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Jaarverslag wijkraad Brakkenstein 2020. 

Samenstelling wijkraad. 
De wijkraad is een vereniging die de algemene belangen behartigt van de 
bewoners van Brakkenstein. Alle bewoners uit de wijk kunnen (kosteloos) lid 
worden van de vereniging. De vereniging kent een bestuur en heeft statuten 
waarin de doelstellingen van de vereniging zijn beschreven. 

Samenstelling bestuur in 2020: Hermine Groenendaal voorzitter,  Ine Bergervoet 
penningmeester, Tjeerd van den Broek, waarnemend secretaris en vanaf 14 
september secretaris en de algemene leden Annelies de Wildt, Helga Ariaens, 
Stefan Daamen, Rob van Westrienen en Henk Sikking. Helga Ariaens is gestopt per 
14 oktober. 

Werkwijze en activiteiten. 

De wijkraad vindt het belangrijk om in nauw contact te zijn met de wijkbewoners. 
Op deze wijze weten wijkbewoners de wijkraad het beste te vinden en vice-versa. 
Sinds 2018 nodigen we bewoners van de wijk actief uit om lid te worden van de 
vereniging. Eind 2020 telt de wijkraad 105 leden. Het bestuur van de wijkraad 
overlegt ongeveer 7 maal per jaar. Tijdens de vergaderingen bespreken we 
ingekomen berichten of e-mails, brieven van of naar de gemeente, brieven of 
vragen van wijkbewoners of organisaties. Het bestuur neemt deel aan de volgende 
gemeentelijke werkgroep: Parkeren en Pilot Omgevingsplan Heyendaal. Het 
bestuur onderhoudt contact met de gemeente door met regelmaat te overleggen 
op ambtelijk en bestuurlijk niveau. 

Anneleis de Wildt en Henk Sikking hebben op 2 maart deelgenomen aan een 
informatieavond over de omgevingsvisie. Zij hebben een zienswijze ingediend 
inzake een ingetekende parkeerlocatie in het politiebosje. De gemeente 
reageerde als volgt: De P&R locatie op deze kaart is inderdaad onjuist 
aangegeven. We zullen dit aanpassen. 

Het bestuur van de wijkraad overlegt regelmatig met wijkmanager Edwin van 
Haveren en wijkregisseur Helen Franken. Dit jaar is het overleg voornamelijk 
telefonisch van aard. 

In 2020 verstuurt het bestuur vier berichten/nieuwsbrieven naar de leden. 



Op 23 november vindt de algemene ledenvergadering plaats. Hierbij zijn 9 
algemene leden en 6 bestuursleden aanwezig. Het jaarverslag 2019 en de 
beleidsnotitie Wijkraad 2022 zijn vastgesteld.  

Door Corona kan het bestuur geen Openbare wijkraadvergadering organiseren. In 
het novembernummer van het wijkblad plaatsen we daarom een nieuwsbrief van 
het bestuur, waarin we de bewoners informeren over de belangrijkste 
onderwerpen, zoals we die normaal gesproken in de groene flyer huis aan huis 
verspreiden, deze keer ook over de contacten van het bestuur met de 
wijkregisseur, de wijkmanager en de gemeente. 

Dit jaar vindt geen bestuurlijk overleg plaats met een delegatie van het college van 
B&W. Op 30 april vond de presentatie van de bouwplannen voor de 
Heemraadstraat plaats.  Dit was een online bijeenkomst waarbij een delegatie van 
het bestuur aanwezig was. Helaas heeft de gemeente ons niet zoals was 
toegezegd betrokken vanaf de start van de planvorming. We hebben onze 
teleurstelling hierover in een brief aan wethouder Vergunst verstuurd rond 5 juli. 
Hierbij hebben we aangegeven geen actieve rol meer te willen spelen in het 
project. Op 6 juli organiseerde de gemeente een digitale bijeenkomst over de 
Heemraadstraat. Enkele bestuursleden woonden deze online bijeenkomst bij. Een 
delegatie van het bestuur heeft op 4 september de gang van zaken en onze wens 
inzake burgerparticipatie besproken tijdens een overleg met wethouder Vergunst. 
Op 17 december organiseerde de gemeente een digitale informatieavond over 
de Heemraadstraat. Ook hierbij waren enkele bestuursleden aanwezig. 

Op 23 oktober schreef het bestuur van de wijkraad een brief naar B&W over de 
onverwachte berichtgeving en de tekort schietende  burgerparticicipatie inzake de 
autoluwe campus.  

De belangrijkste gespreksonderwerpen op de agenda van het bestuur waren: 

• Nieuwsbrieven algemene leden wijkraad 
• Projectontwikkeling/planvorming van de bouwlocatie oude Basisschool 
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• Parkeren 
• Communicatie naar en verbinding met de algemene leden van de Wijkraad 
• Wijkwebsite, wijkblad 
• Beleidsnotitie Wijkraad 2022. 
• Duurzaam Bereikbaar Heyendaal (Autoluwe Campus) 

Reguliere vergaderingen. 

20 januari, bestuursvergadering te BUUR 



11 mei, online bestuursvergadering 

22 juni, bestuursvergadering Buur 

14 september, bestuursvergadering te BUUR 

26 oktober, online bestuursvergadering 

23 november, algemene ledenvergadering (online) 

Publiciteit/Representatie. 

De wijkraad Brakkenstein onderhoudt haar eigen Facebookpagina. Ook heeft zij 
een eigen pagina op mijnbrakkenstein.nl. Deze pagina is geactualiseerd en beter 
toegankelijk gemaakt. Op de wijkwebsite worden de vergaderingen 
aangekondigd.  

Financiën. 

De gemeente is met het bestuur van de wijkraad overeengekomen om het 
overschot van 2019 (1265 euro) in te zetten voor onze activiteiten van 2020. De 
uitgaven bedroegen dit jaar 330 euro, kosten plaatsen pagina in wijkblad (in plaats 
van de flyer), representatiekosten, kosten voor Nieuwsbriefprogramma Mailchimp. 

Henk Sikking 

Hermine Groenendaal 

8 juli 2021. 


