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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 2019 mee bezig
heeft gehouden.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Wijkraad Leuken
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2.

Samenstelling bestuur

In 2019 heeft er geen wisseling in het bestuur plaatsgevonden.
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 mee heeft bezig gehouden.
Rommelroute en pleinfeest Leuken.
Op 29 juni werd er weer een Rommelroute gehouden en op en rond IKC Leuken was
er een pleinfeest. Ondanks de hoge temperaturen en dankzij de inzet van vele
vrijwilligers werd het een groots feest. Met de nodige creativiteit werden er extra
wateractiviteiten en schaduwplekken gecreëerd. ’s Avonds was er een muzikaal
optreden van twee mensen van Leuken.

Buitenspeeldag (juni 2019)
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.
Wegens de slechte
weersvoorspellingen werd de
Buitenspeeldag van Leuken verplaatst
naar zaterdag 22 juni. Het was ideaal weer en veel kinderen en hun ouders vonden
de weg naar de luchtkussens bij het IKC. Er werd naar hartenlust gesprongen

St. Maartensoptocht en –vuur.
(november 2019)
Jaarlijks organiseert de wijkraad de
St. Maartensoptocht die eindigt bij de
Sint-Maartensvuren; 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. Vooraf
werd het verhaal verteld. Aan het
einde werden wafels en warme
chocomel uitgedeeld door scouting
St. Job.

4

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. In 2019 is er nog een derde boekenkast bij gekomen, vlak bij het
Leukerpark.

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

Hartsave Leuken.
Wijkraad Leuken heeft zich in 2019 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 wijkbewoners die de stichting coördineren en zorgen voor het
onderhoud van de aanwezige AED’s in de wijk.
Nieuwbouw basisschool Leuken.
Deze was in 2017 gerealiseerd. Er is in 2018 begonnen met een tweede verdieping
te bouwen aan de kant van de Middelstestraat. De vier nieuwe lokalen van het IKC
Leuken zijn nu allemaal ingericht. Daardoor kon ook een aparte peutergroep starten.
Hoera Kindercentra heeft nu drie groepen voor kinderopvang - een babygroep, een
dreumesgroep en een peutergroep.
Het park tussen oude
winkelcentrum en school is
ook meer aangekleed. Er is
een gedenksteen geplaatst
met een muurtje.

.
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Luuëkerpark en Leuk’un tuin.
Het Luuëkerpark en het complex Leuk’un tuin zijn volop in gebruik. De
vrijwilligersgroep heeft zich ook in 2019 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. Wel hebben we dit jaar veel last gehad van vandalisme. De
Wijkraad gaat ervan uit dat dit minder wordt als de nieuwe woningen aan de
Sportstraat zijn gerealiseerd.

.
Het complex Leuk’un tuin draait volop. Nagenoeg alle ruim 100 tuintjes zijn bezet en
er worden groenten en fruit geteeld.
Opening Gezondheidscentrum Leuken
Zaterdag 23 maart werd het Gezondheidscentrum Leuken geopend door wethouder
Sterk. De Wijkraad was samen met de zorgverleners aanwezig om kennis te maken
met buurtbewoners en geïnteresseerden, die konden een kijkje nemen in het
centrum en informatie meenemen.
Herinrichting van de voormalige parkeerplaats Sportstraat
Vooraf aan de raadsvergadering waarin dit onderwerp werd behandeld had Bas
Meijboom, voorzitter van onze wijkraad, spreekrecht aangevraagd om te pleiten om
de gehele parkeerplaats opnieuw in te richten. De inhoud van zijn betoog heeft geleid
tot het indienen van een motie.
De motie draagt het college op een stedenbouwkundig plan te maken voor de
herinrichting van de rest van de parkeerplaats en het omliggende terrein met de
focus op groen. Vanuit de opbrengst van de 16 woningen en enkele extra te
ontwikkelen woningen zal dit bekostigd kunnen worden. De motie van CDA, PvdA en
VVD ter herinrichting van de voormalige parkeerplaats werd unaniem aanvaard.
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 2020 voortgezet.
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Onthulling Herinneringsmuur Leuken
Op 29 juni onthulde wethouder en oud
bewoner van Leuken Geert Gabriels samen
met een van de oudste bewoners en twee
jonge bewoners van Leuken de
Herinneringsmuur bij het IKC. Na afloop was
een gezellig samenzijn in het IKC waar de
film over de geschiedenis van Leuken
(gemaakt door Leukenaren) werd getoond.
De film gaat ook gebruikt worden tijdens
geschiedenislessen op het IKC. Leerlingen
van groep 7 en 8 zorgen voor het onderhoud
van het monument.

Huisvesting arbeidsmigranten Dr. Schaepmanstraat
Wijkraad Leuken neemt deel aan de klankbordgroep Huisvesting arbeidsmigranten
Dr. Schaepmanstraat. Onze wijk heeft op dit moment niet direct met de huisvesting te
maken maar zodra de migranten er wonen zullen zij ongetwijfeld boodschappen
doen in ons mooie winkelcentrum. Zo blijft de wijkraad optimaal geïnformeerd.
Swinnen
Wat een goed nieuws eind 2019. Swinnen gaat in de loop van 2020 eindelijk
verhuizen. Mede dankzij de aanhoudendheid van de Wijkraad en buurtbewoners is
tegemoet gekomen aan de wens tot verplaatsing van dit vleesverwerkende bedrijf.
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5.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 2019 heeft de Wijkraad geen wijkkaarten meer rond laten brengen. De keuze om
nog maar minimaal via huis aan huis te communiceren heeft te maken met de
kostenbesparing om dit middels digitale media te doen. We hebben inmiddels een
enorm bereik in de wijk opgebouwd, waardoor huis aan huis niet of slechts in
bijzondere gevallen noodzakelijk is.
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6.Structurele activiteiten en overleggen.
Wijkraad Leuken
De wijkraad vergadert circa eens per twee 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.
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7.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 2019
De liquide middelen zijn in 2019 marginaal toegenomen. Deze toename komt voort
uit inkomsten buiten de gemeentelijke subsidie.

Saldo 1 jan 2019

Bankrekening
Spaarrekening
Subtotaal

Kasgeld
Totaal

Mutaties

Saldo 31 dec 2019

€ 11.701,98
€ 9.052,01

€ 3583,34
€ 0,91

€ 15.285,32
€ 9052,92

€ 20.753,99

€ 3.584,25

€ 24.338,24

€ 724,80

€ 105,50

€ 830,30

€ 21.478,79

€ 3.689,75

€ 25.168,54
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Subsidieverantwoording
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 2019

Subsidie
Bestuurskosten
Contributie, KvK en bankkosten
Representatie en kantoorkosten
Declaraties bestuursleden
Bestuursactiviteit
Uitgaven algemeen, niet begroot

€ 8000.04

€ 8000.04
€ 195,94
€
42,98
€
56,05
€ 774,70
€ 132,00
-

Activiteiten en communicatie
Buitenspeeldag
Opslag materialen activiteiten
Rommelroute en pleinfeest
St. Maartenviering
Project Leukerpark
Project Volkstuintjes
Project Newborn
Project Met Anderen
Activiteitenfonds Leukerpark
Avondvierdaagse
Bewonersbijeenkomsten
Websitekosten
Wijkraadkleding
Resultaat 2019

€1.171,67

€ 750,00
€ 441,00
€ 3165,16
€ 221,82
€ 1164,69
€ 785,23

€ 130,00
€ 72,60
€ 452,58
- € 7183,08
- € 354,71
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Financiële positie
Tot slot staat hieronder de start en eindbalans van 2019 weergegeven waarin de
financiële positie van de Wijkraad in beeld is gebracht.

Startbalans per 1-1-2019
Debet

Credit

Bank
Spaarrekening
Kassaldo

Debet totaal

€ 11.701,98
€ 9.052,01
€ 724,80

€ 21.478,79

Eigen vermogen
Eigen vermogen

€ 9269.48

Reserveringen
Luuëkerpark
Activiteitenfonds
Volkstuintjes
Met Anderen project
Avond4daagse

€ 4.644.73
€ 950,00
€ 1000,00
4547,75
1066,83

Credit totaal

€ 21.478,79

Eindbalans per 31-12-2019
Debet
Bank

€ 15.285,32

Spaarrekening
Kassaldo

€ 9.052,92
€ 830,30

Debet totaal:

€25.168,54

Eigen vermogen

Credit
€ 9.475,98

Reserveringen
Luuëkerpark
Activiteitenfonds
Volkstuintjes
Met Anderen project

€ 9194.81
€ 950,-€ 1000.-€ 4.547,75

Credit totaal:

€25.168,54

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 2019 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 2020 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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