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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 de herinrichting van een rotonde of het verplaatsen van 

de winkelstrip, de Wijkraad is hierbij betrokken. Daarnaast worden er activiteiten 

georganiseerd om de binding van wijkbewoners van jong tot oud te versterken. 

 

De verschillende bestuursleden zetten zich allemaal in voor de wijk en in het 

bijzonder voor hun eigen specialisme. 

 

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 2021 mee bezig 

heeft gehouden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Wijkraad Leuken 
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2. Samenstelling bestuur 

 

In 2021 heeft er een bestuurswisseling en een aanvulling plaatsgevonden. 

De samenstelling is per 31 december 2021: 

Naam    Functie    Toelichting 

Truus Janssen  Secretaris/penningmeester  DB 

Thea Scholts   Interim voorzitter/Communicatie DB 

 

Roel Franssen  Bestuurslid Buurtbeheer/Leukerpark 

Jan Leenders  Bestuurslid Communicatie/Wijkontwikkeling 

 

 

DB = Dagelijks bestuur 
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3. Beknopt activiteitenverslag 
 

In dit hoofdstuk leest u een beknopte samenvatting van zaken waar stichting 

Wijkraad Leuken zich mee bezig heeft gehouden in 2021.  

 

Doordat Corona heerste konden er minder activiteiten plaatsvinden. De Wijkraad is 

creatief geweest en is erin geslaagd toch nog verschillende activiteiten te 

organiseren voor de mensen van Leuken waar enthousiast op is gereageerd. Veel 

wijkbewoners hebben deelgenomen. 

Zonnebloemactie 

De mensen in de wijk konden zonnebloempitten 

ophalen om eerst binnen te zaaien en op te 

kweken in een pot. De bedoeling was zodra de 

plant groot genoeg was deze op het Leukerpark 

te planten zodat een grote bloemenzee zou 

ontstaan. Verschillende mensen hebben dit 

gedaan. 

Luuëkerpârk 

Er zijn nieuwe banken in het Luuëkerpârk geplaatst en verschillende insectenhotels 

in diverse maten en vormen. Daarnaast zijn er informatieborden geplaatst met uitleg 

over bloemen, planten en insecten. 

Insecten zoeken op Luuëkerpârk 

In mei en juni gingen kinderen uit onze wijk, 

onder begeleiding van onze enthousiaste Roel, 

insecten en beestjes zoeken die zich verstoppen 

op ons park. 

Met insectenpotjes werden ze even gevangen om 

goed te bekijken. Op de informatieborden konden 

de kinderen de beestjes vaak vinden, zodat ze nu 

ook weten hoe ze heten. Een leuke en leerzame 

activiteit die door het IKC werd overgenomen. 

Crossfietswedstrijd 

Op de crossbaan is een crossfietswedstrijd gehouden. Hieraan hebben een kleine 30 

kinderen met veel enthousiasme deelgenomen. 

St. Maartenstocht 

Deze was in volle voorbereiding, maar kon wegens de strenge Coronamaatregelen 

en overleg met de gemeente uiteindelijk niet doorgaan. De 1,5 meter afstand kon niet 

gegarandeerd worden. 

Mooist versierde tuin 

De Wijkraad had een wedstrijd uitgeschreven voor diegene die voor Kerst de mooist 

versierde tuin had. Mensen konden een foto insturen. Hieruit werden door de jury de 

drie mooiste tuinen gekozen. Via een poll op Facebook konden de wijkbewoners van 

Leuken hun stem uitbrengen en zo de winnaar kiezen. 
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Kerstspeurtocht voor de jeugd 

Om de jeugd in de kerstvakantie toch naar buiten te verleiden, heeft de Wijkraad een 

aantal letters met een vrolijke eland in de ramen van de inwoners verspreid in onze 

wijk geplaatst/opgehangen. Als alle letters waren gevonden, kon hiermee een zin 

worden gemaakt.  
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4. Lopende zaken 

 

Kinderzwerfboekenkasten 

In 2016 zijn twee zwerfboekenkasten geplaatst in 

onze 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 hier kunnen 

gratis boeken uitzoeken. De kasten zijn gemaakt 

door timmerlieden uit de wijk. Dit initiatief is het afgelopen jaar uitgebreid met nog 

een boekenkast in het Luuëkerpârk en een wijkbewoner heeft een heel bijzondere 

‘telefooncel’ boekenkast op de Leukerstraat geplaatst. Er wordt veel gebruik van 

gemaakt de zwerfboekenkasten. 

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 ondersteunt de vrijwilligers van Hartsave Leuken met onder andere 

communicatie naar de wijk. Er is een team van vrijwilligers die de stichting 

coördineert en zorgt voor de juiste spreiding, onderhoud en zo nodig vervanging van 

de aanwezige AED’s in de wijk. Voor een nog betere dekking van het aantal AED’s in 

onze wijk is in 2021 een extra AED geplaatst op Leuken/Vrouwenhof. 

Luuëkerpark en Leuk’un tuin 

Het Luuëkerpark en het complex Leuk’un 

tuin zijn volop in gebruik. De vrijwilligers-

groep heeft zich ook in 2021 ingezet om de 

voorzieningen te onderhouden en verder uit 

te breiden. 

  

Voor jong en oud is er van alles te beleven in ons mooie park. Van simpele 

speeltoestellen voor de kleintjes, een spannende kabelbaan en crossterrein voor de 

grotere kinderen, tot een beweegtuin en jeu de boules baan voor de ouderen. 

Inwoners, voorbijgangers en zelfs ophaaldiensten maken veelvuldig veel gebruik van 

de vele picknicktafels in een mooie groene omgeving. 

Het complex Leuk’un tuin draait volop. Nagenoeg alle ruim 100 tuintjes zijn bezet en 

er wordt rijkelijk groenten en fruit geteeld. 
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Newborn  

Gezinnen waar een kindje is geboren in onze wijk 

kunnen na aanmelden bij de Wijkraad een leuke 

tas krijgen met een aardigheidje van de Wijkraad, 

aangevuld met een attentie van ondernemers uit 

de wijk en regio. In 2021 werden 25 gezinnen 

verblijd met een mooie goodiebag. Het project 

wordt in 2022 voortgezet. 

Wandel4daagse 

Met een unieke editie kon het wandelfeest voor toch doorgaan in 2021. Tussen 20 

april en 30 juni 2021 hebben een kleine 70 wandelaars uit Leuken in Weert hun 

eigen Avond4daagse kunnen lopen. Wijkraad Leuken organiseerde samen met de 

KWBN en eRoutes deze bijzondere editie. 

 

Herinrichting van de voormalige parkeerplaats Sportstraat  

Er is een begin gemaakt met de fundering van zes duurzame, levensbestendige 

woningen in de stijl van de reeds aanwezige houten woningen die vorig jaar zijn 

opgeleverd aan de Sportstraat. Wijkraad en omwonenden worden in 2022 betrokken 

bij de inrichting van het groen rondom de nieuwe woningen en oude parkeerplaats. 

 

Swinnen 

Er vertraging gekomen in de plannen om op de plek van het vleesbewerkingsbedrijf 

Swinnen huurappartementen te bouwen; deels sociale woningbouw, deels particulier. 

Hopelijk komt hier snel schot in, de omgeving verpaupert snel. 

 

Project Arnoldushof 

Zover bekend beginnen de bouwwerkzaamheden van 15 nieuwbouwwoningen in 

2022. 
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5. Bewonerscommunicatie 

Website 

De Wijkraad heeft een website die actief bezocht wordt. Gemiddeld blijft een 

bezoeker ruim 1,5 minuten op de website.  

De huidige website is verouderd, daarnaast is er de wens om te kijken of we toe zijn 

aan een nieuw logo. Reden waarom in 2022 gewerkt wordt aan een nieuwe website. 

Wijkflits (digitale nieuwsbrief) 

Wijkraad Leuken verstuurt gemiddeld eens per maand een digitale nieuwsbrief met 

informatie, die van belang is voor de wijkbewoners. Deze nieuwsbrief wordt goed 

gelezen. Helaas haperde de verzending van de wijkflits het afgelopen jaar door het 

verouderde systeem en het grote aantal abonnees. Dit probleem wordt opgelost 

zodra de nieuwe website in de lucht is in 2022. Voorlopig worden berichten gedeeld 

en goed gelezen via onze Facebook en Instagram kanalen. 

Social Media 

Wijkraad Leuken is zeer actief op Social media zoals Facebook en Instagram. 
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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 de Corona-epidemie was het noodzakelijk om online te vergaderen. Later werd 

er ook fysiek een vergadering gehouden met inachtneming van de Corona-

maatregelen.  

 

Overleg gemeente 

Bestuursleden voeren structureel overleg met diverse afdelingen van de gemeente 

Weert om samen te zorgen voor een leefbare en veilige wijk Leuken. Ook wordt 

relevante informatie voor wijkbewoners uitgewisseld die betrekking heeft op onze 

wijk. 

Jan Leenders, ons nieuwe bestuurslid, zal als contactpersoon fungeren tussen  

Gemeente en Wijkraad Leuken. 

 

Buurtplatform Hoplr 

Op initiatief van de gemeente Weert/PuntWelzijn heeft Wijkraad Leuken het nieuwe 

buurtplatform Hoplr gepromoot onder haar inwoners. Dit buurtplatform is aanvullend 

op de huidige Social Media waar vooral foto’s worden bekeken op Instagram en via 

Facebook en WhatsApp we voortdurend in contact staan met onze vrienden. Maar 

onze buren kennen we vaak niet en we maken ook niet gemakkelijk contact met ze. 

Dat kan nu met Hoplr, een platform dat wijkgericht werkt, dus zonder overbodige 

advertenties en berichten van buiten de wijk. Inmiddels hebben zo’n kleine 400 

buurtbewoners zich aangemeld.  
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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 2021 

De liquide middelen zijn in 2021 marginaal toegenomen. Deze toename komt voort 

uit inkomsten buiten de gemeentelijke subsidie. 

   

              Saldo 1 jan 2021               Saldo 31 dec 2021 

    

Bankrekening € 16.853,26  € 20.832,77 

Spaarrekening € 9.053,83  € 9.054,74 

Subtotaal € 25.907,09  € 29.887,51 

Kasgeld € 215,30   € 212,40 

Totaal € 26.122,39  € 30.099,91 
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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 2021     

    

Subsidie €  8133,96          € 8133,96 

    

Bestuurskosten € 1500,00   

Bankkosten en WBTR  -    €    307,74       

Representatie en kantoorkosten             -   €     12,90  

Declaraties bestuursleden             -  €  1014,27  

Bestuursactiviteit             - €    22,58  

                    -  

  totaal -€ 1357,49 

  over         € 142,51 

          

Activiteiten en communicatie           € 6633,96   

Opslag materialen activiteiten    -    €   776,99  

Halloweenviering    -    €   579,34  

Project Leukerpark    -    € 2223.51  

Project Volkstuintjes    -    €  1440,69  

Project Newborn             

Project Met Anderen    

Activiteitenfonds Leukerpark    

Avondvierdaagse    -    €  386,22  

Bewonersbijeenkomsten    

Websitekosten    -    €  414,70  

          

  totaal    -  €   5821,45 

                       over    -   €    812,51 

    

                           Resultaat 2021  Totaal over       €     995,02 
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Financiële positie 

Tot slot staat hieronder de start en eindbalans van 2021 weergegeven waarin de 

financiële positie van de Wijkraad in beeld is gebracht. 

 

Start en Eindbalans 2021 
  

Startbalans per 1-1-2021     
Debet         Credit 

       

Bank € 16.853,26     Eigen vermogen  
Spaarrekening € 9.053,83     Eigen vermogen € 10.461,32  

Kassaldo € 215,30       

     Reserveringen  

     Luuekerpark € 2.703,81  

     Activiteitenfonds Luuekerpark € 2.288,48  

     Volkstuintjes € 1.240,50  

     MetAnderen project € 4.547,75  

     Avond4daagse € 886,83  

     Buitenspeeldag € 1.650,00  

     St.Maarten € 1.058,79  

     Act.Rommelroute € 909,91  

     Act. Speurtocht € 375,00  

       

Debet totaal € 26.122,39     Credit totaal € 26.122,39 

      

Eindbalans per 31-12-2021     
Debet         Credit 

       

Bank € 20.832,77     Eigen vermogen  
Spaarrekening € 9.054,74     Eigen vermogen € 10.846,10  

Kassaldo € 212,40       

     Reserveringen  

     Luuekerpark € 3.880,30  

     Activiteitenfonds Luuekerpark € 2.288,48  

     Volkstuintjes € 257,31  

     MetAnderen project € 4.547,75  

     Avond4daagse € 565,61  

     Buitenspeeldag € 3.100,00  

     St.Maarten € 479,45  

     Act.Rommelroute € 909,91  

     Act. Speurtocht € 375,00  

     Activiteit Halloween tocht € 1.000,00  

     Activiteit Waterpomp Luuekerpark € 1.850,00  

       

Debet totaal € 30.099,91     Credit totaal € 30.099,91 
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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 2021 is onze eindconclusie dat het een jaar was waarin we als Wijkraad 

ondanks de beperkingen van de Corona-epidemie de nodige successen hebben 

geboekt. We zijn blij dat het bestuur weer redelijk compleet is en hopen in het nieuwe 

jaar nog een paar leden te werven. 

 
Het bestuur gaat dan ook vol positieve energie in 2022 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’. 

 
 
 


