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Uit de in 2018 afgenomen enquête onder wijkbewoners bleek dat wij zeer trots zijn op 
onze mooie groene wijk. Er zijn in onze wijk verschillende grote parken aanwezig en de 
Kraaijenbergse Plassen zijn op loop- of fietsafstand. Tegelijkertijd horen we in het nieuws 
steeds meer zorgelijke geluiden over de mogelijkheden voor verschillende dieren om te 
kunnen overleven in onze moderne stedelijke gebieden. Ook wijkbewoners uiten 
hieromtrent hun zorgen en vragen om aandacht voor projecten en mogelijkheden om 
deze dieren te helpen. Hieronder lichten we enkele voorbeelden voor u uit. 

De huismus
Wist u dat de huismus een beschermde diersoort is? Als gevolg 
hiervan mag u de nesten van de huismus niet weghalen of 
vernietigen. Men vermoedt dat onze beter geïsoleerde woningen 
een mogelijke oorzaak vormen voor afname van de hoeveelheid 
huismussen. Door het isoleren van woningdaken wordt het onder 
de dakpannen te warm waardoor de mus niet langer onder 
dakpannen kan nestelen.

Wat kunt u doen? 
Speciale neststenen of –kasten voor huismussen plaatsen is de 
meest eenvoudige en goedkope oplossing. U kunt ook voor een 
minder zichtbare en aanzienlijk prijzigere oplossing kiezen in de 
vorm van een speciale Vogelvide. Ook uw tuinplanten kunnen 
helpen, mussen hebben in de winter beschutte (groenblijvende) 
planten nodig om in te schuilen.

Voor meer informatie: www.vogelbescherming.nl

Neststeen foto Johem Kühne. bron: vogelwerkgroepnijmegen.nl 

Vogelvide bron: vogelbeshermingshop.nl

Bijen en vlinders
Bijen en vlinders zorgen voor bestuiving van planten en bloemen, 
wat noodzakelijk is voor onder meer onze voedselvoorziening. 
Echter wereldwijd wordt zo'n 40% van de bijen en vlindersoorten 
met uitsterven bedreigd. Vermoedelijke hoofdoorzaak is de 
intensivering van de landbouw. 

Wat kunt u doen?
In uw eigen tuin kunt u zorgen voor veel diversiteit met planten die 
tijdens verschillende periodes bloeien zodat de bijen en vlinders 
tijdens alle seizoenen voldoende voedsel kunnen vinden. Wilt u de 
boomspiegel, het grasveld of de berm voor uw deur wat 
opvrolijken? Dan kunt u hier ook mooie bloeiende planten in 
aanplanten of anders bloembollen of zaaigoed zaaien. Gaat u aan 
de slag in de openbare ruimte? Overlegt u dan van tevoren met de 
wijkraad en/of gemeente zodat gemeentepersoneel niet per 
ongeluk uw inspanningen teniet doet. 

Voor meer informatie: www.bijenhouders.nl

Boven: berm Rijksweg A4 voor inzaaien. 
Onder: dezelfde berm na inzaaien. 
bron: www. honeyhighway.nl



Nieuws van de wijkraad
Stand van zaken website en social media
Het verheugt ons u te kunnen vertellen dat wij een nieuw wijkraadslid hebben mogen verwelkomen. 
Diane Lamers is nu enige maanden bij ons actief en heeft het beheer van onze online activiteiten op 
haar genomen. Zij heeft de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de website. Het is onze 
insteek en bedoeling dat deze website niet alleen het nieuwsplatform wordt van de wijkraad, maar 
hét gezicht wordt van en door onze wijk. Er is ruimte voor verenigingen, sociaal maatschappelijke 
instanties, etc, om zichzelf en hun activiteiten kenbaar te maken aan wijkbewoners. Tevens is er 
ruimte voor de geschiedenis van onze wijk en voor alle mooie, leuke, indrukwekkende en 
anderszins noemenswaardige plekjes die er in onze wijk te vinden zijn. Om ervoor te zorgen dat we 
een mooie, informatieve en voor iedereen interessante site maken zouden we u dan ook van harte 
willen uitnodigen om ons uw bijdragen te sturen. 

Kernendemocratie en burgerparticipatie
Zoals u ongetwijfeld via verschillende media heeft kunnen vernemen lijkt de gemeentelijke 
herindeling een feit. Een grote zorg voor veel inwoners is dat de nieuwe grotere gemeente leidt tot 
een grotere afstand tot de bewoners. Dit wil de gemeente graag tegengaan en de wijkraad krijgt als 
intermediair tussen gemeente en wijkbewoners daarom een grotere rol. Hier komt het begrip 
kernendemocratie om de hoek kijken. Dit houdt in eerste instantie in dat de wijkraad naar de 
gemeente toe een adviserende en controlerende taak heeft en een informerende en adviserende 
rol voor wijkbewoners. Echter de wijkraad kan, indien zij dat wenst, in overleg met de gemeente 
zelfstandig verschillende uitvoerende taken van de gemeente overnemen om die zelf, naar eigen 
goeddunken, te regelen en organiseren op een wijze die de wijk prettig(er) vindt en krijgt in ruil 
daarvoor de beschikbare budgetten ter beschikking. 
Er zijn dorpen die al zeer ver gevorderd zijn in hun samenwerking met de gemeente en zelfs 
coöperaties vormen. Wij zijn een relatief jonge wijkraad en zullen ons de komende tijd bezinnen op 
de rol die wij de komende jaren kunnen vervullen en welke rol wij op langere termijn zouden willen 
gaan vervullen. In het belang van onze wijk is het echter wenselijk dat we een sterke wijkraad 
krijgen die op bestuurlijk niveau daadkrachtig kan meepraten en voor onze belangen kan opkomen. 
Het is ook een feit dat wij op dit punt echt nog niet aangeland zijn en meer actief meedenkende 
vrijwilligers nodig hebben die graag een bijdrage zouden leveren op het gebied van oa. 
verkeersveiligheid, groenvoorziening, speelvoorzieningen, openbare ruimte, sociale cohesie, etc. 

AED nieuws
Naar aanleiding van onze oproep in onze vorige nieuwsbrief heeft Maurits van Driel contact met 
ons opgenomen. Inmiddels is hij via de website www.buurtaed.nl een inzamelactie gestart met 
financiële steun van de wijkraad voor een AED op de Rivierduin. Met de realisatie van deze AED 
wordt er weer een stukje van onze wijk hartveilig. Vindt u dit ook van belang? Dan willen wij u vragen 
om ook een bijdrage te doen. Al is het maar 1 euro... alle beetjes helpen!

Tevens heeft Dick Jetten, eigenaar van Opel Jetten, besloten een AED aan te schaffen en hij wil 
deze ook beschikbaar stellen voor wijkbewoners met een door de wijkraad gefinancierde 
buitenkast. Zo wordt ook een deel van het zuiden van de Heeswijkse Kampen Hartveilig. 

De gemeente heeft inmiddels aangekondigd ook dit jaar weer subsidiegelden te zullen verstrekken 
aan de wijkraden voor verdere aanschaf en financiering van AEDs. Kortom, ook komend 
kalenderjaar zullen wij dit project voortzetten.

Op 23 oktober vond er weer een gratis reanimatiecursus plaats van geïnteresseerde 
wijkbewoners. Wilt u ook leren reanimeren? Stuur ons een email en meld u aan!!

Yvette van Rijckevorsel
voorzitter



Stichting huurders Belangen Cuijk 2.0

In 2015 is de nieuwe woningwet ingegaan, dit betekent ook een eigen verantwoordelijkheid voor de 
huurder. De problemen op individueel niveau zijn niet voor Stichting Huurders Belangen Cuijk. 
Maar op gemeentelijk, wijkniveau of bij woningcomplexen kunnen zaken bij Stichting Huurders 
Belangen Cuijk worden neergelegd.
Alle leden zijn vrijwilligers. En de 2.0 versie is nog in oprichting. Leden zijn zeker nog welkom om in 
het bestuur plaats te nemen of als lid. Op die manier word St BHC een stevige samenwerking van 
huurders. Leden krijgen scholing en er is nog genoeg werk te verzetten. Er komt nog een website,  
facebookpagina, eigen emailadres, slogan, logo, etcetera. We wilden U alvast laten weten dat we 
er zijn! Wij laten zeker nog van ons horen!

Met vriendelijke groet, wellicht tot ziens, leden Stichting Huurders Belangen Cuijk 
Voor informatie esther_kersten@live.nl

Met behulp van Ed Kooger, coördinator van 
Mooiland, word Stichting Huurders  Belangen 
Cuijk nieuw leven ingeblazen. Met een heel 
nieuw bestuur, dat nog niet is samengesteld. Wel 
met allemaal nieuwe leden. De ene heeft een 
meer persoonlijke motivatie dan de andere. 
Gemeenschappelijk is dat zij allemaal huurder 
van woningcoöperatie van Mooiland zijn.
Het doel is om de rechten van de huurder ook 
daadwerkelijk recht te doen. 

Land van Cuijk!
Op vrijdag 18 oktober was het eindelijk zover. Na een 
stemperiode waarin wel 20.149 inwoners van onze drie 
gemeenten hun stem hebben laten horen heeft ruim 63% 
gekozen voor de naam Land van Cuijk. Na de fusie van onze 
drie gemeenten zal dit de nieuwe gemeentenaam worden. 

Tijdens een officiële bekendmaking waarbij ook uw wijkraad 
aanwezig was hebben de drie burgemeesters met veel 
enthousiasme en spannende muziek de naam bekend 
gemaakt.

Volgens de burgemeester van Cuijk noemt onze regio zich 
al in lengte van jaren Land van Cuijk. Dit gaat al tijden 
terug, diep de geschiedenis is. Dat is volgens onze 
burgermeester dan ook de reden dat een overgrote 
meerderheid voor deze naam gestemd heeft.

Verkeersveiligheid in onze wijk
Sluiproute Heeswijk vanaf heden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op verzoek van 
omwonenden heeft de gemeente de straat Heeswijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De straat 
werd veelal gebruikt door sluipverkeer dat de rotonde op het kruispunt Beersebaan/Lavendel 
probeerde te vermijden. Daarbij werd de maximaal toegestane snelheid structureel overschreden wat 
tot een zeer verkeersonveilige situatie leidde. De betrokken projectleider van de gemeente 
informeerde wijkraad over de uitvoering van dit besluit: "Ik kan me voorstellen dat mensen het jammer 
vinden. Maar we willen niet wachten tot het echt een keer mis gaat."



Wijkraad - informatie

Agenda

4 november - wijkraadvergadering
25 november - wijkraadvergadering
2 december - Bewonersavond
13 januari - wijkraadvergadering

De wijkraad vergadert van 19.30 - 21.00 uur in 
wijkaccomodatie De Nielt. Het is mogelijk om met 
de wijkraad van gedachten te wisselen van 
19.00 - 19.30 uur. U kunt via email een verzoek 
om spreektijd indienen.

U neemt bij voorkeur via email contact op het ons: 

Website: in ontwikkeling!

Kopij: aanleveren uiterlijk 15 december

wr.heeswijksekampen@gmail.com

Wist u dat?
- Er in onze wijk verschillende straat-
  barbecues zijn geweest deze zomer

- De wijkwebsite in aanbouw is en in het   
  nieuwe jaar online komt

- De wijkraad zich hard maakt voor een    
  luierinzamelpunt en deze er nu gaat 
  komen

- De wijkraad veel meer werk heeft dan wij 
  aankunnen

- De nieuw fusiegemeente Land van Cuijk 
  gaat heten en dat deze naam 63% van de 
  20.149 uitgebrachte stemmen heeft 
  gekregen

- Onze wijkraad de jongste bestuursleden 
  heeft van de drie gemeenten

Bewonersavond 2 december
Wilt u eens meepraten over onze wijk, de verkeersveiligheid, de groenvoorziening, de openbare 
ruimte? U bent van harte welkom op onze bewonersavond op 2 december!

Wij praten u bij over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de plannen van volgend jaar. 
Daarna is er een open forum waarbij u al uw opmerkingen en vragen kwijt kunt aan 
de wijkraad en aan de gemeente. We hopen op een grote opkomst en gaan zorgen voor een 
leuke, informatieve en gezellige avond.

Wij verzorgen natuurlijk voor de hapjes 
en de drankjes zodat het ook aan 
innerlijke mens aan niets zal ontbreken 
deze avond.

Wanneer: maandagavond 2 december
Waar: Wijkaccomodatie De Nielt
Hoe laat: 19.30 uur
Voor wie: alle wijkbewoners 

Aanmelden: Hoeft niet, mag wel
Email: 

Meer informatie: volg ons op Facebook

wr.heeswijksekampen@gmail.com
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