
31 maart 2017  Pagina 1 van 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KernMetPit winnaar Limburg 2016 – Luuëkerpârk 

2e in de landelijke Gouden Pit finale 

 
 
 

JAARVERSLAG 2016 
 
 
 
 

Stichting Wijkraad Leuken 
Middelstestraat 157 

6004 BJ  WEERT 
 

KVK nummer: 41066676 

 
  



31 maart 2017  Pagina 2 van 11 

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 2016 mee bezig heeft 
gehouden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Wijkraad Leuken 
 
 

 
 
 



31 maart 2017  Pagina 3 van 11 

2. Samenstelling bestuur 

 
In 2016 hebben we afscheid genomen van een bestuurslid, namelijk Wilma op ‘t Root. De 
functie van wijkontwikkeling wordt tijdelijk opgevangen door de voorzitter en de functie 
secretaris door Thea Scholts. Ook hebben we een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. 
Hieronder staat de samenstelling van de wijkraad per 31-12-2016 weergegeven: 
 
Bestuursleden per 31 december 2016 
 

Naam Functie Toelichting 

Victor Goumans Voorzitter/ Wijkontwikkeling DB 

Vacature Secretaris DB 

Bas Meijboom Penningmeester DB 

Thea Scholts Communicatie/ Secretaris a.i.  

Roel Franssen Buurtbeheer  

Vacature Wijkontwikkeling  

Petra Meijboom Jeugd & activiteiten  

Maureen Franssen Jeugd & activiteiten  

 
DB = Dagelijks bestuur 
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3. Beknopt activiteitenverslag  
 
In dit hoofdstuk leest u een beknopte samenvatting van alle zaken waar stichting Wijkraad 
Leuken zich in 2016 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 (april 2016 – Mijn Straat Jouw Straat) 
In april 2016 heeft de wijkraad voor de 4e keer het 
succesvolle evenement de RommelRoute georganiseerd. 
Door de hele wijk verkochten ruim 300 bewoners 
tweedehands spullen vanuit hun voortuin en op het 
braderieplein rondom de basisschool en in het park 
Vrouwenhof stonden zo’n 30 kramen van bedrijven en 
organisaties. Helaas was deze editie minder succesvol dan 
voorgaande edities; oorzaak was vooral de slechte weers-
omstandigheden op de dag van het evenement. 
 
Avond4daagse (juni 2016 – Mijn Straat Jouw Straat) 

In 2016 organiseerde de wijkraad samen met de wijkraden van de 
wijk Groenewoud, Graswinkel, Moesel en de Biest voor de derde 
keer de wandelvierdaagse. De activiteit was zeer succesvol 
ondanks het slechte weer tijdens twee avonden. Op een avond 
moest de wandeling zelfs worden afgelast wegens zware onweer. 
Dit jaar liepen er ruim 400 wandelaars mee. De deelnemers 
konden kiezen uit twee afstanden, namelijk de 5 en 10 km.  

 
Buitenspeeldag (juni 2016 – 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, hockey, 
luchtkussens en oud-Hollandse spellen.  
 
Openingsfeest Luuëkerpârk (september 2016) 

Kinderen en hun ouders vermaakten zich prima op het 
Luuëkerpârk. Springkussens, crossbaan, kabelbaan, brandweer 
en politie, alles vonden ze geweldig. De ouders konden aan de 
kraampjes informatie krijgen over het moestuinencomplex en 
wat de werkgroep verder nog van plan is op dit fraaie park. 
 

De huifkar was vooral bij de meisjes erg populair; vele bezoekers genoten van een rondje op 
het park en door de wijk. De jongens konden met de brandweerspuit hun kunsten laten zien. 
Het prachtige weer droeg bij aan een gezellige sfeer waar een kopje koffie of thee lekker 
smaakte. Ook proefden bezoekers van de zelfgebakken producten uit de moestuinen. 
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Aan het einde van de middag verplaatste het feest zich naar zaal Jonas. Sheere-Ann, Aldje 
Hendrikx en Dennis Hendrikx zorgden voor een gezellige sfeer met meezingers en covers van 
vele hits. 
 
St. Maartensoptocht (november 2016) 
Jaarlijks organiseert de wijkraad de St. Maarten optocht die 
eindigt bij de Sint-Maartens vuren; ook georganiseerd door 
de wijkraad. Dit jaar is voor de tweede achtereenvolgende 
keer door een groep vrijwilligers een brandstapel gebouwd 
op het Luuëkerpârk, die aan het einde van de optocht werd 
ontstoken. 

Ook dit jaar werd voorafgaand aan de optocht het St. Maartens 
verhaal verteld. St. Maarten en de zwerver liepen samen voorop 
in de optocht. De inschatting is dat ook dit jaar weer zo’n 400-600 
mensen bij het St. Maartensvuur kwamen kijken. Aan het einde 
van de optocht werden wafels en warme chocomelk uitgedeeld 
door Scouting St. Job. 

 
Kerstmarkt Leuken (december 2016 – Mijn Straat Jouw Straat) 
In 2016 organiseerde de wijkraad voor het eerst een kerstmarkt op Leuken. Op zaterdag 
middag/avond stonden een 25-tal kramen op het kerkplein. De kramen waren mooi versierd 
met gekleurde lampjes, er was (live)kerstmuziek, banken waarop je kon zitten om te 
genieten van de Glühwein en wafels - gebakken door St. Job – en de kinderen konden 
marshmallows warm maken boven de vuurkorven van de 
scouting. Erg in trek waren de lekkere internationale hapjes 
gemaakt door wijkbewoners die gratis werden uitgedeeld. 
Verder waren er kramen waar je de laatste kerstversieringen 
en -cadeautjes kon kopen. Ook hiervoor was veel 
belangstelling. De kleine kinderen konden op de foto met de 
kerstman en een ritje maken in de draaimolen terwijl papa 
en mama genoten van een kopje koffie met een heerlijke oliebol. 
 
Kinderzwerfboekenkasten (Mijn Straat Jouw Straat) 
In 2016 zijn in onze wijk twee kinderzwerfboekenkasten geplaatst. In de kasten staan boeken 
voor de kinderen uit de wijk. Doel is om het lezen onder de jeugd te bevorderen. De 
kinderen kunnen gratis boekjes uitzoeken, maar ook eigen boeken ‘die ze niet meer willen 
hebben’ in de kast zetten zodat andere kinderen ze weer kunnen lezen. De kasten zijn 
gemaakt door timmerlieden uit de wijk. 
 
Verplaatsing winkelcentrum 
Na jaren van overleg en onzekerheid is er in 2016 dan eindelijk met de bouw van het 
winkelcentrum op Leuken gestart. In het nieuwe winkelgebied komen de Jumbo en de Aldi 
als grote supermarkten. Daarnaast komen er ook diverse dagwinkels waar ook de huidige 
winkels aan de Friezenstraat zich kunnen vestigen. Ook zal een gezondheidscentrum 
bestaande uit diverse zorgaanbieders zich vestigen in het winkelcentrum. De eerste fase 
(Aldi, Hans Struick en de horeca) zal in de zomer van 2017 klaar zijn, de tweede fase een jaar 
daarna. 
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Buurtpreventie Leuken 
In 2015 is het WhatsApp buurtpreventie project gestart. In 2016 is het beheer van de 
WhatsApp groepen over gedragen aan twee nieuwe beheerders. 
 
Nieuwbouw basisschool Leuken 
Begin 2016 is gestart met de nieuwbouw van basisschool 
Leuken, die uiteindelijk in november in gebruik is genomen. De 
basisschool heeft ook een nieuwe naam gekregen, namelijk IKC 
Leuken (Integraal Kind Centrum). De officiële opening staat 
voor het voorjaar van 2017 gepland. 
 
Herinrichting sporthalgebied (Mijn Straat Jouw Straat) 
Na de planvorming in 2014 is in 2015 officieel gestart met de aanleg van het Luuëkerpârk. In 
2016 is het Luuëkerpârk verder uitgebouwd. Zo zijn er nog meer speelvoorzieningen 
gekomen, is er veel nieuwe aanplant gedaan en is er een beweegtuin voor senioren en 
mindervaliden gerealiseerd. De beweegtoestellen zijn afkomstig van verzorgingstehuis 
Hieronymus op de Biest. 
 
In 2016 heeft het Luuëkerpârk meegedaan aan het project KernMetPit van de Koninklijke 
Heide Maatschappij. In januari 2017 is na een presentatie van het project, het Luuëkerpârk 
toegelaten als KernMetPit project 2016. Onderdeel van dit project was ondersteuning en 
begeleiding vanuit de adviseurs van KernMetPit. Door het vooraf gepresenteerde plan 
volledig te realiseren, ontvingen we ook nog een financiële bijdrage van € 1.000,- die weer 
gebruikt kan worden voor verdere ontwikkelingen in het park. Daarnaast zijn voor het 
project in 2016 ook financiële bijdragen ontvangen van het Samenfonds 0495 (Beweegtuin) 
en het Oranjefonds (NL Doet). 
 
In 2016 hebben stagiaires van het Kwadrant in drie groepen gedurende een periode van 8-10 
weken stage gelopen in het Luuëkerpârk. Ze werden hierbij begeleid door een 
jongerenwerker van Punt Welzijn.  
 
Besturenontmoetingsdag (oktober 2016 – Mijn straat Jouw straat) 
Elkaar beter leren kennen, ideeën uitwisselen en daar waar mogelijk samenwerken, dat was 
de opzet van de tweede Besturenontmoetingsdag op Leuken. De wijkraad heeft een korte 
presentatie gegeven over de activiteiten en projecten waarbij zij de afgelopen jaren 
betrokken is geweest en die nog lopen.  
Onder het genot van een hapje en een drankje bij gastheer Schutterij St. Job werden ideeën 
en wensen uitgewisseld. Ook konden deelnemers kijken of ze talent hadden voor 
bukschieten en kruisboogschieten. 
 
Opschoonactie Leuken (najaar 2016 – Mijn straat Jouw straat) 
In het Luuëkerpârk, het volkstuincomplex Leuk’un tuin en de nabije omgeving hebben we in 
2016 diverse opschoonacties gedaan waarbij het aanwezige zwerfvuil, restanten 
bouwmaterialen en sloopafval uit het gebied zijn verwijderd.  
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Ontmoetingsproject (2016 – Mijn straat Jouw straat) 
In 2016 is in samenwerking met het bedrijf AgePlus gestart met de voorbereidingen voor een 
project om eenzaamheid onder wijkbewoners tegen te gaan. Hierbij proberen wij als 
wijkraad een verbindende factor te worden waarbij signalering van eenzaamheid een 
aandachtspunt is en waarbij we proberen het aanbod gestructureerd in beeld te krijgen.  
Dit project loopt op basis van een nieuw verkregen financiering van het VSB-fonds door in 
2017. 
 
Biodiversiteit Luuëkerpârk (najaar 2016 – Mijn Straat Jouw Straat) 
In samenwerking met een kwekerij is een biodiversiteitsplan opgesteld, waarbij is gekeken 
welke plantensoorten er nog in het Luuëkerpârk ontbraken voor een goede balans op gebied 
van biodiversiteit. Aangezien de kosten voor het plan nagenoeg nihil waren, is het budget 
gebruikt voor de aanschaf van diverse planten die al in het Luuëkerpârk zijn geplant.  
 
Bewonerscommunicatie 
 
Website 
De wijkraad heeft een website die actief bezocht wordt, in 2016 telde de website 11.161 
bezoekers die samen 28.851 pagina’s hebben bekeken. Dit is een groei ten opzichte van 
2015 van bijna 10%. Gemiddeld bleef een bezoeker ruim 1,5 minuut op de website.  
 
Wijkflits (digitale nieuwsbrief) 
Wijkraad Leuken verstuurt eens per maand een digitale nieuwsbrief met informatie die voor 
wijkbewoners van belang is. Deze nieuwsbrief wordt goed gelezen. Op 31 december 2016 
waren er 1.650 e-mailadressen geregistreerd waar de nieuwsbrief naartoe wordt gezonden.  
 
Social Media 
Wijkraad Leuken is zeer actief op social media; inmiddels is het bereik op social media 
(Facebook en Twitter) zo’n 1.400 personen/profielen. Dit is een stijging van bijna 50% ten 
opzichte van 2015. Het is niet bekend hoe groot de overlap is tussen Twitter en Facebook 
volgers. 
 
Nextdoor app 
In 2016 heeft een wijkbewoner het initiatief genomen om de Nextdoor app in onze wijk te 
introduceren. Dit heeft geleid tot een nieuw communicatiekanaal waarbij eind 2016 zo’n 350 
wijkbewoners waren aangemeld.  
 
Wijkkaarten 
In 2016 heeft de wijkraad 7 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 
- Oproep vrijwilligers wijkraad 
- Wandelvierdaagse, aankondiging en oproep deelnemers 
- Openingsfeest Luuëkerpârk 
- St. Maarten, aankondiging en uitnodiging voor deelname aan optocht 
- Kerstmarkt Leuken 
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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 zaken waar de wijkraad zich 
mee bezighoudt. 
 
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 wijk- en dorpsraden van 
Weert en de verantwoordelijk wethouder. Tijdens dit gesprek wordt de algemene gang van 
zaken en de relatie tussen de gemeente en wijk- en dorpsraden besproken. 
 
 
 



31 maart 2017  Pagina 9 van 11 

4. 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 drie 
onderdelen, te weten de subsidiebudgetten basis, activiteiten en communicatie. Het saldo 
van het basisbudget dat aan het einde van het jaar resteert mag worden toegevoegd aan de 
algemene reserve. Voor het activiteiten- en communicatiebudget geldt dat resterend budget 
aan het einde van het jaar dient te worden terugbetaald aan de gemeente Weert. Dit budget 
valt dan terug in de algemene reserve van de gemeente.  
 
In onderstaande tabel is voor elk van de drie subsidies aangegeven het subsidiebedrag, wat 
er is betaald uit deze subsidie en wat het terug te betalen bedrag is. De activiteiten- en 
communicatie-inspanningen zijn in het activiteitenverslag reeds toegelicht. 
 

Subsidie 2016 
    Post   Inkomsten Uitgaven Saldo Toelichting 

 
Subsidie 2016  € 6.817,52  

 
 €   6.817,52  

 

      

 
Algemene kosten 

    A1 Contributie, KvK en bankkosten 
 

 €     124,22  
  A2 Representatie en kantoorkosten 

 
 €     253,98  

  A3 Declaraties bestuursleden 
 

 €     276,49  
  

    
 €     -654,69  

 

 
Activiteiten 

    B1 Avond4daagse 
 

 €     511,56  
 

Na aftrek MSJS subsidie 

B2 Buitenspeeldag 
 

 €     370,31  
 

Na aftrek MSJS subsidie 

B3 Opslag materialen activiteiten 
 

 €     600,00  
  B4 RommelRoute Leuken 

 
 €     177,81  

 
Na aftrek MSJS subsidie 

B5 St. Maarten 
 

 €     315,42  
 

Na aftrek MSJS subsidie 

B6 Wijkfeest Luuekerpark 
 

 € 1.313,88  
  B7 Kerstmarkt Leuken 

 
 €     495,12  

 
Na aftrek MSJS subsidie 

    
 € -3.784,10  

 

 
Communicatie 

    C1 Wijkkaarten 
 

 € 1.892,00  
  C2 Bezorgkosten wijkkaarten 

 
 €     326,02  

  C3 Website kosten 
 

 €     185,83  
  

    
 € -2.403,85  

 

           Resultaat 2016   €       -25,12    
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5. Financiële verantwoording Mijn Straat, Jouw Straat 
 
Mijn Straat Jouw Straat is een gezamenlijk initiatief van de wijk- en dorpsraden, 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 leefbaarheidagenda. Jaarlijks 
wordt een leefbaarheidagenda opgesteld per wijk, waarin activiteiten opgenomen staan die 
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. Dit komt neer 
op een bedrag van € 375,00 van het totale Mijn Straat Jouw Straat budget. Sommige posten 
zijn een aanvulling op reguliere budget zoals verantwoord in het voorgaande hoofdstuk.  
De activiteiten en projecten staan inhoudelijk nader toegelicht in hoofdstuk 3. 
 
  

Mijn straat Jouw Straat 2016 
   Post   Inkomsten Uitgaven Restant Toelichting 

      D1 Biodiversiteit Luuëkerpârk  €     250,00   €     250,00   €               -    Excl. kosten externe financiering 

D2 Kerstmarkt  € 1.750,00   € 1.750,00   €               -    Excl. kosten uit activiteitenbudget 

D3 Ontmoetingsproject  € 1.250,00   € 1.250,00   €               -    
 D4 RommelRoute Leuken  €     810,00   €     810,00   €               -    Excl. kosten uit activiteitenbudget 

D5 Besturen ontmoetingsdag  €     750,00   €     750,00   €               -    Excl. kosten uit algemeen budget 

D6 Buitenspeeldag  €     450,00   €     450,00   €               -    Excl. kosten uit activiteitenbudget 

D7 St. Maarten  €     200,00   €     200,00   €               -    Excl. kosten uit activiteitenbudget 

D8 Avond4daagse  €     250,00   €     250,00   €               -    Excl. kosten uit activiteitenbudget 

D9 Kinderzwerfboekenkast  €     200,00   €     200,00   €               -    
 D10 Opschoonactie Leuken  €     400,00   €     375,00   €        25,00  
 D11 Herhalingscursus AED*  €     350,00   €              -     €      350,00  
 

           Resultaat 2016   €      375,00    

 
* Helaas is het bestuur van stichting Hartsave Leuken onbereikbaar waardoor het budget voor een 
herhalingscursus niet gebruikt kon worden. Via verschillende kanalen is geprobeerd contact te leggen, allen 
zonder enig resultaat.  
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6. Tot slot 
 
Het bestuur van wijkraad Leuken hoopt u met 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 2016 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 de 
realisatie is gestart (nieuwe winkelcentrum) en soms ook al voltooid (nieuwe school).  
 
Het bestuur gaat dan ook vol positieve energie in 2017 verder met alle lopende projecten en 
met het oppakken van nieuwe uitdagingen. Samen werken we aan een leefbare wijk!  
In alles wat we doen zullen we onze slogan eer aan doen en laten we zien dat ‘Leuken Leeft’. 


