
 

 

Jaarverslag Dorpsraad Nuland 2020.  

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 2020 stond in het teken van corona, daarom was het voor de dorpsraad ook anders. Er werd 
op afstand vergaderd en een aantal activiteiten zijn niet doorgegaan. Verder is er buiten de grenzen 
van Nuland doorgewerkt aan complexe onderwerpen ( ontsluiting Heesch West , Duurzaam 
opwekken van energie in de polder, problematiek A59, veiligheid F 59 )  waar samenwerking met 
andere wijk- en dorpsraden nodig was.  

Successen top 10.  

Nieuwjaar bijeenkomst / Nulander van het jaar.  
Realisatie en opening beweeg plek.  
Huis aan huis flyers en reacties daarop.  
Nuland hart veilig met AED op Nuland West.  
Plaatsing van bordjes bij werken kunst route.  
Notitie wonen in Nuland na 2020.  
Notitie wonen voor senioren.   
Webinar Pelgrimsche Hoeve fase 4 en fase 5.  
Bijdrage uit wijk en dorpen budget voor beweeg route.  
Financiering Ankertjes van verdienste t/m 2023.  
 

Organisatie.  

De samenstelling van het bestuur in 2020;  Hans van der Biezen is in ook in 2020 doorgegaan als 
penningmeester. Nico van Nuland is ook  doorgegaan in meerdere werkgroepen.  Francien van Empel 
heeft op het einde van het jaar het secretariaat van Adri overgenomen.  Epko van Zoolingen, Adri van 
Offenbeek en Dylan Jagers zijn doorgegaan als leden en Giel van den Akker is ook in 2020 de vurzitter 
geweest. Paul Driessen moest vanwege prive omstandigheden stoppen als bestuurslid.  Als nieuw 
bestuurslid is Annie Quinten aangesloten. Er is een begin gemaakt met het werken met straat- / wijk 
ambassadeurs.  



Het is in het afgelopen jaar wederom nodig gebleken om als bestuur twee keer in de maand de 
aandachtspunten door te spreken. De dorpsraad Nuland vond het nuttig en nodig om iedere 8 weken 
een voortgangsgesprek met de wijkmanager ( Rutger Janssens )  te houden.  
 
Het bestuur van de dorpsraad Nuland gaf in 2020 sturing aan de volgende werkgroepen;  
          #  Bewegen ( realisatie beweegtuin en beweegroute i.s.m. sportalliantie RVN ). 
          #  Veiligheid , verkeer en vervoer.  
          #  Jongeren, i.s.m.  PopUp 073 
          #  Woonservicegebied.  
          #  Buren van Heesch West 2.0.   
          #  Duurzaam opwekken energie in de polder.   
          #  Zorglandschap Hooge Heide.   
          #  Kunstroute en staptegels. 
          #  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.  
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 2020 gewerkt aan :   
              #  Er werd maandelijks een artikel geschreven in de Klepel. 
              #  De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst is weer gehouden.  
              #  Er zijn vele mails voor de achterban geschreven.  
              #  Er is beperkt het ankertje van verdienste uitgereikt.  
              #  Er is gepubliceerd op facebook.  
              #  Er is gepubliceerd op de website.  
 #  Er is huis aan huis een flyer bezorgd met de oproep om onderwerpen aan te dragen.  

 
Als er naar aanleiding van bovenstaande verslag nog vragen of opmerkingen zijn horen we ze graag 
via secretariaat@dorpsraadnuland.nl.  

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