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1. Inleiding 
Hierbij treft u aan het jaarverslag en de financiële verantwoording van de  
Stichting Wijkraad Maliskamp over het jaar 2013. 
Het bestuur heeft tijdens een bezinningsdag in januari 2014 conform het 
huishoudelijk reglement ook het actieplan 2014 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 2013 waren naast overige onderwerpen, twee zaken van groot 
belang voor onze wijk. Het betreft de door de initiatiefgroep opgestelde visie op 
(de toekomst van) Maliskamp en de moeizame gang van zaken rondom het “Hart 
van Maliskamp”. Dit laatste natuurlijk met uitzondering van de verheugende 
mededeling dat in 2014 de buurtmarkt geopend gaat worden in het pand waar 
Piet van Mieke van Gelder jarenlang hun buurtsuper hadden. 
 
De wijkraad is blij met de betrokkenheid van vele buurtbewoners bij de wijk, zoals 
bijvoorbeeld tot uitdrukking komend bij de renovatie van het dierenparkje.  Laten 
wij met elkaar deze betrokkenheid in 2014 voortzetten en samen blijven genieten 
van onze fijne wijk.  
 
Maliskamp, 31 januari 2014 
 
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 
 
Zowel per 1 januari als per 31 december 2013 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 
 
C. Smulders, A. Schilder en C. Free zijn conform het rooster van aftreden 
voor een periode van drie jaar herbenoemd als bestuurslid.   
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3. Verslag van de activiteiten 
  
 3.1 Bijeenkomsten van de wijkraad 
 
 Bestuursvergaderingen 
 Het bestuur heeft in 2013 negen maal vergaderd.  
 
 Openbare vergaderingen  

Er hebben in het verslagjaar drie openbare vergaderingen van de wijkraad 
plaatsgevonden en wel op 20 maart, 19 juni en 26 november.  
Deze vergaderingen werden evenals in voorgaande jaren, met 35 tot 70 
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 Initiatiefgroep inzake de presentatie “Visie op Maliskamp; op 
zoek naar samenhang en energie” en later in het jaar daarop volgend de uitslag 
van een gehouden enquête over dit onderwerp.  
Mevrouw Meijer-Verstappen heeft haar plannen toegelicht inzake het mogelijke 
gebruik van de kerk. 
De heer Schretlen heeft een toelichting gegeven op zijn project “Informatieborden 
in en over Maliskamp”. 
De stand van zaken van het project “Hoedemakers” is door de directie van het 
bedrijf toegelicht. 
De mogelijkheid tot het collectief inkopen van zonnepanelen is aan de orde 
geweest tijdens een presentatie van Zuidwint.nl.  
Ook de Stichting Wijkbelangen werd de mogelijkheid geboden om een toelichting 
te geven over de plannen voor renovatie van de speeltuin.  
Vertegenwoordigers van de gemeentelijke afdeling R&B  (Realisatie en Beheer 
Openbare Ruimte) hebben een permanente uitnodiging voor deze vergaderingen.  
Tijdens de laatste vergadering heeft de nieuwe wijkmanager, mevrouw Marie-
Louise Claessens, zich gepresenteerd aan de wijk. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op 6 januari 2013 heeft de wijkraad, samen met de Stichting Wijkbelangen en 
Maliskamp Events een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Voor 
de kinderen was er een activiteit rondom het thema “Drie Koningen”. 
 
Bewonersavond 
Op 8 oktober jl. heeft druk bezochte bewonersavond plaatsgevonden, samen 
georganiseerd door de initiatiefgroep en de wijkraad. 
Hierbij zijn twee onderwerpen aan de orde geweest: 
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-de buurtmarkt, een samenwerkingsverband van de Stichting Familie Ommering 
(SFO), Cello, gemeente, Van Tol en de wijkraad; 
-zorg in de wijk, via een door Divers verzorgde presentatie. 
Na de presentaties hebben de deelnemers aan de avond in twee groepen verder 
gediscussieerd en zijn de nodige wensen en aanbevelingen tot stand gekomen.  
 

 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 
In 2013 zijn de ondergrondse afvalcontainers geplaatst op de locatie naast de 
brievenbussen bij de kruising Bernadettestraat met Lijsterbeslaan / Milla de 
Kampenstraat. Zeker in de beginperiode leverde e.e.a. veel klachten op door 
storingen in het systeem. Deze storingen komen ook nu nog van tijd tot tijd voor.  

  
 Hart van Maliskamp 
 In het jaarverslag over 2012 eindigt de verslaglegging bij dit onderwerp met de 

uitspraak “wordt vervolgd in 2013”. 
 

Eind januari 2013 deelde de heer Pennings mede dat er op zijn brief aan de 
erfdienstbaarheidgerechtigden negen reacties zijn binnengekomen, waarvan er 
drie een succeswens aan hem inhielden. Eind februari is door de wijkraad weer 
met de heer Pennings gesproken; tijdens dit gesprek zegde hij toe om nog 
diezelfde dag afspraken te laten maken met diegenen van de erven die hebben 
aangegeven een gesprek met hem te willen hebben. 
 

Op 7 februari daaropvolgend vond een bijeenkomst in klein verband plaats, 
georganiseerd door Burobol. Deze organisatie is door de beoogde project-
ontwikkelaar gevraagd om voor hem een masterplan voor “Het hart van 
Maliskamp” te ontwikkelen. In bouwkundige termen houdt een masterplan een 
inrichtingsplan voor de middellange termijn in, het is dus geen bestemmingsplan 
o.i.d.. Voor zover betreft de wijkraad hebben wij kennis genomen van de 
uitgevoerde ruimtelijke analyse en een op grond daarvan opgestelde planvorming 
betreffende: 

-het behoud van het lommerrijke karakter en het creëren van routes; 
-een schematische verbeelding van ruimtelijke kansen; 

De volgende stap betreft het uitwerken van de ruimtelijke ambities tot een 
voorlopig ontwerp, waarbij het ontwerp, benodigd budget, gebruik en 
randvoorwaarden worden verwerkt tot een concreet inrichtingsvoorstel. 

 

Begin maart jl. liet de heer Pennings weten bezig te zijn met de plannen die bij de 
gemeente ingediend moeten worden. De gemeente zou vervolgens zo’n zes 
maanden nodig hebben alvorens de plannen ter inzage te kunnen leggen. Binnen 
die termijn is er ook ruimte voor inspraak en het verwerken daarvan. 
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Zodra de tijd rijp is zullen de plannen uiteraard ook worden toegelicht in een 
openbare vergadering van de wijkraad. Bij de beoordeling hiervan zal de wijkraad, 
zoals reeds meerdere malen gesteld, zich laten leiden door de door ons en de VBB 
opgestelde nota van uitgangspunten.  

 
Uit een gesprek, begin juli jl. met wethouder Snijders werd duidelijk dat de 
ontwikkelaar nog steeds met gemeente in onderhandeling was over de grondprijs 
van het gebied “oud” Trefpunt/speeltuin. De wijkraad stelde tijdens dat gesprek 
niet eeuwig te blijven wachten. De wethouder hoopte dat het concept voor-
ontwerp bestemmingsplan er in september / oktober 2013 zou kunnen zijn. 
In september jl. deelde de wethouder ons mede dat het plan, nu alleen betrekking 
hebbend op de kerk, pastorie en pastorietuin, vóór 1 december jl.. bij de 
gemeente ingediend moet zijn.   
In oktober jl. werd een e-mail van de projectontwikkelaar ontvangen waarin hij 
mededeelde dat hij het plan om levensloopbestendige seniorenwoningen op de  
locatie Trefpunt laat varen vanwege voorkeur van de wijk om de speeltuin op 
huidige locatie te behouden. 
Hierna werd in een gesprek met de vertegenwoordiger van het parochiebestuur 
bevestigd dat de “knip” in het oorspronkelijke integrale plan is (informeel) een feit 
is, in formele zin pas nadat de datum van 1 december 2013 is verstreken.  
In het nieuwe plan voor de kerk e.o.  wordt uitgegaan van levensloop bestendige 
woningen in de pastorietuin en zorgwoningen (inleun) in de kerk; de apsis zal 
worden bestemd voor een stiltekapel t.b.v. begraafplaats. De grond van het 
dierenparkje zou dan door de parochie worden overgedragen aan Wijkbelangen.  
 
Inmiddels is de datum van 1 december jl. verstreken zonder dat bij de gemeente 
een plan is ingediend; de zaak ligt vanaf die datum weer geheel in handen van de 
parochie. Het parochiebestuur zal nu eerst met de projectontwikkelaar gaan 
praten hoe nu verder te handelen; blijft hij betrokken bij het project of haakt hij 
af? In januari 2014 moet dit duidelijk worden. 
 
De gemeente heeft laten weten de erfpachtovereenkomst met Wijkbelangen voor  
het gebied speeltuin/oud Trefpunt te splitsen; de erfpacht voor de speeltuin blijft 
bestaan. Voorts zal de gemeente bezien wat met het oude Trefpunt kan/gaat 
gebeuren. 
   
Het ligt in de bedoeling om in de loop van februari 2014 een infoavond te 
beleggen, georganiseerd door de gemeente en parochie. 
 
Wordt vervolgd in 2014.   
 

 Sociale aspecten 
Met Welzijnsonderneming Divers en met de HEVO zijn in het kader van het 
Zorgzaam Netwerk Rosmalen wederom contacten geweest over voorzieningen 
voor ouderen in Maliskamp. 
In Maliskamp gaat hiertoe in 2014 een pilotproject van start. 
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Initiatiefgroep 
De initiatiefgroep Maliskamp heeft in het laatste kwartaal van 2012 en het eerste 
kwartaal van 2013 bouwstenen verzameld voor een visie op de toekomst van 
Maliskamp. Leden van de initiatiefgroep hebben daarvoor gesprekken gevoerd 
met wijkbewoners, zich verdiept in de geschiedenis en nagedacht over de 
leefbaarheid en levendigheid van de wijk. Dit is vertaald in een prestentatie ten 
behoeve van de openbare vergadering van de wijkraad op 20 maart 2013. De 
reacties van de aanwezigen waren positief. Het doel van de initiatiefgroep is om 
de presentatie in samenspraak met bewoners en partijen in de wijk uit te bouwen 
tot een totaalvisie onder de titel “Één wijk met samenhang en dynamiek”.  
Voorafgaande aan die bijeenkomst hebben de besturen van Wijkraad en VBB hun 
waardering geuit voor het creatieve proces dat door de initiatiefgroep is 
opgestart. De inhoud van de bouwstenen die zijn gepresenteerd en de manier 
waarop het proces wordt vorm gegeven sluiten goed aan bij de manier waarop 
Wijkraad en VBB bewoners willen betrekken bij de ontwikkeling van de wijk. De 
bouwstenen van de initiatiefgroep gaan over het hele gebied van Maliskamp, 
maar sluiten qua inhoud en proces goed aan bij de door Wijkraad en VBB 
geformuleerde nota van uitgangspunten “Hart van Maliskamp” van 11 juni 2012. 
Wijkraad, VBB en initiatiefgroep willen dan ook graag gezamenlijk optrekken in het 
verder uitwerken van de visie en het vertalen van de onderdelen daarvan naar 
individuele projecten. 
 
In het vervolg op deze bouwstenen heeft de initiatiefgroep een bewonersvisie 
voor Maliskamp gepresenteerd.  
In de visie wordt beschreven wat bewoners zien als opdracht voor de toekomst 
van Maliskamp en welke projecten in de komende jaren belangrijk zijn voor het 
realiseren van deze visie. Bewoners kunnen bijdragen aan het uitwerken en 
concreet maken van de bewonersvisie De bewonersvisie van de initiatiefgroep is 
een startdocument. Samen met bewoners en andere betrokkenen, wil de 
initiatiefgroep deze visie verder uitwerken en de concrete projecten die daar goed 
bij passen oppakken. Er is input ontvangen van verschillende bewoners en leden 
van de wijkraad, VBB en de stichting Wijkbelangen.  
 
Eind 2013 hebben alle bewoners via een korte digitale enquête de gelegenheid 
gekregen om hun eerste reactie te geven.  
Tijdens de openbare vergadering van de wijkraad van 26 november jl. werden de 
uitkomsten van de enquête gepresenteerd. Hieruit bleek dat de visie kan rekenen 
op grote steun.  
De initiatiefgroep werd tijdens de bijeenkomst hartelijk bedankt voor hun 
inspanningen en het goede werk ten dienste van onze wijk. De groep is nu een 
“slapend bestaan” ingegaan; de visie en verdere uitwerking is nu in handen van de 
wijkraad.    
 

 

http://www.wijk-maliskamp.nl/images/afbeeldingen/nieuws/2013/2013_04_27_Bouwstenen_voor_visie_Maliskamp.pdf
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4. Wijkspeerpunten Maliskamp  
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 voor een periode van enige jaren begin 2012 de volgende 
wijkspeerpunten benoemd; in cursief wordt bij de diverse onderwerpen de 
reactie van de gemeente en/of de huidige situatie 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). 
“Blijft de aandacht houden ” 
 
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). 
“Wordt besproken met de afdeling Openbare Ruimte Verkeer; op voorhand 
bijna niet te handhaven.” 
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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 speeltuin blijft op de huidige locatie gehandhaafd; via de Stichting 
Wijkbelangen zullen activiteiten worden ontwikkeld t.b.v. een (stapsgewijze) 
renovatie. 
 
Het contract voor de in april 2014 te openen buurtmarkt is in december 2013 
in het Stadhuis getekend.” 
 
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 ook in 2013 goed waar  het gaat om het benutten van BIG-
gelden. Dit betekent vooral dat er vanuit alle hoeken activiteiten 
georganiseerd worden die de leefbaarheid bevorderen en waaraan wij graag 
onze (financiële) medewerking verlenen.” 
 “Met het presenteren van de resultaten van een enquête over de begin 2013 
ontwikkelde “bewonersvisie” heeft de Initiatiefgroep (voorlopig) beëindigd.” 
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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 2013 kwam het bewonersradenoverleg vier maal bijeen.  
Onderwerpen van bespreking waren o.a.: 
-gebruik sociale media in relatie tot het communicatiebeleid van wijk- en 
 bestuursraden; 
-verkeersveiligheid; 
-bijstelling procedures Bewoners Initiatief Gelden (BIG) in 2014; 
-actualisatie ruimtelijke structuurvisie ’s-Hertogenbosch; 
-omgang met verzoeken van energiecooperaties. 
Voorts waren er presentaties over het werk van de WMO-adviesraad en van de 
beweging Zilveren Kracht.      
 
Bewonersradenoverleg Rosmalen 
In verslagjaar kwamen de vertegenwoordigers van de Rosmalense wijkraden zes  
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.; 
-bezuinigingen gemeentelijke afdeling R&B in relatie tot het onderhoud van 
 openbaar groen:  
-verdere ontwikkelingen rondom het Centrumplan en Molenhoekpassage; 
-jongerenwerk, ook in relatie tot overlast van jongerengroepen; 
-mogelijke aanleg glasvezelkabels; 
-ontwikkelingen rondom het Zorgzaam Netwerk Rosmalen en in verband hiermee 
 ontwikkelingen in de ouderenzorg in relatie tot de WMO; 
-het bezoek van het college van B&W aan Rosmalen op 2 november jl. 
Voorts waren er presentaties van SJV (Stichting Jeugd- en Vormingsactiviteiten), 
RVC (Rosmalens Verenigingen Contact), de Heemkundekring, de Stichting Behoud 
Sprokkelbosch en de Stichting Wijkbelangen Maliskamp. 
    
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.  
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Via het  Bewonersradenoverleg Rosmalen en ook in bilateraal overleg worden de 
contacten onderhouden met de wijkmanagers van Rosmalen. Voor wat betreft 
Maliskamp treedt mevrouw M. Claessens, als opvolgster van de heer P. Hilgers, op 
als wijkmanager. 
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6. Financiële verantwoording 2013  
Het boekjaar 2013 geeft het volgende beeld (bedragen in €): 
Winst- en verliesrekening over 2013 

                2013                2012 

Inkomsten   

Subsidie gemeente 3.410 3.350 

BIG bijdrage 2.440    650 

Totaal 5.850 4.000 

   

Uitgaven   

Aandeel beheer website    726 1.256 

Vergaderkosten 1.104    833 

Openbare vergaderingen    613    664 

Kopieën    197    230 

Bewonersradenoverleg   100    100 

Rondbrengen circulaires   490    250 

Aandeel nieuwjaarsbijeenk.   300    503 

Bankrente en –kosten       9      10 

Kamer van Koophandel       0      81 

Bestuurskosten     13      29 

Afrekening subsidie       0    292 

Projecten i.v.m. BIG 2.440  

Totaal 5.993 4.298 

Resultaat   -143   -298 

 
Balans per 31 december 2013 

 31-12-2013 31-12-2012 

Activa   

Vorderingen        0      12 

Bank 4.555 1.279 

Totaal 4.555 1.291 

   

Passiva   

Eigen vermogen    195    338 

Nog te betalen kosten 3.507    100 

Vooruit ontvangen    853    853 

Totaal 4.555 1.291 

 
Toelichting op de balans 
Eigen vermogen 
Stand per 1 januari 2013          338 
Resultaat 2013          -143 
Stand per 31 december 2013          195  
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7. Actieplan 2014 
Van het actieplan 2013 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 

 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 
 

Participaties 
Vertegenwoordigers van de wijkraad participeren in de volgende 
overlegorganen: 

 bestuurlijk overleg Hooge Heide 

 bewonersradenoverleg ’s-Hertogenbosch 

 bewonersradenoverleg Rosmalen 
 

  
Actieplan 2014 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:  

 “Hart van Maliskamp” 

 Eén of meerdere themabijeenkomsten 

 Zorgzaam Netwerk Rosmalen / Project Maliskamp  

 Project “Hoedemakers” 

 Verdere samenwerking met Wijkbelangen 

 Gebruik (locatie) oud Trefpunt 

 Jongerenactiviteiten 
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