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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van Wijkraad Leuken uit Weert. De wijkraad is een actieve groep
bewoners die zich inzet voor de verbetering en ontwikkeling van de wijk Leuken. Of het nu
gaat om het oppakken van kleine problemen zoals slechte bestrating of om een groot
project zoals verplaatsing van de winkelstrip, de wijkraad is hierbij betrokken.
De verschillende bestuursleden zetten zich allemaal op hun eigen specialisme in voor de wijk.
De statutaire doelstelling van stichting Wijkraad Leuken is tweeledig:
‐ Overkoepelend orgaan dat de belangen van bewoners, verenigingen, stichtingen en
instellingen van de wijk Leuken behartigt.
‐ Leefbaarheid in de wijk te bevorderen.
In dit beknopte jaarverslag kunt u lezen waar de Wijkraad zich in 2014 mee bezig heeft
gehouden.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Wijkraad Leuken
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2. Samenstelling bestuur 2014
In 2014 hebben we afscheid genomen van 1 bestuurslid, namelijk Theo Kropman. De functie
van groenbeheer wordt nu tijdelijk opgevangen door de voorzitter. Hieronder staat de
samenstelling van de wijkraad per 31‐12‐2014 weergegeven:
Bestuursleden per 31 december 2014
Naam
Victor Goumans
Bas Meijboom
Thea Scholts
Vacature
Theo Grandiek
Patricia Tillemans
Petra Meijboom

Functie
Voorzitter/ secretaris
Penningmeester
Communicatie
Groenbeheer
Wijkontwikkeling
Jeugd & activiteiten
Jeugd & activiteiten

Toelichting
DB
DB

DB = Dagelijks bestuur
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3. Beknopt activiteitenverslag 2014
In dit hoofdstuk kunt u een beknopte samenvatting lezen van alle zaken waar stichting
Wijkraad Leuken zich in 2014 mee bezig heeft gehouden.
Activiteiten
Organiseren verkeersmileys (1e kwartaal 2014)
De wijkraad organiseert regelmatig dat er tijdelijke digitale smileys in de wijk worden
geplaatst die verkeersdeelnemers wijzen op hun snelheid.
Deelname in klankbordgroep DESM (Doorlopend tot 3e kwartaal 2014)
In 2014 is het nieuwe voetbalcomplex op Leuken opgeleverd. In de hele ontwikkeling van het
gebied is de wijkraad betrokken. De wijkraad heeft zijn inbreng gehad door zitting in de
klankbordgroep.
RommelRoute Leuken (6 april 2014)
In april 2014 heeft de wijkraad voor de 2e keer het succesvolle evenement de RommelRoute
georganiseerd. Door de hele wijk verkochten ruim 350 bewoners 2e hands spullen vanuit hun
voortuin en op het braderieplein rondom de basisschool en in het park Vrouwenhof stonden
zo’n 35 kramen van bedrijven en organisaties.
Ontwikkeling nieuwbouw basisschool (doorlopend)
De wijkraad zet zich al jaren in om een nieuwe basisschool op Leuken te realiseren. De
plannen van de gemeente om geen brede school te ontwikkelen, maar een basisschool met
enkel lokalen is een doorn in het oog. De wijkraad probeert om alle mogelijke manieren haar
geluid te laten horen. De wijk verdient een basisschool met de nodige voorzieningen zoals
een gymzaal. De planning is dat in het 3e kwartaal van 2015 de eerste bouwactiviteiten
zullen starten.
Ontwikkelingen N280 (doorlopend)
Er wordt al een aantal jaar gepraat en onderzoek gedaan naar de herinrichting van de
Provinciale weg N280 welke langs de wijk Leuken loopt. De wijkraad is actief betrokken bij
de ontwikkeling van het stuk wat direct grenst aan de wijk. Daarom is een bestuurslid
aanwezig bij alle overleggen die de N280 aangaan.
Poepie Joepie project (2e/ 3e kwartaal 2014)
Een grote ergernis in bijna alle wijken in Weert: Hondenpoep en straatvuil. In Leuken is
besloten iets te doen aan dit probleem en is er een werkgroep opgestart. Met de slogan
‘Poepie joepie wat een troepie’ gaan ze de strijd met de hondendrollen en straatvuil aan. De
werkgroep gaat samen met behulp van Punt Welzijn, buurtbewoners, leden van wijkraad
Leuken, kinderen uit de wijk en de gemeente een project opzetten om mensen zich bewust
te laten worden van hun daden.
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Buitenspeeldag 2014 (9 juni 2014)
Jaarlijks organiseert de wijkraad in de wijk de buitenspeeldag voor kinderen uit de wijk.
Tijdens de middag waren er weer allerlei activiteiten voor de kinderen, zoals voetbal, dans
clinics, luchtkussens en oud Hollandse spellen.
Wandel4daagse (16 t/m 19 september 2014)
In 2014 organiseerde de wijkraad samen met de wijkraad van de wijk Groenewoud voor de
eerste keer de wandelvierdaagse. De activiteit was zeer succesvol en wordt in 2015 opnieuw
georganiseerd.

Project herinrichting voormalig sporthalgebied Leuken
De wijkraad is een project gestart voor de herinrichting van het voormalige sporthalgebied
van Leuken. De wijkraad krijgt het gebied voor een periode van 10 jaar in bruikleen. Binnen
het project worden een volkstuincomplex, een natuurlijke speelplek, een fietscrossbaan en
recreatie mogelijkheden gerealiseerd.
St. Maartensoptocht en vuur Leuken (11 november 2014)
Jaarlijks organiseert de wijkraad de optocht met St. Maarten welke eindigt bij de sint
Maartens vuren welke eveneens door de wijkraad worden georganiseerd.
Verlichting retentiebekken (december 2014)
In 2013 heeft de Wijkraad al diverse onderdelen voor verlichting van het retentiebekken
aangeschaft welke gebruikt kan worden op het moment dat er een ijsbaan ligt. In 2014 is er
weer een budget beschikbaar waarvoor de nodige materialen worden aangeschaft.
Bewonerscommunicatie
Website
De wijkraad heeft een website welke actief bezocht wordt, in 2014 telde de website 11.500
bezoekers welke samen 33.263 pagina’s hebben bekeken. Gemiddeld bleef een bezoeker
bijna 2 minuten op de website.
Wijkflits (digitale nieuwsbrief)
Wijkraad Leuken verstuurd eens per maand een digitale nieuwsbrief met informatie welke
voor wijkbewoners van belang is. Deze nieuwsbrief wordt goed gelezen. Op 31 december
2014 waren er 614 e‐mail adressen geregistreerd die de nieuwsbrief ontvangen.
Social Media
Wijkraad Leuken is zeer actief op social media, inmiddels is het bereik op social media
(Facebook en Twitter) zo’n 600‐700 personen/profielen.
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Wijkkaarten
In 2014 heeft de wijkraad 6 uitgaven van de wijkkaart huis aan huis verspreid bij 1650
adressen in de wijk. De wijkkaarten hadden de volgende onderwerpen:
‐ RommelRoute Leuken, aankondiging en oproep om in te schrijven.
‐ Buitenspeeldag, aankondiging
‐ Leefbaarheid agenda, presentatie activiteiten 2014
‐ Op zoek naar vrijwilligers, oproep om aan te melden als bestuurslid
‐ Wandelvierdaagse, aankondiging en oproep deelnemers
‐ St. Maarten, aankondiging en uitnodiging voor deelname aan optocht
Structurele activiteiten en overleggen
Overleg gemeente
Bestuursleden voeren structureel overleg met diverse afdelingen van de gemeente Weert
om zo de gemeente te informeren over zaken die in de wijk spelen. Daarnaast krijgt de
wijkraad in deze overleggen informatie welke van belang is voor de zaken waar de wijkraad
zich mee bezig houdt.
Coördinatie overleg
Twee keer per jaar vindt er een coördinatie overleg plaats met de wijkraden van Leuken,
Groenewoud en de Biest. Bij dit gesprek zijn ook partners van de gemeente, politie, Wonen
Limburg en Punt Welzijn aanwezig. Doelstelling is het delen van ervaringen en kennis en
bespreken van de voortgang van Mijn Straat Jouw Straat (zie toelichting in hoofdstuk 5).
Voorzittersoverleg
Jaarlijks vindt er een overleg plaats met de voorzitters van alle wijkraden van Weert en de
verantwoordelijk wethouder. Tijdens dit gesprek wordt de algemene gang van zaken en de
relatie tussen de gemeente en wijkraden besproken.
Petit comité
Een bestuurslid van Wijkraad Leuken zit in het petite comité wat is gevormd tijdens het
voorzittersoverleg in 2014. Het petite comité heeft als doelstelling om de communicatie
tussen de wijkraden en de gemeente te verbeteren. Hiervoor is een notitie geschreven hoe
de wijkraden naar de relatie tussen gemeente en wijkraden kijken. De wethouder heeft
toegezegd om in 2015 met een reactie te komen om zo tot concrete afspraken te komen.
Allen met als doelstelling om de onderlinge verstandhouding en communicatie tussen
wijkraden en de gemeente te verbeteren.
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4. Financiële verantwoording subsidie 2014
Voor u ligt de financiële verantwoording van Wijkraad Leuken over het jaar 2014, zoals deze
aan de gemeente Weert is verzonden. In dit hoofdstuk wordt per subsidie onderdeel
verantwoording afgelegd. Onderstaand het financiële overzicht, gevolg door de toelichting.
De verantwoording is opgedeeld in 3 onderdelen, te weten de subsidie budgeten basis,
activiteiten en communicatie. Het negatieve eindsaldo komt ten laste van de algemene
reserve.
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Basisbudget
Post
A1
A2 t/m A3
A4 & A5

Toelichting
Dit is de subsidie (basisbudget) welke wij voor 2014 hebben ontvangen.
Algemeen ‐ Dit zijn algemene bestuurskosten welke zijn gemaakt in het jaar
2014.
Reservering t.b.v. de wijk ‐ Het resterende bedrag van het basisbudget is
gereserveerd voor bijdrage in wijkactiviteiten in 2014 en algemene reserve.

Activiteitenbudget
Post
B1
B2

Toelichting
Dit is de subsidie (activiteitenbudget) welke wij voor 2014 hebben ontvangen.
St. Maartensviering ‐ De jaarlijkse traditie van het organiseren van de st.
Maartensoptocht en het St. Maartensvuur is ook in 2014 voortgezet. Dit jaar
werden meerdere kleine St. Maartensvuren ontstoken bij scouting St. Job. De
scouting heeft ook dit jaar weer gezorgd voor de ondersteuning en
begeleiding in o.a. de optocht en het verzorgen van de warme
chocolademelk. In de St. Maartensoptocht liepen zo’n 150‐200 kinderen met
hun ouders mee.
RommelRoute Leuken – In april 2014 heeft de wijkraad voor de 2e keer het
succesvolle evenement de RommelRoute georganiseerd. Door de hele wijk
verkochten ruim 350 bewoners 2e hands spullen vanuit hun voortuin en op
het braderieplein rondom de basisschool en in het park Vrouwenhof stonden
zo’n 35 kramen van bedrijven en organisaties.
Avond4daagse – In september 2014 hebben we in samenwerking met
wijkraad Groenewoud de 1e editie van de Avond4daagse georganiseerd. Aan
dit evenement deden zo’n 250 wandelaard mee, welke gedurende 4 avonden
gezamenlijk door Leuken en Groenewoud zijn gewandeld.
Opslag – Door het ontbreken van een opslagruimte in de wijk hebben we een
commerciële opslag gehuurd aan de Risseweg. In deze opslag liggen alle
materialen opgeslagen voor activiteiten die we door het jaar heen
organiseren.

B3

B4

B5

Communicatiebudget
Post
C1
C2/C3

Toelichting
Dit is de subsidie (communicatiebudget) welke wij voor 2014 hebben
ontvangen.
Wijkcommunicatie – De wijkraad heeft in 2014 in totaal 6x een wijkkaart (A5
formaat) verspreid in de wijk. De wijkkaart is het fysieke communicatiemiddel
van de wijkraad naast de website en de digitale wijkflits. De kaarten zijn
verspreid op de volgende momenten:
‐ Juni 2014, kaart ten behoeve van de buitenspeeldag.
‐ Juli 2014, kaart ten behoeve van werving bestuursleden
‐ Juli 2014, kaart t.b.v. de avond4daagse
‐ September 2014, kaart t.b.v. de leefbaarheid agenda.
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C4
C5

C6

C7
C8

‐ November 2014, kaart ten behoeve van sint maarten.
‐ December 2014, kaart ten behoeve van de Culinaire activiteit.
Voor 2014 heeft de wijkraad een bewonersactiviteit georganiseerd.
Websites ‐ In 2014 is de website van de wijkraad (www.wijkraad‐leuken.nl)
verder doorontwikkeld. Daarnaast heeft de wijkraad de website voor de
rommelroute (www.rommelrouteleuken.nl).
Zoals u bij B4 heeft kunnen lezen heeft de wijkraad in 2014 de RommelRoute
georganiseerd. Hiervoor was een extra budget gereserveerd voor
communicatie. Dit budget is uitgegeven aan extra posters en communicatie
materialen.
Voor de avond4daagse hebben we als extraatje voor deelnemers strohoeden
uitgedeeld. Deze gaven ook een extra sfeer aan de laatste dag.
Overige communicatiekosten zijn een workshop communicatie en
gedeclareerde kosten voor o.a. flyers en telefoonkosten.
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6. Mijn Straat, Jouw Straat
Mijn Straat, Jouw Straat is een initiatief van de wijk‐ en dorpsraden in Weert, de gemeente,
PUNT welzijn, Politie Limburg Noord en Wonen Weert. Hiermee proberen we bewoners in
de wijk en dorpen te enthousiasmeren om mee te doen bij het verbeteren van de buurt.
Mijn straat jouw straat is ook wel bekend onder de naam leefbaarheid agenda. Jaarlijks
wordt een leefbaarheid agenda opgesteld per wijk waarin circa 5 activiteiten opgenomen
staan welke dat jaar worden uitgevoerd. Het budget hiervoor wordt ter beschikking gesteld
door de gemeente en Wonen Limburg.
In onderstaande tabel is de financiële verantwoording van de Mijn Straat, Jouw Straat
projecten weergegeven. Het negatieve eindsaldo komt ten laste van de algemene reserve.
Sommige posten zijn een aanvulling op regulier budget zoals verantwoord in het voorgaande
hoofdstuk. De activiteiten staan inhoudelijk nader toegelicht in hoofdstuk 3.
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7. Balans
In dit hoofdstuk is de balans van stichting Wijkraad Leuken per 31 december 2014
weergegeven.
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