
Wijkschouw najaar 2022 
Van verkeersveiligheid tot energietransitie 
 

Eind september vond de wijkschouw plaats. Dit is een jaarlijks terugkerend overleg tussen het bestuur 

van de wijkraad, de wethouder en ambtenaren met een bepaald specialisme, zoals bijvoorbeeld de  

inrichting van de openbare ruimte of verkeersveiligheid. De bedoeling is dat er een rondgang wordt  

gemaakt door de wijk om pijnpunten en problemen in de openbare ruimte ter plekke te bekijken en te  

bespreken. We hadden, onder andere via deze nieuwsbrief, wijkbewoners gevraagd om input hiervoor. 

Daar hebben we verschillende reacties op ontvangen, waarvoor onze dank. De inzenders krijgen nog 

persoonlijk bericht van ons.  

 
Administratieve schouw 

Hoewel we eigenlijk een fysieke wijkschouw op de fiets hadden gepland, hebben we ons beperkt tot een 

‘administratieve’ wijkschouw en afgesproken dat we in het voorjaar een rondgang door de wijk maken.  

Er stonden namelijk nogal wat punten op ons lijstje, dus het was al een hele klus om deze allemaal te 

bespreken binnen de tijd die voor dit overleg was gereserveerd.  

Wat hebben we besproken? 

Zo hebben wij de verkeersveiligheid op diverse plekken besproken en de acties die men aan het nemen 

is. Denk bijvoorbeeld aan de noodzaak van extra oversteekpunten, verbrede stoepen, optische wegver-

smallingen of andere snelheidsremmende maatregelen. Andere thema’s waren handhaving, buurtpreven-

tie, de binnenhaven, hangjongeren, wijkontwikkelingsplannen en de energietransitie.  

 
Hoe nu verder? 

We hebben met de ambtenaren afspraken gemaakt over de verdere uitwerking van de verschillende pun-
ten. Deze kunt u terugvinden in de notulen die we binnenkort publiceren op onze website. We houden u 
in ieder geval op de hoogte!  

Wijkraadinformatie 
De wijkraad vergadert van 19.30 - 22.00 uur.  

Van 19.00 - 19.30 uur kunt u met de wijkraad van ge-

dachten wisselen. Stuur hiervoor een mailtje naar  

info@heeswijksekampen.nl met een korte toelichting 

waarover u ons wilt spreken.  

 
Agenda 

26 oktober  - bewonersavond 

31 oktober  - wijkraadvergadering 

28 november - wijkraadvergadering 
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Jaargang 4 - nummer 13 

WABP: samen zorgen voor een veilige woonomgeving 

Overal in Nederland zijn ze actief: WhatsApp Buurtpreventiegroepen. Ook 

de Heeswijkse Kampen telt diverse buurtgroepen. Eerder dit jaar zijn de 

werkgroep Buurtpreventie Heeswijkse Kampen, de wijkraad en de politie 

samen een initiatief gestart om de buurtpreventie verder uit te breiden. Met 

als doel een dekkend netwerk in onze wijk te realiseren.  

 

WABP staat voor WhatsApp Buurtpreventie. Dit zijn WhatsApp-groepen waarin 

buurtbewoners elkaar attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de 

buurt. In principe bel je altijd eerst 112 (bij spoed) of 0900-8844 (in minder urgente situaties). Vervolgens 

deel je de situatie in de WABP-groep. Daarbij laat je ook weten of het alarmnummer gebeld is. De groeps-

beheerder kan in de groep ook een bericht delen van de politie of een andere groepsbeheerder. Op deze 

laagdrempelige manier kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in de eigen 

woonomgeving. Een WABP-groep heeft altijd één of meer beheerders.  

 

Online zichtbaarheid 

Op www.WABP.nl hebben zich inmiddels meer dan 9500 WhatsApp buurtpreventiegroepen geregistreerd. 

Op deze website is de buurtpreventie in kaart gebracht, zichtbaar en vindbaar voor iedereen. Ben je net 

verhuisd, dan kun je hier dus zien of er een WABP actief is in je nieuwe woonomgeving. Je kunt je ook 

meteen aanmelden of bijvoorbeeld zelf een groep starten als die er nog niet is.  

 
WABP in de Heeswijkse Kampen 

Op de website van WABP zijn een aantal groepen in onze wijk geregistreerd. Daarnaast zijn bij de wijk-

raad ook nog een aantal niet geregistreerde groepen bekend. De wijkraad zou graag een dekkend net-

werk van buurtpreventiegroepen in de wijk zien. Samen met de werkgroep Buurtpreventie Heeswijkse 

Kampen, met kartrekker Caroline van der Loop, hebben we daarvoor een voorstel uitgewerkt.  

 
Verdeling WABP-groepen in onze wijk 

In de praktijk blijkt een goed contact tussen aangrenzende groepen, via de beheerder, erg belangrijk.  

Immers, een verdachte zal zich zo snel mogelijk uit de voeten maken. Ons voorstel is om de wijk onder te 

verdelen in 7 hoofdgroepen met elk een hoofdbeheerder: 

• Wooneiland De Nielt 

• De overige eilanden + de aangrenzende appartementsgebouwen 

• De Cuijkse Tuinen 

• Heeswijk Noordwest (Lavendel – Walstro – Heggerank – park) 

• Heeswijk Noordoost (Heggerank – Potbeker – spoorlijn – Brouwersbos) 

• Heeswijk Zuidwest (Lavendel – park – Heggerank – Beersebaan) 

• Heeswijk Zuidoost (Heggerank – Brouwersbos – spoorlijn – Beersebaan)  

 
Binnen elke hoofdgroep worden op een logische manier meerdere subgroe-

pen gevormd, bijvoorbeeld gebaseerd op woonvorm of stratenplan. Op de 

website is dit voorstel verder uitgewerkt in verschillende kaarten: 

www.heeswijksekampen.nl/werkgroepen/buurtpreventie 

 
Graag ontvangen wij uw feedback op dit voorstel  
Is de indeling logisch? Heeft u aanvullende ideeën? Wilt u beheerder wor-
den van een hoofd- of subgroep? We horen het graag! Mail uw reactie naar 
info@heeswijksekampen.nl. De werkgroep Buurtpreventie gaat hier dan ver-
der mee aan de slag, zodat onze wijk nu en in de toekomst veilig blijft. De wijkraad zet zich samen met bewoners in voor een prettige en veilige woonomgeving.  

Wilt u een steentje bijdragen binnen de wijkraad of bij activiteiten? Wij horen graag van u!  

Mail naar voorzitter@heeswijksekampen.nl  

Bewonersavond 26 oktober; komt u ook? 
Woensdag 26 oktober a.s. houden we onze jaarlijkse bewonersavond in wijkaccommodatie De Nielt. We 

staan dan stil bij de activiteiten in het afgelopen jaar, de successen die we behaald hebben en de onder-

werpen die nog aandacht behoeven. Maar vooral willen we vooruit kijken: wat staat er het komende jaar 

op de agenda? Waar gaan we ons voor inzetten en wat hopen we te bereiken?  

We hopen op een grote opkomst, zodat we met veel wijkbewoners van gedachten kunnen wisselen over 

de plannen en over wat er verder leeft in de wijk. 

De Binnenhaven 
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Nieuws van de wijkraad 
   

Na een prachtige, warme, veel te droge zomer beginnen we vol goede moed aan de herfst. Met twee 

veelbewogen Covid-jaren achter de rug, zijn we er allemaal wel ‘een beetje klaar mee’ en samen met u 

hoop ik dat we de komende herfst en winter doorkomen zonder vervelende maatregelen. In de tussen-

tijd zijn wij blijven werken aan de leefbaarheid van onze wijk. Op de bewonersavond praten wij u bij over 

de voortgang van onze doelstellingen die we vorig jaar met u hebben gedeeld. Wat hebben we bereikt 

en wat gaan we komend jaar doen? Nog niet alles ligt vast. We laten ons graag inspireren door u. Wat 

vindt u belangrijk voor onze wijk?  

 

Hondenpoep 

Met uw hulp hebben we inmiddels een mooi succesje geboekt! Dankzij uw mailtjes over waar er een 

tekort aan afvalbakken was, hebben we de gemeente bereid gevonden om op wooneiland De Nielt drie 

extra afvalbakken te plaatsen. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw reactie!  

Diverse bewoners vroegen ook om extra afvalbakken speciaal voor hondenpoep. De gemeen-

te laat echter weten dat u de zakjes met hondenpoep ook in de gewone afvalbakken mag wer-

pen. Scheelt weer een extra stukje lopen.  

 

Bestuursleden gezocht 

De coronaperiode heeft bij veel mensen geleid tot verschuivingen in prioriteiten waardoor wij helaas een 

nijpend tekort hebben aan actieve (bestuurs)leden. Bent u bereid om u 1 à 2 uurtjes per week in te zet-

ten voor onze wijk? Wellicht gaat een specifiek onderwerp u aan het hart en wilt u zich hiervoor inzetten. 

Dan maak ik graag kennis met u om samen te bekijken of deelname aan de wijkraad iets is voor u.  

Is 1 à 2 uur per week voor u te veel, dan wilt u wellicht 1 à 2 uurtjes per maand actief zijn in één van on-

ze (deels nog te starten) werkgroepen. Laat van u horen!  

 

Nieuwe gemeente 

De nieuwe gemeente Land van Cuijk telt maar liefst 42 dorps- en wijkraden. Met enkele daarvan werken 

we inmiddels samen. Daarbij gaat het vooral om kennis delen en van elkaar leren. We zijn ook bezig om 

de krachten te bundelen, zodat we gezamenlijk kunnen werken aan grote thema’s zoals de energie-

transitie, veiligheid en wonen. Op 17 oktober organiseren wij samen met drie andere raden een thema-

bijeenkomst voor alle 42 dorps- en wijkraden in onze nieuwe gemeente. Wij hopen op een inspirerende 

avond en een vruchtbare samenwerking met onze collega’s! 

 

Namens de wijkraad, 

Yvette van Rijckevorsel, voorzitter 

 

 

Financiële steun voor buurtactiviteiten  
 

Wilt u iets leuks organiseren voor uw buurt? Kijk dan even op onze website 

of uw initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage van de wijkraad.  

 
Zoals u wellicht weet is het een van onze doelstellingen om er samen met de wijk-

bewoners voor te zorgen dat de wijk een prettige en veilige plek is en blijft om te 

wonen en te leven. In dat kader stelt de wijkraad – onder voorwaarden – een finan-

ciële bijdrage beschikbaar voor eenmalige projecten en activiteiten die de leefbaar-

heid in onze wijk ten goede komen. Denk bijvoorbeeld aan een schoonmaakactie 

van bewoners van enkele straten die wordt afgesloten met een gezamenlijke  

barbecue. 

 
De bijdrage van de wijkraad is nooit hoger dan de eigen bijdrage van de organisator(en) en bedraagt 

maximaal 500 euro. Op de website kunt u het aanvraagformulier downloaden, evenals een toelichting 

en de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen. Dien een aanvraag tijdig in; bij voorkeur mini-

maal drie maanden van tevoren.  

Meer info: www.heeswijksekampen.nl/wijkraad/subsidie-voor-activiteiten  

 

De wijkraad zoekt versterking 
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe (bestuurs)leden; betrokken wijkbewoners die zich 

willen inzetten voor een van de volgende thema’s: Jongeren, Ontwikkeling Kraaijenbergse 

Plassen, Verkeersveiligheid, organisatie van (kinder)activiteiten. Wilt u een steentje bijdra-

gen aan de leefbaarheid in onze wijk, als (bestuurs)lid in de wijkraad of bij activiteiten?  

Wij horen het graag via voorzitter@heeswijksekampen.nl   

 

Zonnebus Cuijk  
Kent u de Zonnebus al? Voor 1 euro per rit brengt deze elektrische bus – bestuurd door een vrijwillige 

chauffeur – u naar bijvoorbeeld Medipoort, Laco, Jan Linders of het Doehuis in Padbroek. De Zonnebus 

rijdt op maandag, woensdag en vrijdag. Er zijn opstapplaatsen bij wijkaccommodatie De Nielt/Jumbo, 

Wegedoorn en Heggerank (bij Tandplaats). 

Kijk voor de route, rijtijden en meer info op www.zonnebuscuijk.nl 

 

Word ‘vriend’ van Hobbycentrum Cuijk 
In Hobbycentrum Cuijk kunnen deelnemers tegen een bescheiden vergoeding in groepsverband een 
hobby beoefenen. Er zijn nu, een half jaar na de start, ongeveer 100 deelnemers en dat aantal groeit nog 
steeds. Het centrum draait op vrijwilligers. Met bijdragen van derden en van de deelnemers moeten de 
jaarlijkse lasten worden opgebracht. Dat is een hele klus en het bestuur wil daarom een Vriendenclub 
oprichten; een groep sympathisanten die het Hobbycentrum steunen met een jaarlijkse donatie. Je wordt 
lid van de Vriendenclub door jaarlijks minimaal 25 euro bij te dragen. Tweemaal per jaar ontvang je een 
nieuwsbrief over het reilen en zeilen van het centrum. 
Kijk voor meer informatie op hobbycentrumcuijk.nl/vriendenclub/   
  

 

Werkgroep Verkeersveiligheid 
De werkgroep Verkeersveiligheid heeft dit voorjaar hard gewerkt. De deelnemers van 

de werkgroep hebben 18 veiligheidsknelpunten in kaart gebracht, situaties gefilmd en 

gefotografeerd en beschreven. Veel van deze knelpunten liggen rondom basisschool De Waai. De werk-

groep bestaat daarom uit verschillende wijkbewoners en een vertegenwoordiger van de medezeggen-

schapsraad van de basisschool. In juli had de werkgroep een eerste overleg met twee ambtenaren (een 

verkeerskundige en een deskundige openbare ruimte) en de directeur van De Waai. Daarin zijn de knel-

punten gepresenteerd en besproken. De ambtenaren gaven aan dat ook zij denken dat er ruimte is voor 

verbetering en dat zij intern gaan bespreken hoe dit proces verder vorm te geven. Wij houden u op de 

hoogte van verdere ontwikkelingen! 

 

Speeltuinen in goede handen 
In onze laatste nieuwsbrief deden we een oproep voor vrijwilligers die een à twee keer per maand enkele 

speelplekken in de wijk willen controleren op schade of andere tekortkomingen. Dit leverde zoveel reac-

ties op, dat we nu met elf vrijwilligers alle speelplekken in de wijk in het vizier kunnen houden. Daar zijn 

we uiteraard heel blij mee! Maar het is vooral goed nieuws voor alle ouders met jonge kinderen. De vei-

ligheid van de speelplekken wordt nu consequent gemonitord. En dat is toch een fijn idee.  

Desondanks kan het gebeuren dat u op de speelplek van uw kinderen een keer iets constateert wat niet 

in orde is. Meld dit dan via de MijnGemeente app direct aan de gemeente. Zo zorgen we met elkaar voor 

een veilige speelomgeving voor onze jongste wijkbewoners.  

Buurtfeest in de Brem 

Speeltuin ‘Stoere Steen’ tussen het spoor en de plas  
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