerpen het recent ontvangen standpunt van 
de gemeente weergegeven: 
 
Communicatie en informatie 
Verhogen van betrokkenheid op en bij de wijk(ontwikkeling); continuering van 
het bestaande speerpunt.   
“Daar waar mogelijk en wenselijk zullen wij vanuit de gemeente alles in het 
werk stellen om deze doelstelling te helpen realiseren. Het initiatief ligt daarbij 
echter vooral bij bewoners, wijkraad, wijkbelangen en andere Maliskampse 
partijen.”   
 
Jeugd 
Alhoewel niet uitsluitend voor de jeugd bedoeld is aanleg van een 
kunstgrasveldje dringend noodzakelijk om ook ongeorganiseerd sport en 
bewegen mogelijk te maken (nieuw punt). 
“Gerealiseerd.” 
 
Openbare ruimte 
Behouden en verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen 
(continuering van het bestaande speerpunt). 
“Op de agenda van het Bewonersradenoverleg stond de omvorming van groen 
en een eventuele zelfwerkzaamheid van bewoners om de kwaliteit te 
behouden. Komt in januari / februari 2013 terug.” 
 
Veiligheid 
Bestrijden overlast bij bushokje A59 richting Oss en bij de speeltuin (nieuw 
punt). 
“Mede op een concreet verzoek van een wijkbewoonster is vanaf oktober jl. 
het bushokje als zgn. hot-spot door de politie geregistreerd waardoor de plek 
structureel wordt meegenomen bij de surveillances.”  
 
Verkeersveiligheid 
Tegengaan sluipverkeer door de wijk vanwege filevorming bij de aansluitingen  
A2/A59 (nieuw punt). 
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“Wordt besproken met de afdeling Openbare Ruimte Verkeer; op voorhand 
bijna niet te handhaven.” 
 
Voorzieningen 
Behouden van speeltuin en kinderboerderij (continuering van het bestaande 
speerpunt). 
Het voorzien in een buurtwinkel met beperkte postkantoor- en Pinfunctie 
(nieuw punt). 
“De kinderboerderij (dierenparkje) is met o.a. BIG-geld en vooral bewoners-
participatie prachtig gerenoveerd. Zowel voor de boerderij als speeltuin is het 
de bedoeling dat ze worden ingepast in (eventuele) nieuwe plannen. 
De buurtwinkel is nog steeds onderwerp van overleg tussen een ondernemer, 
een financier (fonds) en Cello. Half december jl. is hierover nog nader overleg.” 
 
Leefbaarheid 
Het door activiteiten, al dan niet in overleg met zorginstanties, bevorderen 
van de sociale cohesie in de wijk. Jong en oud, “oude” en “nieuwe” bewoners, 
maken samen de wijk. Zorg voor elkaar en burenhulp moeten 
vanzelfsprekendheden zijn. Inzet en werving van vrijwilligers is hierbij een 
noodzaak.  
“Maliskamp scoort als het gaat om het benutten van BIG-gelden het hoogst 
van de stad. Dit betekent vooral dat er vanuit alle hoeken activiteiten 
georganiseerd worden die de leefbaarheid bevorderen en waaraan wij graag 
onze (financiële) medewerking verlenen. Recent is nog een nieuwe club van 
jonge mensen opgestaan die met de leefbaarheid aan de slag willen. Indien zij 
verzoeken om (financiële) ondersteuning zullen wij daar uiteraard positief op 
reageren binnen onze mogelijkheden.” 
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5. 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. De wethouder participatie is voorzitter van het overleg. 
In 2012 kwam het bewonersradenoverleg vier maal bijeen.  
Onderwerpen van bespreking waren o.a.: 
-mogelijkheid van aanleg van glasvezel; 
-ervaringen van enkele wijkmanagers in hun gebied; 
-subsidieregeling wijkraden 2013; 
-organisatie gemeentelijke rampenbestrijding; 
-wijkwerkbezoeken college van B&W.     
 
Bewonersradenoverleg Rosmalen 
In verslagjaar kwamen de vertegenwoordigers van de Rosmalense wijkraden vier 
maal bijeen in het Bewonersradenoverleg Rosmalen.   
O.a. de volgende onderwerpen kwamen hierbij aan de orde: 
-omlegging Zuid Willemsvaart en aanleg Kanaalpark; 
-in verband hiermee de Oost-Westverbindingen tussen Rosmalen en  
’s-Hertogenbosch v.v.; 
-aanleg kunstgrasveldjes in wijken; 
-ontwikkelingen rondom het Centrumplan en Molenhoekpassage; 
-Jongerenwerk; 
-pilot “Slimme Buurt” in o.a. de wijken Molenhoek en ’t Ven; 
-uitrol “BIN” (Buurt Informatie Netwerk); 
-onderhoud groen in de wijken; 
-presentatie Wijkplein Rosmalen 
    
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), de heer W. Klerks.  
Via het  Bewonersradenoverleg Rosmalen en ook in bilateraal overleg worden de 
contacten onderhouden met de wijkmanagers van Rosmalen. Voor wat betreft 
Maliskamp treedt de heer P. Hilgers op als wijkmanager. 
 
Sportverenigingen op het Sportpark Maliskamp 
Eind 2012 heeft de vertegenwoordiger van de wijkraad een gesprek gehad met de 
voorzitters van de drie sportverenigingen (Hockey, Tennis en Voetbal). Tijdens het 
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eerste deel waren ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig voor een 
gezamenlijke rondgang over de Jos de Letterlaan t.b.v. de bespreking van zaken 
zoals bestrating van het eerste deel en daarmee verbandhoudende maatregelen. 
Tijdens het tweede deel is afgesproken dat in het vervolg enige malen per jaar de 
voorzitter van de wijkraad zal aanschuiven bij het voorzittersoverleg van de 
verenigingen.    
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6. Financiële verantwoording 2012  
Het boekjaar 2012 geeft het volgende beeld (bedragen in €): 
 
Winst- en verliesrekening over 2012 
      31-12-2012  31-12-2011 
Inkomsten  
Subsidie gemeente ’s-Hertogenbosch     3.350      3.440 
BIG aanvraag gemeente          650              0 
Totaal         4.000                  3.440 
 
Uitgaven 
Aandeel website Maliskamp      1.256         428 
Vergaderkosten en bijeenkomsten        883      1.222 
Openbare wijkraadsvergaderingen        664         817 
Kopieën            230         329 
Voorschot voorzittersoverleg         100         100 
Rondbrengen circulaires en folders        250           75 
Aandeel nieuwjaarsreceptie         503         512 
Bankrente en kosten            10           10 
Contributie / uittreksel KvK           81           38 
Bestuurskosten             29           50  
Afrekening subsidie gemeente         292         915 
Totaal          4.298      4.495 
 
Resultaat           -298     -1.055 
 
Balans per 31 december 2012 
 
Activa 
Overige vorderingen            12             0 
Bank          1.279         977 
Totaal         1.291         977 
 
Passiva 
Eigen vermogen           338         636 
Nog te betalen kosten           100         341 
Vooruit ontvangen bedragen         853             0 
Totaal         1.291         977  
  
    
Toelichting op de balans 
Eigen vermogen 
Stand per 1 januari 2012          636 
Resultaat 2012          -298 
Stand per 31 december 2012         338 
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7. Actieplan 2013 
Van het actieplan 2012 zijn de meeste onderwerpen aan de orde geweest c.q. 
afgewerkt. 
Niet aan de orde geweest zijn de volgende zaken: 
-“Hoedemakers”, vanwege de situatie op de bouwmarkt en de financiële crisis. 
-Verkeersveiligheid in de wijk. 
 
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 

 veiligheid in de wijk 

 verkeersveiligheid in de wijk 

 bereikbaarheid van de wijk 

 communicatie conform het communicatieplan 

 sociale cohesie / ouderenvoorzieningen 

 vrijwilligers / mantelzorgers 

 behouden van het groen in het buitengebied en ontwikkeling daarvan als 
uitloopgebied voor de wijk  

  
Actieplan 2013 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:  

 Bernadettekerk e.o. / “Hart van Maliskamp” 

 Themabijeenkomst ouderenvoorzieningen in de wijk 

 Afronding aanleg kunstgrasveldje 

 Afronding herinrichting sportpark 

 Herinrichting Coudewater 

 Ondergrondse afvalcontainers 

 Hooge Heide Zuid 

 Openbare verlichting 
 
 
 

Maliskamp, 31 januari 2013 
  
 

 
 

   
 


