
 

 

Jaarverslag Dorpsraad Nuland 2018.  

Ieder jaar legt de dorpsraad Nuland verantwoording af aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat 
gebeurt middels een jaarverslag. Omdat we het net zo belangrijk vinden om verantwoording af te 
leggen aan de Nulandse inwoners wordt dit jaarverslag ook aan hen gerapporteerd.    

Inleiding.  

Het jaar 2018 stond in het teken van een nieuw bestuur bij de gemeente en het stellen van 22 vragen 
aan het bestuur in het kader van het bestuursakkoord. Verder is er buiten de grenzen van Nuland 
gewerkt aan complexe onderwerpen ( ontsluiting Heesch West , Duurzaam opwekken van energie in 
de polder, problematiek A59 )  waar samenwerking met andere wijk- en dorpsraden nodig was.  

Successen top 10.  

• Nuland hart veilig inclusief subsidie 
• Introductie woonscan  
• Introductie “anker van verdienste”  
• Heropening Ommetjes  
• Maasdonk 700 route 2.0  
• Facebook in de lucht   
• Welkom tasjes  
• Schop in de grond voor glasvezel  
• Jongerenplatform van start 
• Bewegen in de wijk  

 

Organisatie.  

De samenstelling in 2018;  Francien van Empel en Nico van Nuland als leden,  Hans van der Biezen als 
penningmeester, Adri van Offenbeek als secretaris en Giel van den Akker als voorzitter in het 
dagelijks bestuur. 2018 Stond in het teken van deelname van jongeren aan het bestuur; Dylan Jagers 
en Rowin Heijmans sloten aan, helaas moest Rowin zijn prioriteiten anders leggen en is weer gestopt. 
Tenslotte is Epko van Zoolingen aangesloten als lid van het bestuur. Het is in het afgelopen jaar 
wederom nodig gebleken om als bestuur twee keer in de maand de aandachtspunten door te 
spreken.  



Het bestuur van de dorpsraad Nuland gaf in 2017 sturing aan de volgende werkgroepen;  
          #  Bewegen (organisatie fittest  en bewegen in de buurt  i.s.m. sportalliantie ). 
          #  Veiligheid , verkeer en vervoer.  
          #  Jongeren, met het opstarten van jongerenraad.   
          #  Woonservicegebied.  
          #  Buren van Heesch West.   
          #  Duurzaam opwekken energie in de polder.   
          #  Zorglandschap Hooge Heide.   
          #  Kunstwerk en kunstroute.   
          #  Werkgroep A59.   
          #  Platform 13 / 14.  
          #  BAG dorpenbudget.  
 
De dorpsraad Nuland is een trouwe deelnemer waar het gaat om het bewonersradenoverleg ‘s-
Hertogenbosch en ’s-H Oost.  
De dorpsraad Nuland vond het nuttig en nodig om iedere 8 weken een voortgangsgesprek met de 
wijkmanager ( Rutger Janssens )  te houden.  
Omwille van mogelijk positieve invloeden voor ontsluiting polder en verkeersdrukte centrum wordt 
deelgenomen aan klankbordwerkgroep oostelijke landweg.  

Draagvlak.  

In het kader van het benodigde draagvlak is in 2017 gewerkt aan :   
              #  Er werd maandelijks een artikel geschreven in de Klepel. 
              #  Er zijn meerdere pagina’s geschreven in thuis in het nieuws.  
 #  Er is gepubliceerd op facebook.  
              #  Er is om input voor thema’s gevraagd.  
 #  Er zijn in 2018 verspreid over het jaar 5 openbare vergaderingen gehouden met een 
gemiddelde opkomst van 35 bewoners. De meest succesvolle bijeenkomsten waren de 
nieuwjaarsbijeenkomst met verkiezing Nulander van het jaar en de openbare bijeenkomsten over 
verslaving in Nuland. Ook is er weer de jaarlijkse bijzondere openbare vergadering geweest waar alle 
voorzitters van de stichtingen en verenigingen werden uitgenodigd.  
 
Als er naar aanleiding van bovenstaande verslag nog vragen of opmerkingen zijn horen we ze graag 
via secretariaat@dorpsraadnuland.nl.  

Francien, Nico, Adri, Dylan, Epko en Giel.   
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