Jaarverslag Dorpsraad Nuland 2021.
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 2021 stond in het teken van corona, daarom was het voor de dorpsraad ook weer anders
dan gewenst. 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, afschaling lijn 90 )
waar samenwerking met andere wijk- en dorpsraden nodig was.
Successen top 10 in willekeurige volgorde.
Tijdelijke Pop-up speelplek Kloosterstraat.
Introductie Goede Doelen Week.
Uitreiking Ankertjes van Verdienste.
Politiek café.
Uitvoering en uitkomst Wijkschouw/gehandicaptenscan.
Introductie nieuwsbrief.
Uitreiken welkomstassen.
Opruimen zwerfvuil door wijkhelden.
Nuland meest actieve wijk van Den Bosch.
3-Tal jongerenactiviteiten met PowerUp.
Organisatie.
De samenstelling van het bestuur in 2021; Hans van der Biezen is in ook in 2021 doorgegaan als
penningmeester. Epko van Zoolingen, Adri van Offenbeek, Annie Quinten en Dylan Jagers zijn
doorgegaan als leden en Giel van den Akker is ook in 2021 de vurzitter geweest. Ella van Schijndel
heeft een tijdje meegedaan in het bestuur. Er wordt met kleine stapjes uitbreiding gevonden 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 2021 sturing aan de volgende werkgroepen;
# Bewegen ( i.s.m. sportalliantie RVN ).
# Veiligheid , verkeer en vervoer ( 3V ).
# Jongeren, i.s.m. PowerUp 073
# 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.
# WG voorzieningen.
De dorpsraad Nuland is een trouwe deelnemer waar het gaat om het bewonersradenoverleg ‘sHertogenbosch en ’s-Hertogenbosch Oost.
Er zijn in 2021 twee openbare bijeenkomsten georganiseerd.
# Bespreken veiligheidsscan met Mikkers.
# Politiek café met 9 politieke partijen.
Draagvlak.
In het kader van het benodigde draagvlak is in 2021 gewerkt aan :
# Er werd maandelijks een artikel geschreven in de Klepel.
# Er zijn 3 ankertjes van verdienste uitgereikt.
# Er is gepubliceerd op facebook.
# Er is gepubliceerd op de website.
# Er zijn 14 nieuwsbrieven uitgegeven.
# Alle binnengekomen vragen zijn beantwoord.
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.

