Jaarverslag 2020

Stichting Wijkraad Leuken
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6004 EP WEERT

KvK-nummer: 41066676
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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 2020 mee bezig
heeft gehouden.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Wijkraad Leuken
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2.

Samenstelling bestuur

In 2020 zijn drie bestuursleden om privéredenen vertrokken.
De samenstelling is per 31 december 2020:
Naam

Functie

Toelichting

Vacature
Truus Janssen
Thea Scholts
Roel Franssen
Simone de Back
Robert Zoontjes

Voorzitter
Secretaris/penningmeester
DB
Communicatie
Buurtbeheer/Leukerpark
Leukerpark
Activiteiten/Met Anderen project

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.
Wegens de beperkende Corona maatregelen konden er in 2020 minder activiteiten
plaatsvinden. Desondanks heeft de Wijkraad zich toch weten in te zetten voor de
inwoners van Leuken met een aantal zeer gewaardeerde activiteiten en verschillende
mooie aanvullingen op ons mooie Luuëkerpârk.

Hondenspeelterrein.
Tussen Ringbaan Oost en de volkstuintjes heeft de
Wijkraad samen met een aantal hondenbezitters een
terrein gerealiseerd waar hondenbezitters hun hond
kunnen laten ravotten. Er is een omheining gekomen
aan de kant van de tuintjes en er zijn bomen gesnoeid
om plaats te maken voor de omheining die loopt tot het
hekwerk vóór het fietspad. De nieuwe natuurlijke
omheining bestaat uit houten latten. Een mooie
aanwinst voor en door onze hondenbezitters!

Picknickbanken voor de oudere jeugd
Verder zijn er twee picknickbanken geplaatst waar
jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Deze banken
staan wat verder naar achter op het Luuëkerpârk
terrein. Hier is ook een prullenbak geplaatst voor
eventuele rommel.
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Insectenhotels
Het Luuëkerpârk is een paar mooie
insectenhotels rijker. Een gigagrote vlakbij
de nieuwe pluktuin, één bij het speelterrein
van de kinderen en eentje bij de Victor
Goumans beweegzone.

St. Maartenviering
Dit jaar geen groots Sint Maartensvuur en ook geen optocht. Creatief als we zijn had
de Wijkraad honderdvijftig pompoenen ingekocht die de kinderen uit de wijk konden
ophalen bij het oude winkelcentrum. Dit werd in grote getallen gedaan. Hier konden
kinderen die niet op het IKC zaten ook een St. Maartenskleurplaat krijgen die de
andere kinderen al op het IKC hadden gekregen. Het was de bedoeling om de
pompoen uit te snijden en versieren. Daarna konden zij hiervan een foto maken en
opsturen naar de Wijkraad. Er waren leuke prijsjes te winnen. Op 11 november
konden de kinderen de pompoen in de voortuin leggen met een lampje erin, zodat
iedereen die dat wilde, een rondje over Leuken kon lopen om de mooie pompoenen
te bekijken. Hier werd creatief mee om gegaan en de kinderen konden op deze
manier toch een beetje genieten van het Sint Maartensgevoel.
Een vijfkoppige jury had het moeilijk om de vele pompoenfoto’s te beoordelen.
Er werd een top tien samengesteld, maar er kwam op het nippertje nog een héle
mooie pompoen binnen (foto online); het werd dus een top 11. Iedere winnaar kreeg
een mooie prijs die ze bij een van de bestuursleden konden ophalen.
De kleurwedstrijd was ook populair. De kinderen hebben erg hun best gedaan om de
‘Sint Maartens’ platen mooi in te kleren; ook hier was een wedstrijd aan verbonden.
Sowieso kreeg ieder kind dat een kleurplaat inleverde een snoepzak; de prijzen voor
de mooiste platen konden opgehaald worden.
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Kerstactiviteit
foto/puzzeltocht
Een fotospeurtocht in
een andere wijk,
inspireerde de
Wijkraad om in de
kerstvakantie een
foto/puzzeltocht in
onze wijk te
organiseren voor
basisschoolkinderen.
Om er een
aantrekkelijke
wedstrijd van te
maken heeft de Wijkraad verschillende bedrijven benaderd om deze actie te
sponsoren. Ruim15 organisaties/zzp-ers reageerden hierop enthousiast, waardoor
20 mooie prijzen verdiend konden worden.
Op het IKC kregen de kinderen een fraaie A-3 plattegrond met kleurenfoto’s erop
met een vraag erbij. Het antwoord moest onder de foto in de hokjes ingevuld worden.
Als de juiste antwoorden waren gevonden, vormden de letters in de gekleurde
vakjes, in de juiste volgorde, een slagzin die per mail kon worden opgestuurd naar de
Wijkraad. De kinderen konden op eigen gelegenheid met (groot)ouder(s) door de wijk
lopen en zo alle foto’s zoeken.
Er was nog een extra prijs te winnen als de kinderen een selfie instuurden van een
mooie plek in onze wijk.
Voor kinderen die niet op Leuken op school zitten kon een plattegrond worden
opgehaald. Zo kreeg iedereen de kans mee te doen aan deze leuke activiteit.
Kennelijk kennen de wijkbewoners onze wijk goed. De prijzen zijn verloot onder de
meer dan 100 goede inzendingen, die bij een van de bestuursleden konden worden
opgehaald.
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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. Kinderen kunnen
hier gratis boeken uitzoeken. De kasten zijn
gemaakt door timmerlieden uit de wijk. In
2020 is een boekenkast verhuisd en zijn er
nog twee nieuwe boekenkasten bijgekomen: bij het Leukerpark en in de voortuin van
een betrokken wijkbewoner.
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 2019/20 ingezet om het reanimatie-netwerk Hartsave
Leuken in stand te houden. Door inzet van de Wijkraad is de groep nog steeds actief.
Er is nu een team van wijkbewoners die de stichting coördineert en zorgt voor het
onderhoud van de aanwezige AED’s in de wijk. Ook verzorgen zij trainingen om de
kennis van de vrijwilligers op peil te houden. In 2020 is een nieuwe AED bijgekomen
op Leuken, zodat dit levensreddende apparaat nog sneller beschikbaar is.
Luuëkerpark en Leuk’un tuin
Het Luuëkerpark en het complex
Leuk’un tuin zijn volop in gebruik.
De vrijwilligersgroep heeft zich
ook in 2020 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. Op verschillende plaatsen staan
picknicktafels waar volop gebruik van wordt gemaakt door jong en oud. .
Het complex Leuk’un tuin draait volop. Nagenoeg alle ruim 100 tuintjes zijn bezet en
er worden groenten en fruit geteeld. Heel mooi was dat in deze moeilijke coronatijd
de gebruikers van de volkstuintjes groente en fruit gedoneerd hebben aan de
voedselbank.
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Winkelgebied Leuken
Ondertussen zijn alle ruimtes gevuld in het winkelgebied. Er is een dierenspeciaalzaak bijgekomen. In de vrijgekomen winkel naast de Jumbo heeft zich een kledingen interieurzaak gevestigd. Ook het grote pand, waar eerst Hans Struijk zat, is weer
bezet, door de Big Bazar.
In december is een Geldmaat in de Readshop gekomen, waar veel, vooral oudere
Leukenaren, erg blij mee zijn.
Herinrichting van de voormalige parkeerplaats Sportstraat
Vooraf aan de raadsvergadering in 2019, waarin dit onderwerp werd behandeld, had
Bas Meijboom, toenmalige 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.
Verdere uitwerking van de plannen vinden naar verwachting komend jaar plaats.
Newborn
Kinderen die in de wijk geboren worden, kunnen
na aanmelding bij de Wijkraad een leuke tas met
attentie krijgen, aangevuld met goodies van
ondernemers uit de wijk. Zelfs in dit vreemde
virusjaar konden de Newborn pakketjes
coronaproef in ontvangst worden genomen.
Het project wordt in 2021 voortgezet.
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
Waar menig Leukenaar blij mee is, is dat Swinnen eindelijk uit de wijk weg is. Mede
door inspanning van de Wijkraad is dit bedrijf medio 2020 verhuisd. Het toenemende
vrachtverkeer en milieu- en geluidsoverlast – vooral vroeg in de ochtend en zelfs ’s
nachts - was een doorn in het oog van menig wijkbewoner en veroorzaakte ook
gevaarlijke situaties. Plannen voor projectontwikkeling voor woningbouw op deze
plek worden afgestemd met de Wijkraad en omwonenden.
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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. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt.
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6.

Structurele activiteiten en overleggen

Wijkraad Leuken
De wijkraad vergadert circa eens per twee maanden of zoveel vaker als nodig is.
Door Corona was het noodzakelijk om online te vergaderen. Later werd er ook fysiek
een vergadering gehouden met inachtneming van de coronamaatregelen.
Punt van zorg is het geringe aantal bestuursleden. Op diverse manieren is getracht
om nieuwe leden aan te trekken. Tot nu toe met weinig succes. 2020 was wegens
Corona ook moeilijk om mensen persoonlijk te benaderen. Gelukkig hebben we de
steun van een paar betrokken wijkbewoners die op de achtergrond meehelpen. En
natuurlijk zijn we erg blij met de vrijwilligers die meehelpen om het Leukerpark te
onderhouden en spandiensten uit te voeren bij activiteiten. Ledenwerving blijft een
belangrijk punt van aandacht voor 2021.

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 2020
De liquide middelen zijn in 2020 marginaal toegenomen. Deze toename komt voort
uit inkomsten buiten de gemeentelijke subsidie.

Saldo 1 jan 2020

Bankrekening
Spaarrekening
Subtotaal

Kasgeld
Totaal

Saldo 31 dec 2020

€ 15.285,32
€ 9.052,92

€ 16.853,26
€ 9.053,83

€ 24.338,24

€ 25.907,09

€ 830,30

€ 215,30

€ 25.168,54

€ 26.122,39
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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 2020
Subsidie

€ 8049,72

Bestuurskosten

€ 1500,00

€ 8049,72

Contributie, KvK en bankkosten
Representatie en kantoorkosten
Declaraties bestuursleden
Bestuursactiviteit
Uitgaven algemeen, niet begroot
Activiteiten en communicatie
Opslag materialen activiteiten
St. Maartenviering
Project Leukerpark
Project Volkstuintjes
Project Newborn
Project Met Anderen
Activiteitenfonds Leukerpark
Avondvierdaagse
Bewonersbijeenkomsten
Websitekosten

Resultaat 2020

- €
- €
- €
- €
-€

176,39
234,53
329,24
903,07
175,00

- € 318,23

€ 6549,72
-

€ 398,20
€ 619,39
€ 6807,39
€ 550,10

- € 50,00
- € 469,40
- € 2344,76
- € 2662,99
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Financiële positie
Tot slot staat hieronder de start en eindbalans van 2020 weergegeven waarin de
financiële positie van de Wijkraad in beeld is gebracht.

Start en eindbalans 2020
Startbalans per 1 – 1 – 2020
Debet
Geldmiddelen
Bank
Spaarrekening
Kassaldo

Debet totaal

€ 15.285,32
€ 9.052,92
€
830,30

€ 25.168,54

Credit
Eigen vermogen
Eigen vermogen

€ 9.982,58

Reserveringen
Luuekerpark
Activiteitenfonds
Volkstuintjes
MetAnderen project
Avond4Daagse
Overige projecten < €1000,-

€ 6.880,04
€ 950,00
€ 794,77
€ 4.547,75
€ 936,83
€ 1.076,57

Credit totaal

€ 25.168,54

Eindbalans per 31 – 12 – 2020.
Debet
Geldmiddelen
Bank
Spaarrekening
Kassaldo

Debet totaal

Credit

€ 16.853,26
€ 9.053,83
€
215,30

€ 26.122,39

Eigen vermogen
Eigen vermogen

€ 10.461,32

Reserveringen
Luuekerpark
Act. Fonds Luuekerpark
Volkstuintjes
MetAnderen project
Act.Avond4Daagse
Buitenspeeldag
St. Maartenviering
Act. Rommelroute
Act. Speurtocht

€ 2.703,81
€ 2.288,48
€ 1.240,50
€ 4.547,75
€ 886,83
€ 1.650,00
€ 1.058,79
€ 909,91
€ 375,00

Credit totaal

€ 16.122,39

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 2020 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 2021 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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