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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 Leuken te bevorderen.
In dit beknopte jaarverslag kunt u lezen waar de Wijkraad zich in 2018 mee bezig
heeft gehouden.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Wijkraad Leuken
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2.

Samenstelling bestuur

In 2018 heeft er een wisseling van taken plaatsgevonden in het bestuur. Truus
Janssen die secretaris was, heeft het penningmeesterschap van voorzitter Bas
Meijboom overgenomen begin mei.
De samenstelling is per 31 december 2018.
Naam

Functie

Toelichting

Bas Meijboom
Truus Janssen
Thea Scholts
Roel Franssen
Petra Meijboom
Maureen Franssen
Simone de Back

Voorzitter
Secretaris/penningmeester
Communicatie
Buurtbeheer
Jeugd en activiteiten
Jeugd en activiteiten
Bestuurslid (Leukerpark)

DB
DB

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 2018 mee heeft bezig gehouden. Achter de titel is vermeld of
de activiteit/ het project in uitgevoerd middels financiële bijdrage vanuit Mijn Straat
Jouw Straat.
Samenloop voor Hoop.(mei 2018)
Sponsorloop voor de kankerbestrijding. Hier heeft een groot gedeelte van de
Wijkraad en de wijk aan meegedaan.
Rommelroute Leuken.
Wederom hebben we besloten om geen Rommelroute te houden in onze wijk,
aangezien het animo het jaar hiervoor heel laag was.
Buitenspeeldag (juni 2018)
Jaarlijks organiseert de wijkraad in de wijk de buitenspeeldag voor kinderen uit de
wijk. Er waren weer allerlei activiteiten voor de kinderen, zoals voetbal, hockey en
luchtkussens. Dit jaar was het op het schoolplein.

Avondvierdaagse. (sept. 2018)
Door een paar leden van het bestuur met hulp van anderen waren routes uitgezet. Er
deden ruim 400 wandelaars mee. De afstanden waren 3, 5 en 10 kilometers. De
activiteit was zeer succesvol.
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Wijkfeest Leukerpark. (aug. 2018)
Het begon met redelijk goed weer en verschillende mensen die wat te koop
aanboden of iets maakten om te eten of drinken en dit verkochten. De bezoekers
kwamen en het was gezellig druk. Men kon ook gaan kijken bij de volkstuintjes. Ook
aan de kinderen was gedacht. Zij konden zich laten schminken of op het
springkussen of spellen doen.

St. Maartensoptocht (november 2018)
Jaarlijks organiseert de wijkraad de St. Maartensoptocht die eindigt bij de SintMaartensvuren; ook georganiseerd door de wijkraad. Er was door een groep
vrijwilligers een brandstapel gebouwd op het Leukerpark, deze werd aan het einde
van de optocht ontstoken. Van tevoren werd het verhaal verteld. Aan het einde
werden wafels en warme chocomel uitgedeeld door scouting
St. Job.
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4.

Lopende zaken.

Kinderzwerfboekenkasten
In 2016 zijn er twee zwerfkasten geplaatst in de wijk. In de kasten staan boeken voor
de kinderen uit de wijk. Het doel is om het lezen bij de jeugd te bevorderen. De
kinderen kunnen gratis boeken uitzoeken. De kasten zijn gemaakt door timmerlieden
uit de wijk. De boekenkasten worden beheerd door bestuursleden van de Wijkraad.

Verplaatsing van het winkelcentrum.
Inmiddels is alles uit het oude winkelcentrum. In de zomer zijn de Aldi en de Jumbo
in het nieuwe winkelcentrum gekomen. Er is ook een cafetaria en een kapper.
Inmiddels is er een bakker gevestigd, een drogisterij en apotheek, huisartsen,
fysiotherapeuten, verloskundige, diëtiste, tandartsen.

Buurtpreventie Leuken.
In 2015 is het WhatsApp buurtpreventieproject gestart. Het beheer en de coördinatie
wordt uitgevoerd door twee vrijwilligers uit de wijk. Er zijn inmiddels twee groepen.

Hartsave Leuken.
Wijkraad Leuken heeft zich in 2018 ingezet om het reanimatie-netwerk Hartsave
Leuken in stand te houden. Door inzet van de wijkraad is de groep weer actief. Er is
nu een team van 6 wijkbewoners die de stichting coördineren en zorgen voor het
onderhoud van de aanwezige AED’s in de wijk.
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Nieuwbouw basisschool Leuken.
Deze was in 2017 gerealiseerd. Ze was al weer te klein en een lerarenkamer is in
gebruik genomen als leslokaal. Er is in 2018 begonnen met een tweede verdieping te
bouwen aan de kant van de Middelstestraat. Het park tussen oude winkelcentrum en
school is ook meer aangekleed. Er is een gedenksteen geplaatst met een muurtje.

Luuëkerpark en Leuk’un tuin.
Het Luuëkerpark en het complex Leuk’un tuin zijn volop in gebruik. De
vrijwilligersgroep heeft zich ook in 2018 ingezet om de voorzieningen verder uit te
breiden en het gebied te beheren. Zo is er een beweegtuin en een jeu de
boulesbaan. Kinderen hebben een kabelbaan, een crossterrein en speelterrein. Er
zijn ook picknicktafels

.
Het complex Leuk’un tuin draait volop. Nagenoeg alle ruim 100 tuintjes zijn bezet en
er worden groenten en fruit geteeld.
Newborn.
Kinderen die in de wijk geboren worden, kunnen na aanmelden bij de Wijkraad een
leuke tas krijgen met spullen van de ondernemers uit de wijk. Het project wordt in
2019 voortgezet.
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5.

Bijzonderheden

We hebben in 2018 afscheid moeten nemen van de heer Victor Goumans. Hij was
bijna 40 jaar in het bestuur van de Wijkraad. Hij stierf op 5 december, voor hem een
memorabele datum. Hij speelde jarenlang voor Sinterklaas bij gezinnen in de wijk en
voor verenigingen. Hij heeft veel voor de Wijkraad betekend. Mede dankzij hem
kwam de nieuwe school tot stand, de verplaatsing van het winkelcentrum. Een nieuw
gebouw voor de tennisclub, de schutterij en de voetbalvereniging. Ter herinnering
heeft de wijkraad de beweegtuin naar hem vernoemd.
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6.

Bewonerscommunicatie.

Website.
De Wijkraad heeft een website welke actief bezocht wordt. Gemiddeld blijft een
bezoeker ruim 1,5 minuten op de website.

Wijkflits (digitale nieuwsbrief)
Wijkraad Leuken verstuurd gemiddeld eens per maand een digitale nieuwsbrief met
informatie, die van belang is voor de wijkbewoners. Deze nieuwsbrief wordt goed
gelezen.

Social Media
Wijkraad Leuken is zeer actief op social media zoals Facebook en Twitter. Ook op
Instagram is de Wijkraad te vinden. De overlap tussen de verschillende media is niet
bekend.

Wijkkaarten
In 2018 heeft de Wijkraad 1 uitgave van de wijkkaart huis aan huis verspreid bij 1650
adressen in de wijk. De keuze om nog maar minimaal via huis aan huis mailing te
communiceren heeft te maken met de kostenbesparing middels digitale media. We
hebben inmiddels een enorm bereik in de wijk opgebouwd, waardoor huis aan huis
mailing niet of slechts in bijzondere gevallen noodzakelijk is.
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7.

Structurele activiteiten en overleggen.

Wijkraad Leuken
De wijkraad vergadert circa eens per 2 maanden of zoveel vaker als op dat moment
nodig is. Daarnaast vergaderen de verschillende werkgroepen op basis van een
eigen schema en planning, afgestemd op de verschillende activiteiten.
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.
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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8.

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 en 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 en 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.
Liquide middelen 2018
De liquide middelen zijn in 2018 marginaal toegenomen. Deze toename komt voort
uit inkomsten buiten de gemeentelijke subsidie.

Liquide middelen 2018
Saldo 1-1-2018

Mutaties 2018

Saldo actueel

€ 10.969,40
€ 9.050,08

€ 732,58
€ 1,93

€ 11.701,98
€ 9.052,01

Subtotaal

€ 20.019,48

€ 734,51

€ 20.753,99

Kasgeld*

€ 621,85

€ 102,95

€ 724,80

€ 20.641,33

€ 837,46

€ 21.478,79

Bankrekening
Spaarrekening

Totaal
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Subsidie verantwoording
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.

Subsidieverantwoording 2018
Post

A1
A2
A3
A4
A5

Inkomsten

Bestuurskosten
Bijdrage gemeente weert
Contributie, KvK en bankkosten
Representatie en kantoorkosten
Declaraties bestuursleden
Bestuursactiviteit
Uitgaven algemeen niet begroot

Uitgaven

Saldo

€ 1.500,00
€ -200,76
€ -26,96
€ -346,11
€ -925,00
€ -808,50

Subtotaal

€ -807,33

Activiteiten & communicatie

Bijdrage gemeente weert

€ 6.453,60

Buitenspeeldag
B2 Activiteiten - Avondvierdaagse
B3 Opslag materialen activiteiten
B4 RommelRoute Leuken
B5 St. Maarten
B6 Wijkfeest Luuekerpark
B7 Project Luuekerpark
B8 Project - Volkstuintjes*
B9 Project NewBorn
B10 Project - MetAnderen
B11 Activiteitenfonds Luuekerpark

€ -782,81
€ -1.208,10
€ -1.528,15
€ 0,00
€ -562,83
€ -1.456,73
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ -107,14
€ 0,00

B1

C1
C2
C3

Wijkkaarten
Bewonersbijeenkomsten
Website kosten

€ -374,78
€ 0,00
€ -420,07

Subtotaal
Totaal

€ 12,99
€ 7.953,60

€ -8.747,94

€ -794,34
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Financiële positie
Tot slot staat hieronder de start en eindbalans van 2018 weergegeven waarin de
financiële positie van de Wijkraad in beeld is gebracht.

Startbalans per 1-1-2018
Debet

Credit

Bank
Spaarrekening
Kassaldo

Debet totaal

€ 10.969,40
€ 9.050,08
€ 621,85

Eigen vermogen
Eigen vermogen

€ 7.954,23

Reserveringen
Luuekerpark
Activiteitenfonds
Volkstuintjes
Wijkfeest
MetAnderen project
Avond4daagse

€ 4.128,96
€ 950,00
€ 500,00
€ 178,32
€ 4.654,89
€ 2.274,93

€ 20.641,33

Credit totaal

€ 20.641,33

Eindbalans per 31-12-2018
Debet

Credit

Bank
Spaarrekening
Kassaldo

Debet totaal

€ 11.701,98
€ 9.052,01
€ 724,80

€ 21.478,79

Eigen vermogen
Eigen vermogen

€ 9.269,48

Reserveringen
Luuekerpark
Activiteitenfonds
Volkstuintjes
MetAnderen project
Avond4daagse

€ 4.644,73
€ 950,00
€ 1.000,00
€ 4.547,75
€ 1.066,83

Credit totaal

€ 21.478,79

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.
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9. 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 2018 is onze eindconclusie dat het een jaar was waarin we als Wijkraad de
nodige successen hebben geboekt.
Het bestuur gaat dan ook vol positieve energie in 2019 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’.
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