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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 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 2017 mee bezig heeft 
gehouden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Wijkraad Leuken 
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2. Samenstelling bestuur 

 
In 2017 hebben we op gepaste wijze afscheid genomen van een bestuurslid, namelijk onze 
voorzitter Victor Goumans. Ook hebben we nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. 
 
Hieronder staat de samenstelling van de Wijkraad per 31-12-2017 weergegeven: 
 
Bestuursleden per 31 december 2017 
 

Naam Functie Toelichting 

Bas Meijboom Voorzitter/ penningmeester DB 

Truus Janssen Secretaris DB 

Thea Scholts Communicatie  

Roel Franssen Buurtbeheer  

Vacature Wijkontwikkeling  

Petra Meijboom Jeugd & activiteiten  

Maureen Franssen Jeugd & activiteiten  

Simone de Back Bestuurslid (Luuëkerpârk)  

Robert Zoontjes Bestuurslid (Luuëkerpârk)  

 
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 2017 mee bezig heeft gehouden.  
 
Activiteiten  
 
RommelRouteLeuken  (april 2017) 
De intentie was om in 2017 de 5e en daarmee eerste jubileum editie van de RommelRoute te 
organiseren. Helaas door het beperkte aantal deelnemers hebben wij uiteindelijk moeten 
besluiten om de RommelRoute niet door te laten gaan. Het budget dat hiervoor 
gereserveerd stond, is gebruikt voor aanschaf van een geluidsinstallatie. Hierdoor hoeven 
we in de toekomst geen extra kosten meer te maken voor inhuren hiervan.  
 
Buitenspeeldag (juni 2017) 
Jaarlijks organiseert de Wijkraad in de wijk de Buitenspeeldag voor kinderen uit de wijk. Dit 
jaar vond de buitenspeeldag plaats in de speeltuin op Vrouwenhof aan de 
Leukerschansstraat (achter TC Weert-Oost). Tijdens de middag waren er weer allerlei 
activiteiten voor de kinderen, zoals voetbal, hockey en vooral ook veel luchtkussens.  
 
Wijkfeest Luuëkerpârk (september 2017) 
Na het grootste openingsfeest van het Luuëkerpârk in 2016, is met een jaarlijks terugkerend 
wijkfeest een nieuwe traditie gestart. Het wijkfeest heeft voor jong en oud wat te bieden. 
Kinderen en hun ouders vermaakten zich prima op het Luuëkerpârk. Springkussens, 
crossbaan, kabelbaan en entertainment, 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. 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. 
 
Aan het einde van de middag sloten As Arraias, Aldje Hendrikx en Dennis Hendrikx de dag af 
en zorgden voor een gezellige sfeer met meezingers en covers van vele hits. 
 
St. Maartensoptocht (november 2017) 
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 derde 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 gingen samen met paard en wagen voorop in de optocht. De inschatting is dat 
ook dit jaar weer zo’n 500-600 mensen bij het St. Maartensvuur kwamen kijken. Aan het 
einde van de optocht werden wafels en warme chocomelk uitgedeeld door Scouting St. Job. 
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Lopende projecten 
 
Kinderzwerfboekenkasten 
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. De boekenkasten worden beheerd door 
bestuursleden van de Wijkraad. 
 
Verplaatsing winkelcentrum 
Het jaar 2017 stond vol in het teken van de 
bouw van het nieuwe winkelcentrum op 
Leuken. In het nieuwe winkelgebied komen 
de Jumbo en de Aldi als grote supermarkten; 
de Aldi en fietsenwinkel Hans Struijk zijn in 
de zomer van 2017 geopend. 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 verwachting is dat rond de zomer van 2018 de Jumbo en andere 
voorzieningen op Leuken hun deuren zullen openen. 
 
Buurtpreventie Leuken 
In 2015 is het WhatsApp buurtpreventie project gestart. Het beheer en de coördinatie van 
de Whatsapp buurtpreventiegroepen wordt uitgevoerd door twee vrijwilligers uit de wijk. 
 
Hartsave Leuken 
Wijkraad Leuken heeft zich in 2017 ingezet om het reanimatienetwerk Hartsave Leuken in 
stand te houden. Door verschillende oorzaken kon een deel van het zittende bestuur zijn 
taken niet meer uitvoeren. De Wijkraad is actief op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden 
en vrijwilligers. Dit is gelukt en een team van 6 wijkbewoners coördineren de stichting en 
zorgen voor het onderhoud van de aanwezige AED’s in de wijk.  
 
Nieuwbouw basisschool Leuken (aanleg park) 
Na de ingebruikname in november 2016 werd de nieuwe basisschool ‘IKC Leuken’ rond de 
zomer van 2017 met een groot feest geopend. Het park tussen de school en de bestaande 
winkels aan de Friezenstraat is in 2017 verder ingericht. 
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Luuëkerpârk & Leuk’un Tuin 
Het Luuëkerpârk en het complex Leuk’un tuin zijn volop in gebruik. De vrijwilligersgroep 
heeft zich ook in 2017 weer ingezet om de voorzieningen verder uit te breiden en het gebied 
te beheren. Zo zijn er o.a. een beweegtuin en een jeu de boules baan gerealiseerd. Ook zijn 
enkele paden voorzien van een half verharding.  
 
Ook stond 2017 voor het project 
Luuëkerpârk in het teken van de Limburgse 
en daaropvolgend de landelijke Kern met Pit 
finale. In januari 2017 werd het Luuëkerpârk 
uitgeroepen tot het beste Kern met Pit 
project van Limburg en mocht Limburg 
vertegenwoordigen in de landelijke finale. 
Voor de campagne en de finale dag hebben 
de gemeente, Wonen Limburg en de 
K.N.H.M. een financiële bijdrage gedaan van 
zo’n 750 euro. Hiervan zijn o.a. de promotiematerialen bekostigd en het busvervoer van de 
grote groep vrijwilligers die samen aanwezig waren bij de landelijke finale. Na een intensieve 
campagne werd het Luuëkerpârk uiteindelijk 2e in de landelijke finale, een plek waar we met 
zijn allen trots op zijn.  
 

De deelname aan Kern met Pit bracht niet alleen 
de eeuwige roem, maar ook een totaalbedrag 
van ruim 4.500 euro aan prijzengeld dat weer in 
het Luuëkerpârk wordt besteed. Van het 
prijzengeld is 1.000 euro gereserveerd voor het 
activiteitenfonds. Inwoners, verenigingen, 
bewonersgroepen, iedereen kan hier een beroep 
op doen. Iedereen die een activiteit in het 
Luuëkerpârk wil organiseren - deze moet wel 
voor iedereen toegankelijk zijn - kan een kleine 

financiële bijdrage ontvangen. Op die manier willen we een extra impuls geven aan het 
gebruik van het gebied. 
 
Ook vanuit het Oranjefonds (NL Doet) en Jantje beton (Na betaling bijdrage natuurlijke 
speeltuin) zijn nog financiële bijdragen gekomen welke weer worden gebruikt om het gebied 
te onderhouden en verder uit te breiden.  
 
Het complex Leuk’un tuin draait volop, nagenoeg alle van de ruim 100 tuintjes zijn 
structureel in gebruik. Jaarlijkse worden er heel wat kilo’s groente en fruit geoogst in het 
gebied waar ooit de atleten hun rondjes liepen op de atletiekbaan.  
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MetAnderen 
In 2016 is in samenwerking met het bedrijf 
AgePlus gestart met de voorbereidingen 
voor een project om eenzaamheid onder 
wijkbewoners tegen te gaan. Dit project 
heeft in de zomer een gevolg gekregen met 
een groot symposium over het onderwerp 
waarin enorm veel informatie is opgehaald. 
Bij het symposium waren ruim 30 
organisaties en vele bewoners uit de wijk 
aanwezig. De tweede helft van het jaar zijn gebruikt om alle input uit het symposium te 
verwerken.  In 2017 is een bedrag van 5.000 euro aan het projectbudget toegevoegd vanuit 
een bijdrage van het VSB-fonds. Het project krijgt in het voorjaar van 2018 een vervolg. 
 
NewBorn 
In 2017 is gestart met de newborn actie. De Wijkraad wil alle baby’s die in de wijk geboren 
worden verwelkomen met een leuk pakket dat o.a. bestaat uit een leuk tasje, een t-shirtje 
en allerlei aanbiedingen van bedrijven uit de omgeving van Leuken. De baby’s kunnen door 
omwonenden, familie en vrienden bij de Wijkraad worden aangemeld, waarna het bestuur 
zorgt dat de kersverse ouders een tas ontvangen. Het project wordt in 2018 voortgezet. 
 
Bijzonderheden 
 
Afscheid Victor Goumans  
Na ruim 38 jaar actief te zijn geweest als 
bestuurslid van Wijkraad Leuken, heeft 
Victor Goumans in 2017 afscheid 
genomen van de Wijkraad. We hebben op 
gepaste wijze tijdens een uitgebreide 
afscheidsreceptie afscheid van hem 
genomen. Op de receptie zijn veel 
wijkbewoners, collega vrijwilligers en 
medewerkers van de gemeente Weert 
aanwezig geweest. Victor kreeg tijdens de 
receptie uit handen van wethouder 
Martijn van den Heuvel de Penning van Verdiensten van de gemeente Weert uitgereikt als 
blijk van waardering voor zijn vele jaren inzet. Deze penning volgde op de ridderorde welke 
hij eerder al in ontvangst heeft mogen nemen. 
 
Avond4daagse (september 2017) 
In 2017 organiseerden de vrijwilligers van Wijkraad Leuken samen met een grote groep 
andere vrijwilligers de Weerter Avond4daagse. Dit jaar niet vanuit de wijkraden, maar onder 
de naam SamenDoen Weert. De Avond4dagse had in tegenstelling tot voorgaande jaren één 
vaste start en finishlocatie op de Oelemarkt in het Centrum. De Avond4daagse is mede 
mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van 3.000 euro van het SamenFonds 0495. 
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Bewonerscommunicatie 
 
Website 
De Wijkraad heeft een website die actief bezocht wordt, in 2017 telde de website 12.780 
bezoekers die samen 29.605 pagina’s hebben bekeken. Dit is een groei ten opzichte van 
2016 van bijna 10%. Gemiddeld bleef een bezoeker zo’n 1,5 minuut op de website.  
 
Wijkflits (digitale nieuwsbrief) 
Wijkraad Leuken verstuurt minimaal eens per maand een digitale nieuwsbrief met 
informatie die voor wijkbewoners van belang is. Deze nieuwsbrief wordt goed gelezen. Op 
31 december 2017 waren er zo’n 1.700 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 1.500 personen/profielen. Dit is een stijging van bijna 10% ten 
opzichte van 2016. Het is niet bekend hoe groot de overlap is tussen Twitter, Instagram 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 2017 zo’n 392 
wijkbewoners waren aangemeld; dit is een stijging van ruim 10% ten opzichte van 2016.  
 
Wijkkaarten 
In 2017 heeft de Wijkraad 3 uitgaven van de wijkkaart huis-aan-huis verspreid bij 1650 
adressen in de wijk. De wijkkaarten hadden de volgende onderwerpen: 

- Kern met Pit finale 
- Symposium & afscheid Victor Goumans 
- Wijkfeest Luuëkerpârk 
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Structurele activiteiten en overleggen 
 
Overleg gemeente 
Bestuursleden voeren structureel overleg met diverse afdelingen van de gemeente Weert 
om 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 
Minimaal jaarlijks vindt er een coördinatie overleg plaats met de wijkraden van Leuken, 
Groenewoud en de Biest. Bij dit gesprek zijn doorgaans ook partners van de gemeente: 
politie, Wonen Limburg en Punt Welzijn, aanwezig. Doelstelling is het delen van ervaringen 
en kennis. 
 
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. 
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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 twee 
onderdelen, te weten de subsidiebudgetten bestuurskosten en activiteiten & communicatie. 
Het saldo van het budget bestuurskosten dat aan het einde van het jaar resteert mag 
worden toegevoegd aan de algemene reserve. Voor het activiteiten- & communicatiebudget 
geldt dat het resterende budget aan het einde van het jaar dient te worden terugbetaald aan 
de gemeente Weert. Het bedrag valt dan terug in de algemene reserve van de gemeente.  
 
In onderstaande tabel zijn de inkomsten uit de gemeentelijke subsidie en de besteding ervan 
in de verschillende projecten beschreven. De projecten, activiteiten- en communicatie-
inspanningen zijn in het activiteitenverslag reeds toegelicht. 
 

Subsidie 2017 
   Post   Inkomsten Uitgaven Saldo 

     

 

Bestuurskosten 

   
 

Bijdrage gemeente weert € 1.500,00 

  A1 Contributie, KvK en bankkosten 
 

€ 147,55 

 A2 Representatie en kantoorkosten 
 

€ 92,20 

 A3 Declaraties bestuursleden 
 

€ 73,00 

 A4 Bestuursactiviteit 
 

€ 689,25 

 
    

 

 

Subtotaal 
 

 

€ 498,00 

  
 

 
 

 

Activiteiten & communicatie 
 

  
 

Bijdrage gemeente weert € 6.366,12 

  
   

  B1 Buitenspeeldag 
 

€ 753,80 

 B2 Opslag materialen activiteiten 
 

€ 542,56 

 B3 RommelRoute Leuken 
 

€ 1.260,95 

 B4 St. Maarten 
 

€ 316,42 

 B5 Wijkfeest Luuekerpark 
 

€ 1.260,95 

 B6 Project Luuekerpark 
 

€ 1.318,98 

 B7 Project NewBorn 
 

€ 257,95 

 
    

 C1 Wijkkaarten 
 

€ 393,25 

 C2 Bewonersbijeenkomsten 
 

€ 451,30 

 C3 Website kosten 
 

€ 487,08 

 
    

 

 

Subtotaal 
 

 

€ -677,12 

       Totaal € 7.866,12 € 8.045,24 € -179,12 

  



 

20 april 2018  Pagina 11 van 13 

5. Financiële positie 
 
Hieronder worden de start- en eindbalans van 2017 weergegeven waarin de financiële 
positie van de Wijkraad in beeld is gebracht. Daarna volgt een overzicht met de stand van 
liquide middelen van Wijkraad Leuken. 
 

Startbalans per 1-1-2017 
    Debet         Credit 

      
Bank € 5.145,96 

 
  Eigen vermogen 

 Spaarrekening € 9.034,04 
 

  Algemene reserve € 6.652,16 

Kassaldo € -489,72 
 

  Openstaande debiteuren € 1.016,21 

   
  

  

   
  Reserveringen 

 

   
  Luuëkerpârk € 4.125,35 

   
  Volkstuintjes € 0,00 

   
  Project eenzaamheid 2016 € 1.500,00 

   
  Wijkfeest € 396,56 

   
  

  Debet totaal  €           13.690,28      Credit totaal € 13.690,28 

      Eindbalans per 31-12-2017 
    Debet         Credit 

      
Bank € 10.969,40 

 
  Eigen vermogen 

 Spaarrekening € 9.050,08 
 

  Eigen vermogen € 7.954,23 

Kassaldo € 621,85 
 

  
  

   
  

  

   
  Reserveringen 

 

   
  Luuëkerpârk € 4.128,96 

   
  Activiteitenfonds € 950,00 

   
  Volkstuintjes € 500,00 

   
  Wijkfeest € 178,32 

   
  MetAnderen project € 4.654,89 

   
  Avond4daagse € 2.274,93 

   
  

  Debet totaal € 20.641,33     Credit totaal € 20.641,33 
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Conclusie financiële positie 
De Wijkraad heeft een gezonde financiële positie en voldoende reserves om nieuwe 
projecten in de toekomst te kunnen initiëren, zonder dat hier direct externe financiering 
voor nodig is. Hieronder staat een overzicht van de beschikbare liquide middelen per  
31-12-2017. 
 

Liquide middelen 2017 

   
      Saldo 1-1-2017 Mutaties 2017 Saldo 31-12-2017 

Bankrekening € 5.145,96 € 5.823,44 € 10.969,40 

Spaarrekening € 9.034,04 € 16,04 € 9.050,08 

Subtotaal € 14.180,00 € 5.839,48 € 20.019,48 

Kasgeld € -489,72 € 1.111,57 € 621,85 

Totaal € 13.690,28 € 6.951,05 € 20.641,33 
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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 2017 is onze eindconclusie dat het een jaar was waarin we als Wijkraad de nodige 
successen hebben geboekt, maar ook afscheid hebben genomen van een bevlogen en 
actieve Voorzitter in de persoon van Victor Goumans. 
 
Het bestuur gaat dan ook vol positieve energie in 2018 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’. 
 
 
 


