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 Kuukse 11-Spellentocht  

Dat smaakte naar meer 
 
Wat een gezellige boel was dat op carnavalszondag! Circa tachtig kids – allemaal prachtig uitgedost – 
deden in wijkaccommodatie De Nielt mee aan de 1e Kuukse 11-spellentocht. Vol overgave stortten ze 
zich op de spellen en vulden ze hun stempelkaart. En uiteraard kreeg elke deelnemer na afloop een  

leuke onderscheiding.  
Op de hoogte blijven van activiteiten in de wijk? Volg op Facebook 
@wijkraadheeswijksekampen én de pagina ‘Activiteiten Heeswijkse 
kampen’. 

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 

13 maart - wijkraadvergadering 

10 april - paasactiviteit voor de kids 

13 april - wijkraadvergadering 

08 mei - wijkraadvergadering 

05 juni - wijkraadvergadering 

03 juli  - wijkraadvergadering 
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Telefooncirkel: een initiatief dat levens kan redden 
 

De Telefooncirkel is een initiatief bedoeld om alleenwonende senioren zo lang mogelijk veilig 

thuis te laten wonen. Als deelnemer ontvang je elke doordeweekse dag een telefoontje van een 

andere deelnemer of vrijwilliger. Dat is, naast de sociale controle, een welkom contactmoment. 

Daarnaast biedt het een gevoel van veiligheid. 

 
Hoe werkt de Telefooncirkel? 

Elke ochtend om 9.00 uur belt de vrijwilliger de 1
e
 persoon die op de lijst staat. Deze persoon belt 

daarna de volgende op de lijst. Uiteindelijk belt de laatste deelnemer de vrijwilliger op en dan is 

de cirkel rond. Daarnaast is er nog de ‘stercirkel’ waarop deelnemers staan die allen apart gebeld 

worden door de vrijwilliger, omdat het voor hen lastig is om zelf iemand te bellen. Als een deelne-

mer de telefoon niet opneemt, belt de vrijwilliger naar een sleuteladres van de deelnemer. Hij/zij 

gaat in de woning kijken wat er aan de hand is. Tweemaal per jaar is er een gezellige bijeen-

komst voor deelnemers en vrijwilligers. 

 
Meer weten? 
Heeft u interesse in deelname aan de Telefooncirkel, of kent u iemand die hieraan deel zou wil-

len nemen? Neem dan contact op met Welzijn Ouderen Cuijk via telefoonnummer 0485-574440. 

Ook voor informatie over de andere diensten en activiteiten van Welzijn Ouderen Cuijk kunt u 

naar dit nummer bellen. Of kijk op: www.welzijnouderencuijk.nl.  
 

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  

Sporten is gezond, óók voor senioren 
 

Deelnemers gezocht voor Walking Football 
Altijd graag met vrienden een potje voetbal gespeeld? En sta je nu langs de kant omdat het 

rennen je teveel is geworden? Dat kan veranderen! Welzijn Ouderen Cuijk, JVC en NEGEN 

willen in Cuijk starten met ‘Walking Football’. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. 

Op een kwart veld wordt in wandeltempo het spel gespeeld. Het gaat daarbij niet zozeer om 

het scoren, maar om het plezier en om samen in beweging te komen. Daarna gezellig, met een kop koffie 

of thee erbij, napraten in de derde helft. 

Meedoen? Informatie via vrijwilligers@jvccuijk.nl. Eind maart is er een clinic om het spel eens uit te probe-

ren. Inschrijven via sectoractiviteiten@welzijnouderencuijk.nl  

 

Of slaat u liever tegen een shuttle? 

Op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur speelt badmintonclub ‘Het Raket-

je’ gemengd dubbel in Laco sportcentrum De Kwel aan de St. Annastraat. En 

er is ruimte voor nieuwe leden! Interesse? Kom dan gerust een kijkje nemen. 

Meespelen mag meteen, er zijn extra rackets beschikbaar.  

Meer informatie: mail naar jilisen@live.nl 

Plannen voor een buurtactiviteit? 
Spelen de lentekriebels al op en wilt u deze zomer wat leuks organiseren voor de buurt?  

Kijk dan even op onze website of uw initiatief in aanmerking komt voor een financiële bijdrage van 

de wijkraad.  

 
Het is een van onze doelstellingen om er samen met de wijkbewoners voor te zorgen dat de wijk een 

prettige en veilige plek is om te wonen. In dat kader stelt de wijkraad – onder voorwaarden – een finan-

ciële bijdrage beschikbaar voor eenmalige projecten en activiteiten die de leefbaarheid 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 werkelijke kosten 

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 aan-

vraag tijdig – bij voorkeur minimaal drie maanden van tevoren – in.  

 

Meer info:  

www.heeswijksekampen.nl/wijkraad/subsidie-voor-activiteiten  

 
Wist u dat u via de wijkraad een grote partytent voor buurtactiviteiten kunt lenen? 
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Nieuws van de wijkraad 

Subsidies – voor wijkraad én wijkbewoners 
 

Heeft u ook zo’n zin in de lente? Ik kijk er reikhalzend naar uit! Intussen praat ik u graag bij  

over de ontwikkelingen van afgelopen winter. 

 
Activiteitenkalender 2023 

Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen, zijn onze werkgroepen zeer goed bezig. Onlangs heeft 

Franca Weber zich bij de wijkraad aangesloten als trekker van de activiteitenwerkgroep. We zijn ontzet-

tend blij met haar enthousiaste inzet en samen werken we aan een activiteitenkalender voor komend 

jaar. We zijn nog altijd op zoek naar versterking voor onze wijkraad en voor diverse werkgroepen (o.a. 

Jongeren, Buurtpreventie en Hartveiligheid). Heeft u ergens interesse in of een passie voor? Laat het 

ons weten, wij ondersteunen uw initiatieven graag!  

 
Subsidie voor voorzieningen voor jongeren 

De werkgroep Jongeren heeft inmiddels een voorstel geformuleerd voor de in te richten Jongeren Ont-

moetingsplek (JOP). In overleg met het jongerenwerk van Sociom en de afdeling veiligheid van de ge-

meente heeft de wijkraad hiervoor een locatie voorgesteld. Daarnaast ligt er nog een voorstel voor een 

free-run-baan. De gemeente onderkent het gebrek aan voorzieningen voor jongeren tussen de 12 en 17 

jaar in onze wijk en heeft toegezegd zich in te zullen zetten voor de realisatie van deze plek.  

Vanuit de Reserve Leefbaarheid heeft de gemeente voor deze voorstellen een subsidie van 100.000 

euro beschikbaar gesteld. Zodra de plannen op haalbaarheid zijn getoetst, worden ze aan de omwonen-

den voorgelegd.  

 
Voorlopig geen meubilair in Seringpark 

In samenhang met deze ontwikkelingen is met de gemeente 

afgesproken dat het meubilair in het Seringpark langs het spoor 

vooralsnog niet wordt teruggeplaatst. De wijkraad gaat hierover 

met de omwonenden in gesprek ná realisatie van de Jongeren 

Ontmoetingsplek. Dus ook deze zomer is er in het park geen 

meubilair. We begrijpen dat dit met name voor mensen die 

slecht ter been zijn vervelend kan zijn. We vragen echter uw 

begrip en geduld voor deze complexe situatie waarin de  

emoties bij omwonenden soms hoog oplopen. Er wordt in  

overleg met alle betrokken partijen gewerkt aan een duurzame 

oplossing. 

 

Pleidooi voor evenwichtige subsidieverdeling 

Medio februari heb ik voor het eerst een ‘beeldvormende gemeenteraadsvergadering’ bijgewoond. On-

derwerp van gesprek was het subsidiebeleid voor dorps- en wijkraden en voor burgerinitiatieven. Op dit 

moment is het voorstel om alle 42 dorps- en wijkraden evenveel subsidie toe te kennen. Tijdens deze 

avond heb ik betoogd voor een andere verdeling, gebaseerd op inwonertal van het grondgebied waar 

de dorps- of wijkraad voor staat. Onze wijk telt ongeveer 8.000 inwoners en is daarmee de grootste kern 

in de gemeente Land van Cuijk. Een heel verschil met andere kernen met soms maar een paar honderd 

inwoners. Als wijkraad vinden wij het eerlijker wanneer hier rekening mee wordt gehouden bij de verde-

ling van middelen. Verschillende raadsleden gaven aan dat zij openstaan voor deze aanpassing. Of het 

subsidievoorstel ook daadwerkelijk wordt aangepast, zal moeten blijken in de opvolgende vergaderin-

gen. Wist u dat vrijwel alle raads- en commissievergaderingen live te volgen zijn via de website van de 

gemeente? Eerdere vergaderingen kunt u hier ook terugkijken.  

 
Voor nu nodig ik u graag uit om bij de wijkraad subsidie aan te vragen voor uw buurtactiviteiten. Meer 

informatie hierover vindt u in deze nieuwsbrief en op onze website.  

 
Yvette van Rijckevorsel, voorzitter 

Werkgroep Binnenhaven De Nielt 

 

Deze werkgroep telt 14 bewoners van woningen rondom de Binnenhaven De Nielt. Het is een zeer  

actieve, betrokken groep. Inmiddels hebben zij meerdere keren vergaderd over de invulling en benutting 

van de binnenhaven en ligt er een eerste opzet voor een conceptplan. Hierin is rekening gehouden met 

alle zorgen die bewoners van het wooneiland tijdens een eerdere inventarisatie hebben gemeld.  

 

Begin januari is dit basisconcept voorge-

legd aan de betrokken projectleider van 

de gemeente om het te toetsen op haal-

baarheid en uitvoerbaarheid. Rekening 

houdend met de uitkomsten van deze 

toetsing, zal de werkgroep het voorstel 

uitwerken tot een volledig conceptplan.  

 

De werkgroep zal dit conceptplan voorleggen aan de bewoners van wooneiland De Nielt, zodat zij  

kunnen meedenken en hun wensen of bezwaren kenbaar kunnen maken. Dit zal kort vóór of na de  

zomervakantie gebeuren. Op basis van de reacties wordt het concept indien nodig aangepast en  

uitgewerkt tot een definitief plan. Dit moet vervolgens worden goedgekeurd door de gemeente.  
 
 

Werkgroep Verkeersveiligheid 
 

Voorjaar 2022 heeft de werkgroep Verkeersveiligheid een rapport opgeleverd 

waarin 18 veiligheidsknelpunten in onze wijk worden beschreven.  

Dit rapport is kort voor de zomer gepresenteerd aan betrokken gemeente-

ambtenaren. Zij zijn vervolgens voor hun eigen beeldvorming verschillende  

keren bij de genoemde knelpunten gaan kijken.  

 

Door ontwikkelingen in de nieuwe gemeente heeft het project helaas tijdelijk stil-

gelegen, maar in januari is het gelukkig weer opgepakt. In een vervolgoverleg 

heeft de werkgroep alle 18 punten met ambtenaren besproken. In dat gesprek is 

ook het adviesrapport van de brede werkgroep Fietsbelang meegenomen.  

 
Samen met de werkgroep zijn er per knelpunt concrete acties afgesproken.  
Enkele punten zijn inmiddels opgelost en sommige bleken niet oplosbaar te zijn. 
De grotere knelpunten worden meegenomen in het ‘Werk in Uitvoering’-traject 
van de gemeente. De wijkraad krijgt hierop in maart een terugkoppeling.  
 
De werkgroep wil later dit jaar de resultaten presenteren aan geïnteresseerde 
wijkbewoners.  

 

 
 

Seringpark 

De wijkraad zoekt versterking 
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de wijkraad en dan specifiek  

iemand die de coördinatie van de werkgroep Buurtpreventie op zich wil 

nemen. Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen, streven 

we naar een dekkend netwerk van WhatsApp Buurtpreventiegroepen in 

onze wijk. Het voorstel hiervoor is klaar. Welke doortastende wijkbewoner 

helpt de werkgroep om het te realiseren?  

 

Wilt u een steentje bijdragen aan de veiligheid in onze wijk? Wij horen het 

graag! Stuur een mailtje naar voorzitter@heeswijksekampen.nl.  
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