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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 2015 mee bezig heeft
gehouden.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Wijkraad Leuken
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2. Samenstelling bestuur
In 2015 hebben we afscheid genomen van 2 bestuursleden, namelijk Theo Grandiek en
Patricia Tillemans. De functie van wijkontwikkeling wordt nu tijdelijk opgevangen door de
voorzitter en de functie jeugd en activiteiten door Petra Meijboom. Ook hebben we twee
nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Hieronder staat de samenstelling van de
wijkraad per 31-12-2015 weergegeven:
Bestuursleden per 31 december 2015
Naam
Victor Goumans
Wilma op ’t Root
Bas Meijboom
Thea Scholts
Roel Franssen
Petra Meijboom

Functie
Voorzitter/ Wijkontwikkeling
Secretaris
Penningmeester
Communicatie
Buurtbeheer
Jeugd & activiteiten

Toelichting
DB
DB, per 1-10-2015
DB
Per 1-7-2015

DB = Dagelijks bestuur

19 januari 2016

Pagina 3 van 14

3. Beknopt activiteitenverslag
In dit hoofdstuk kunt u een beknopte samenvatting lezen van alle zaken waar stichting
Wijkraad Leuken zich in 2015 mee bezig heeft gehouden. Achter de titel is vermeld of de
activiteit/ het project is uitgevoerd middels financiële bijdrage vanuit Mijn Straat Jouw Straat.
Activiteiten en projecten
RommelRoute Leuken (maart 2015 – Mijn Straat Jouw Straat)
In maart 2015 heeft de wijkraad voor de 3e keer het succesvolle evenement de
RommelRoute georganiseerd. Door de hele wijk verkochten ruim 400 bewoners 2e hands
spullen vanuit hun voortuin en op het braderieplein rondom de basisschool en in het park
Vrouwenhof stonden zo’n 25 kramen van bedrijven en organisaties. Helaas was deze editie
minder succesvol dan voorgaande edities, oorzaak was de slechte weersomstandigheden op
de dag van het evenement.
Buitenspeeldag (juni 2015 – Mijn Straat Jouw Straat)
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.
Avond4daagse (september 2015 – Mijn Straat Jouw Straat)
In 2015 organiseerde de wijkraad samen met de wijkraden van de wijk Groenewoud en de
Biest voor de tweede keer de wandelvierdaagse. De activiteit was zeer succesvol, dit jaar
liepen er ruim 450 wandelaars mee. Dit jaar was er de keuze uit twee afstanden, namelijk de
5 en 10 km.
St. Maartensoptocht (november 2015 – Mijn Straat Jouw Straat)
Jaarlijks organiseert de wijkraad de optocht met St. Maarten welke eindigt bij de sint
Maartens vuren welke eveneens door de wijkraad worden georganiseerd. Dit jaar is door
een groep vrijwilligers een brandstapel gebouwd op het voormalige sporthalgebied, wat aan
het einde van de optocht is ontstoken. Nieuw dit jaar was dat voorafgaand aan de optocht
het st. maartens verhaal werd verteld en dat st. maarten en de zwerver voorop gingen in de
optocht.
Foto tentoonstelling (Mijn Straat Jouw straat project)
Twee wijkbewoners hebben in 2014 het initiatief genomen om foto’s van Leuken van
vroeger en nu te gaan verzamelen. Dit heeft geresulteerd in een verzameling van vele
duizenden foto’s. Middels de financiële bijdrage vanuit Mijn Straat Jouw Straat budget is het
mogelijk gemaakt dat er een foto tentoonstelling heeft plaatsgevonden in het clubgebouw
van St. Job. Ook konden geïnteresseerden een fotoboek bestellen wat begin 2016 wordt
gedrukt en uitgereikt aan eenieder die er een heeft besteld.
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Hekwerk schoolplein basisschool Leuken
Met de sloop van twee van de drie gebouwen van basisschool Leuken, welke plaats maken
voor nieuwbouw is er tijdelijk maar een beperkt schoolplein beschikbaar. Om de
schoolkinderen toch meer ruimte te bieden is op initiatief van de wijkraad de speeltuin naast
het schoolplein voorzien van een hekwerk zodat dit gebied ook tijdens de pauzes en voor de
buitenschoolse opvang gebruikt kan worden. Bij het plaatsen van het hekwerk hebben ook
vrijwilligers van het zelf regiecentrum weert ondersteuning geboden.
Buurtpreventie Leuken
In oktober 2015 is Wijkraad Leuken gestart met de opzet van een buurtpreventieproject. In
het project is gestart met het opzetten van de what’s app buurtpreventie groepen. Er is via
verschillende media een oproep verspreid om aan te melden voor deze what’s app groepen.
Voor 2016 staat de uitbreiding van het project met buurtpreventieteams op het programma.
Hiervoor is een bijdrage gevraagd uit het Mijn straat Jouw straat budget van 2016.
Verplaatsing winkelcentrum
Na jaren van overleg en onzekerheid is er in 2015 dan eindelijk meer duidelijkheid gekomen
over de toekomst van de winkelvoorzieningen op Leuken. In het najaar is er
overeenstemming bereikt tussen verschillende partijen en de gemeente om de huidige
winkelstrip aan de Friezestraat te verplaatsen naar een deel van het voormalige
sporthalgebied op Leuken. In het nieuwe winkelgebied komen de Jumbo en de Aldi als grote
supermarkten, daarnaast komen er ook diverse dag winkels waar ook de huidige winkels aan
de Friezestraat zich kunnen vestigen. Ook worden er gesprekken gevoerd om een
gezondheidscentrum in het gebied te realiseren.
Nieuwbouw basisschool Leuken
Ook de ontwikkelingen voor de nieuwbouw van basisschool Leuken zijn in 2015 echt
concreet geworden. De plannen voor de nieuwbouw zijn verder uitgewerkt en na de
zomervakantie is gestart met de sloop van twee van de drie van de bestaande school
gebouwen. Begin 2016 wordt gestart met de nieuwbouw.
Ooievaarspaal (Mijn Straat Jouw Straat project)
In 2014 heeft Wijkraad Leuken het idee gekregen om in de wijk een ooievaarspaal te
plaatsen in de wijk Leuken. Hiervoor is uiteindelijk een bijdrage verkregen vanuit Mijn Straat
Jouw Straat. Voor de ooievaarspaal is onderzoek naar mogelijkheden en locaties. Na overleg
met diverse specialisten is gebleken dat een ooievaarspaal op Leuken geen effect zal hebben
omdat de populatie te klein is in de regio. Daarnaast was een dergelijke paal veel duurder
dan aanvankelijk de verwachting was. Om toch het geld in te zetten voor de fauna in onze
wijk is het plan aangepast en zijn er nestkasten voor allerlei vogels en vleermuizen besteld
welke in het vroege voorjaar van 2016 worden geplaatst.
Kabelbaan (Mijn Straat Jouw Straat project)
Op de planning voor 2015 stond ook het plaatsen van een kabelbaan als extra speeltoestel in
de wijk. De kabelbaan is besteld en wordt in het voorjaar 2016 geplaatst als de natuurlijke
speelplek op het voormalige sporthalgebied ook verder wordt ingericht.
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Herinrichting sporthalgebied (Mijn Straat Jouw Straat)
In 2014 is Wijkraad Leuken gestart met de planvorming voor het voormalige sporthalgebied
van Leuken. Een gebied van 20.000 m2 wat geen bestemming meer had voor de komende
jaren. Samen met bewoners van Leuken is een plan uitgewerkt voor het gebied. Tijdens de
NL Doet dag in maart van 2015 is de officiële aanleg gestart met het maken van diverse
speelelementen en het schilderen van banden om het gebied te kleuren en de natuurlijke
speelplek in te richten. In het voorjaar is ook het volkstuincomplex in het gebied aangelegd.
Het volkstuincomplex heeft de naam “Leuk’n tuin” gekregen. Eind 2015 waren 98 van de
100 tuintjes voorzien van een gebruiker, dit is boven verwachting. Een 3 e zone in het gebied
wordt in het voorjaar 2016 een recreatie zone aangelegd. Hier worden ook de beweegtuin
elementen geplaatst welke momenteel nog in de tuin van Hyronimus op de Biest staan.
In het begin van het schooljaar 2015-2016 is er in samenwerking met basisschool Leuken ook
een project gedaan voor aankleding van het gebied. De leerlingen van de basisschool hebben
allerlei zaken gemaakt en geschilderd die in het gebied een plek hebben gevonden.
Voorbeelden hiervan zijn, plankjes voor hekwerken, vogelhuisjes, boomstaf schijven en
mozaïek tegels (laatste zijn ivm vorst tijdelijk in opslag gelegd en worden in 2016
geprepareerd voor definitieve plaatsing).
Voor dit project hebben wij uit verschillende bronnen financiering ontvangen, waaronder
een bijdrage van Wonen Limburg, het oranje Fonds, Jantje beton en Mijn Straat Jouw Straat.
Daarnaast is een groep bewoners enorm actief om op allerlei manieren materialen voor het
gebied te verzamelen.
Een bekroning op het werk van alle actieve bewoners die zich inzetten voor het gebied
kwam met de winst van de Mijn Straat Jouw Straat trofee 2015. Dit is de tweede keer dat
een project van Wijkraad Leuken deze prijs in de wacht heeft gesleept. In 2013 won de
wijkraad de trofee ook al voor de succesvolle RommelRoute. Met de winst van de trofee
voor het sporthalgebied is ook de nieuwe naam gepresenteerd, namelijk het Luuëkerpârk.
Deze naam is gekozen nadat iedereen is opgeroepen om ideeën voor namen in te dienen.
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Bewonerscommunicatie
Website
De wijkraad heeft een website welke actief bezocht wordt, in 2015 telde de website10.500
bezoekers welke samen 26.263 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
2015 waren er 1.500 e-mail adressen geregistreerd die de nieuwsbrief ontvangen. De
toename van zo’n 900 adressen is te verklaren doordat een aantal mail bestanden van o.a.
de RommelRoute en de Avond4daagse zijn samengevoegd tot 1 totaal bestand.

Social Media
Wijkraad Leuken is zeer actief op social media, inmiddels is het bereik op social media
(Facebook en Twitter) zo’n 900 personen/profielen. Er is niet bekend hoe groot de overlag is
tussen Twitter en Facebook volgers.
Wijkkaarten
In 2015 heeft de wijkraad 8 uitgaven van de wijkkaart huis aan huis verspreid bij 1650
adressen in de wijk. De wijkkaarten hadden de volgende onderwerpen:
- Culinaire informatie avond
- RommelRoute Leuken, aankondiging en oproep om in te schrijven.
- Buitenspeeldag, aankondiging
- Her-inirichting sporthalgebied
- Leefbaarheid agenda, presentatie activiteiten 2015
- Bomenwandeling/ hondepoepbakken
- Wandelvierdaagse, aankondiging en oproep deelnemers
- St. Maarten, aankondiging en uitnodiging voor deelname aan optocht
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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.
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 “Bas Meijboom” 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. Helaas heeft de uitwerking
van deze notitie in 2015 nog niet het gewenste effect gehad. De gemeente zet voorlopig
eerst in op de verdere uitwerking van het beleid omtrent burgerparticipatie alvorens grotere
wijzigingen in de huidige structuur door te voeren.
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4. Financiële situatie
Stichting Wijkraad Leuken is een financieel gezonde stichting. De stichting kan aan al zijn
betaalverplichtingen voldoen en de algemene reserve van de stichting is in 2015 wederom
toegenomen. In onderstaande financiële stand van zaken is te zien wat de inkomsten en uitgaven
van de stichting in 2015 zijn geweest. Voor de structurele inkomsten is de wijkraad afhankelijk dan de
gemeentelijke subsidie en de budgeten uit Mijn Straat Jouw Straat. De verantwoording hiervan vindt
u in de volgende twee hoofdstukken. Daarnaast heeft de wijkraad projectgebonden inkomsten in de
vorm van aanvullende bijdrages en subsidies. Een onderbouwing van onderstaande bedragen is terug
te vinden in de detail administratie van de wijkraad.
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Liquide middelen en reserveringen
In onderstaande tabellen is weergegeven wat de liquide middelen zijn waarover de wijkraad beschikt.
In de bovenste tabel is te zien dat de liquide middelen in 2015 met € 9.302,49 zijn toegenomen. Dit
komt o.a. door een financiële bijdrage van Wonen Limburg voor het sporthalgebied welke pas
gedeeltelijk is uitgegeven. Ook is te zien dat de liquide middelen op 31 december 2015 in totaal
€ 15.500,83 waren.
In de tweede tabel is inzichtelijk gemaakt op welke manier de beschikbare liquide middelen zijn
geoormerkt. Ongeveer ene derde van de liquide middelen is algemene reserve, dus gelden die nog
niet specifiek ergens voor bestemd zijn. De genoemde voorziening diverse kosten is een
voorzieningen voor kosten waarvoor in 2015 al de verplichting voor is aangegaan, maar de kosten
pas in 2016 worden betaald. De 2e reservering is het geld wat momenteel nog beschikbaar is voor de
verdere ontwikkeling van het project herinrichting sporthalgebied.
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5. Financiële verantwoording subsidie
De wijkraad ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Weert voor uitvoering van haar
werkzaamheden en het organiseren van activiteiten. Deze subsidie is opgedeeld in 3
onderdelen, te weten de subsidie budgeten basis, activiteiten en communicatie. Saldo van
het basis budget wat aan het einde van het jaar resteert mag worden toegevoegd aan de
algemene reserve. Voor het activiteiten- en communicatie budget geldt dat resterend
budget aan het einde van het jaar dient te worden terug betaald aan de gemeente Weert.
Dit budget valt dan terug in de algemene reserve van de gemeente. Voor 2015 betekent dit
dat de wijkraad een bedrag van € 8,12 moet gaan terugbetalen aan de gemeente.
In onderstaande tabel is voor elk van de 3 subsidies weergegeven wat de subsidie was,
hoeveel kosten er uit de subsidie zijn gemaakt en wat het terug te betalen bedrag is. Ook is
per budget beknopt aangegeven waaraan het budget is uitgegeven.
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6. Financiële verantwoording 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. Een eventueel positief eindsaldo moet aan de gemeente worden
terugbetaald en komt ten goede aan de algemene reserve van de gemeente. Voor 2015
hoeft Wijkraad Leuken geen budget terug te betalen. 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 2015
In dit hoofdstuk zijn de begin en eind balans van stichting Wijkraad Leuken voor 2015
weergegeven. Hierin zijn de liquide middelen weergegeven en de reserveringen welke
aangeven hoe de liquide middelen zijn geoormerkt. Daarnaast zijn ook de bezittingen op de
balans weergegeven, enkel is hiervoor geen waarde opgenomen.
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8. Tot slot
Het bestuur van wijkraad Leuken hoopt u middels dit beknopte jaarverslag een goed beeld
te hebben gegeven van de activiteiten en financiële stand van zaken van de stichting. Alle in
dit verslag genoemde financiële verantwoordingen kunnen worden onderbouwd middels
een detail administratie welke op verzoek kan worden ingezien bij de penningmeester.
Voor 2015 is onze eindconclusie dat het een jaar was waarin we als wijkraad de nodige
successen hebben geboekt en waarin voor verschillende projecten in de wijk eindelijk
knopen zijn doorgehakt. Het bestuur gaat dan ook vol positieve energie in 2016 verder met
alle doorlopende projecten en het oppakken van nieuwe uitdagingen. Samen werken we aan
een leefbare wijk! In alles wat we doen zullen we onze slogan eer aan doen, we laten zien
dat “Leuken Leeft”.
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