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De wijkraad

2



• Samen met de wijkbewoners en andere betrokkenen werken aan een prettige en 
veilige plek om te wonen en te leven.

• Hoe doen we dat?

• Via verschillende werkgroepen met buurtbewoners, gericht op specifieke 
speerpunten.

Doelstelling wijkraad
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• PR en Communicatie Irma

• Verkeersveiligheid/Infrastructuur Yvette

• Jongeren Yvette

• Veiligheid/buurtpreventie (WABP) Caroline van der Loop/Martien

• Energietransitie Marie José/Martien

• Bouwteam/Kernendemocratie Marie José

• Activiteitencommissie Vacature

• Zorg/Sociaal welzijn (pilot) Marian Willems/Dennis Abe/Ria Boksebeld

• Inrichting/gebruik openbare ruimte Marie José/Martien

• Ontwikkelingen Binnenhaven Yvette

• Ontwikkelingen Kraaijenbergse plassen Yvette

• Platformoverleg met alle wijk- en dorpsraden Yvette/Marie José

Belangrijkste aandachtsgebieden
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PR en Communicatie

• Nieuwsbrief (3 à 4 x per jaar)

• Facebook (Wijkraad Heeswijkse Kampen)*

• Instagram (@wijkraadheeswijksekampen)*

• Website (www.heeswijksekampen.nl)

*Volgt u ons al? 

PR en Communicatie
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Verkeersveiligheid

• Doelstelling over 5 jaar: 

• Er is een verkeersveilige situatie voor onze (klein)kinderen rondom basisschool De Waai.

• Er is een goede, veilige ontsluiting van de wijk.

• Doelstelling over een jaar: 

• De Zonnebus rijdt in de Heeswijkse Kampen en verbindt de wijk met het centrum, 
Medipoort, supermarkten en station. Dit is inmiddels gerealiseerd!

• Knelpunten worden door stakeholders onderkend en ze zijn bereid mee te werken aan de 
oplossing. De knelpunten worden inmiddels onderkend.

• Hoe:

• Verzoek aan gemeente om een onafhankelijk onderzoek naar de huidige situatie. Op basis 
van dit onderzoek komen tot passende infrastructurele en/of gedragsmaatregelen. 
Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. De uitkomsten zijn nog niet met ons gedeeld. 

• We praten mee over de ontsluiting van de wijk.

Verkeersveiligheid/infrastructuur
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Werkgroep Jongeren

• Doelstelling over 5 jaar: 

• We hebben een wijk gerealiseerd waarin jongeren kunnen en mogen zijn zonder dat dit leidt 
tot overlastproblematiek.

• Doelstelling over een jaar: 

• We hebben toegezegde financiële middelen en een, met de jongeren, uitgewerkt plan voor 
de locatie en inrichting en instandhouding van een eigen plek. 
De middelen zijn er inmiddels; aan het concrete plan wordt nog gewerkt. 

• Hoe: 

• In samenspraak met jongeren en de buurt komen tot geschikte speel- en hangplekken met de 
daarbij passende gedragsregels. 
We zijn in gesprek met een aantal bewoners en de gemeente hoe we dit concreet kunnen 
maken.

Jongeren
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Veiligheid

• Doelstellingen over een jaar: 

1. Een wijk waarin iedereen zich veilig voelt met een volledig dekkend WhatsApp 
buurtpreventie netwerk. 
Er is inmiddels een concreet plan om dit op te zetten en er is regelmatig overleg met politie 
en de buurtpreventie groepen. 

2. We hebben een dekkend netwerk AED’s waarvan de registratie up-to-date en de 
toegankelijkheid bekend is en een actief scholingsbeleid in het gebruik van de AED’s. 
Met de aanschaf van 2 nieuwe AED’s is dit gelukt. Ze worden binnenkort opgehangen. 
We zoeken nog iemand die zich hiermee bezig wil houden als (bestuurs)lid van de wijkraad.

Veiligheid/Buurtpreventie (1)
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Veiligheid

• Hoe: 

• In samenwerking met politie, de afd. veiligheid van de gemeente en de buurt komen tot een 
dekkend preventienetwerk via buurtgroepen in WhatsApp. 

• Iedere twee maanden een reanimatiecursus. 
De eerstvolgende cursussen zijn 3 en 17 november. U kunt zich nog aanmelden. 

• Registratie van de AED’s in HartslagNu. 
Dit gebeurt tegelijk met de installatie van de 2 nieuwe AED’s. 

Veiligheid/Buurtpreventie (2)
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Werkgroep Energietransitie

• Wat is energietransitie?

• Energietransitie is overstappen van fossiele (= op koolstofverbindingen gebaseerde) 
energiebronnen naar hernieuwbare energiebronnen (zon, water, wind, aardwarmte). 

• Doelstelling: de buurt informeren en aanzetten tot participatie in vraagstukken 
rondom de energietransitie. 

• Dit gebeurt door informatie op onze website, via Facebook, Instagram en de nieuwsbrief. 

• De gemeente heeft energiecoaches opgeleid die u kunnen adviseren over uw energieverbruik 
(zowel elektriciteit als gas).

• 2e helft december is er in samenwerking met gemeente Cuijk een “Energiecafé” waar kennis 
gedeeld wordt en informatie te vergaren is.

Energietransitie (1)
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Werkgroep Energietransitie

• Hoe: 

• Werkgroep die informatie op een begrijpelijke manier met de  buurt 
deelt en meedenkt en als klankbord dient voor buurtgenoten met 
vragen.

• Onderzoek: waar gaat energie/warmte verloren en wat kan helpen 
om dat te verminderen of te voorkomen (zie foto). 

• Dan in kleine bijeenkomsten op buurt- of straatniveau de uitkomsten 
delen.

• De verwachtingen vooraf en ervaringen achteraf horen van 
wijkbewoners die zelf maatregelen hebben genomen en van 
huurders van woningen waar in opdracht van Mooiland projecten 
zijn uitgevoerd.   

Energietransitie (2)
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• Doelstelling: 
De wijk voorstellen aan de nieuwe gemeenteraad door die dingen die voor ons 
belangrijk zijn op te laten nemen in het kernen cv. 
Dit is inmiddels afgerond en aangeboden aan het college van B&W. 

Aandachtspunten in dit cv:

• Clustering zorgvoorzieningen

• Verkeersveiligheid

• Jongeren

• Vergroten capaciteit basisschool, integraal kindcentrum

• Doorstroming/ontsluiting wijk

• Tegengaan geluidsoverlast verkeer

We zoeken nog iemand die zich namens de wijkraad gaat focussen op de voorzieningen in de wijk.

Bouwteam/Kernendemocratie
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• Doelstelling over 5 jaar: 

• Alle bewoners weten dat zij bij de wijkraad hulp en financiële steun kunnen krijgen voor het 
ontplooien van activiteiten die de sociale cohesie bevorderen, binnen en tussen wijkdelen. 

• Doelstelling over een jaar: 

• De wijkraad stelt financiële middelen beschikbaar voor activiteiten die de sociale cohesie 
bevorderen en heeft een laagdrempelige procedure voor de aanvraag van die middelen en de 
verantwoording daarvan. 

• Hoe: 

• De wijkraad publiceert op Facebook en in de wijkkrant de procedure en roept bewoners op er 
gebruik van te maken. 
Dit is gerealiseerd: er is een procedure ontwikkeld, te vinden op de website. Hierover is in de 
nieuwsbrief en de sociale media gecommuniceerd.

Activiteitencommissie
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• Doelstelling over 5 jaar: 
• In de Heeswijkse Kampen zijn een huisarts, een apotheek en een kindcentrum gevestigd.

• Doelstelling over een jaar: 
• Stakeholders hebben het belang van deze voorzieningen in de wijk onderkend en zijn bereid 

mee te werken aan de realisatie ervan. 
De stakeholders onderkennen inmiddels het belang, maar er is nog geen vooruitgang in de 
realisatie hiervan. 

• Sociaal welzijn: 
• Pilot voorzorgcirkel (binnen het Lavendel gebouw). 

Kartrekkers Marian Willems, Dennis Abe, Ria Boksebeld.

• Land van Cuijk dementievriendelijk: stimuleren van deelname aan de trainingen ‘Omgaan 
met dementie’.

We zoeken nog iemand in de wijkraad die kartrekker/coördinator voor dit aandachtsveld wil zijn.

Zorg/sociaal welzijn
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• Doelstelling over 5 jaar:

• Een wijk met goede infrastructuur, voldoende groen en groenvoorzieningen die goed 
onderhouden worden. 

• Doelstelling over een jaar: 

• We hebben in samenspraak met de wijk een analyse gemaakt van verbeterpunten in de wijk 
en hierop actiepunten geformuleerd (o.a. door onze wijkbewoners uit te nodigen 
verbeterpunten aan te dragen).
De haalbaarheid bespreken we en voortgang toetsen we ieder jaar tijdens de wijkschouw. 

• We hebben in samenspraak met bewoners van wooneiland De Nielt en de gemeente een 
plan gemaakt voor vergroening van dit wooneiland. 
Dit loopt. De bal ligt op dit moment bij de gemeente. 

• Wij zijn een actief pleitbezorger voor behoud en verbetering van een mooie groene, 
waterrijke woonwijk. 

Inrichting/gebruik openbare ruimte (1)
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• Hoe: 

• Jaarlijkse fysieke wijkschouw

• Tussentijdse bespreking en afhandeling van lijst van operationele punten door 
gebiedstoezichthouder van gemeente Land van Cuijk en vertegenwoordiger van de wijkraad

• 2 x per jaar een administratieve wijkschouw

• Team van inmiddels 10 speeltuincontroleurs

• Proactief meepraten met gemeente over projecten en nieuwbouwprojecten

• Organisatie van acties of activiteiten om problemen onder de aandacht te brengen

Voorbeelden: actie hondenpoep, Seringpark, Look, speeltuincontroleurs

Inrichting/gebruik openbare ruimte (2)
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• Doelstelling over 5  jaar: 

• Er is een goede balans tussen natuur en veilige recreatie op de Heeswijkse Plas. 

• Doelstelling over een jaar: 

• Er is visie en beleid voor een goede balans tussen natuur en veilige recreatie op de 
Heeswijkse plas. 
De gemeente heeft een verordening voor het gebied opgesteld. In de nieuwsbrief en op de 
website hebben we specifiek aandacht besteed aan de verkeersregels op het water.

• Hoe: 

• De wijkraad heeft regelmatig overleg met de gebiedsmanager over de inrichting van de 
openbare ruimte. 
Dit is een doorlopend proces. We praten ook mee over de inrichting van de Kraaijenbergse
Plassen. 

Natuur en recreatie
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• Gemeente

• Sociom

• Politie

• Platform dorps- en wijkraden

• Buurtbewoners

• Bedrijfs- en verenigingsleven

• Politiek

Samenwerkingsverbanden
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Dank voor uw aandacht
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