
 

 

Jaarverslag Dorpsraad Nuland 2022.  

Ieder jaar legt de Dorpsraad Nuland verantwoording af aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat 
gebeurt middels een jaarverslag. We vinden het net zo belangrijk dat we verantwoording af leggen 
aan de Nulandse inwoners daarom wordt dit jaarverslag ook met hen gedeeld.    

Inleiding.  

Het jaar 2022 stond deels in het teken van corona, maar gelukkig was daar op het einde van 2022 
niet veel meer van te merken.  Zo was er geen nieuwjaarsbijeenkomst en zijn er geen openbare 
vergaderingen gehouden. Er is buiten de grenzen van Nuland doorgewerkt aan complexe 
onderwerpen ( Heesch West, Duurzame Polder, Warmtetransitie )  waar samenwerking met andere 
wijk- en dorpsraden nodig was.  

Successen top 10 in willekeurige volgorde.  

 
5 x  Ankertjes van verdienste 
Iedereen ( ook gehandicapt ) telt mee  
Fietsen buitengebied met ambtenaren 
Enquête openbaar vervoer uitgevoerd 
Samen gezond aandacht voor jongsten 
Welkomsttasjesactie  
Buurttent op Heeseind 
Buurtpreventie apps dekkingsgraad 
Buurkracht 2.0 zonnepanelen 
Kunsttegels op ’t plein 
  

Organisatie.  

De samenstelling van het bestuur in 2022;  Hans van der Biezen is in ook in 2022 doorgegaan als 
penningmeester. Epko van Zoolingen, Adri van Offenbeek, Annie Quinten en Dylan Jagers zijn 
doorgegaan als leden. Francien van Empel heeft het secretariaat voor haar rekening genomen en Giel 
van den Akker is ook in 2022 de vurzitter geweest. Nieuw in het bestuur is Willie Piek waarmee het 
aantal bestuursleden op 7 is gekomen.   De bestuursleden hebben ook allemaal de rol van straat- / 
wijk ambassadeurs vervuld.   



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. Er werd ook 
regelmatig met de gebiedsregisseur ( Hanno de Hoog ) overlegd.  
 
Het bestuur van de Dorpsraad Nuland gaf in 2022 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;  
          #  Transitie warmte ( Buurkracht 3.0 );  
          #  Kunst tegels op het plein;  
          #  Werkgroep A59;   
          #  Platform 13/14;  
          #  BAG dorpenbudget; 
          #   WG voorzieningen.   
 
De Dorpsraad Nuland is een trouwe deelnemer waar het gaat om het bewonersradenoverleg ‘s-
Hertogenbosch en ’s-Hertogenbosch Oost.  

 
Draagvlak.  

In het kader van het benodigde draagvlak is in 2022 gewerkt aan :   
              #  Er werd maandelijks een artikel geschreven in de Klepel. 
              #  Er zijn 34 artikelen gepubliceerd op de website.  
              #  Er zijn 5 ankertjes van verdienste uitgereikt.  
              #  Er is gepubliceerd op facebook.  
              #  Er zijn 12 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, Willie,  Adri, Dylan, Epko, en Giel.   
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