
Jaarverslag 2011

Maandag  16 januari 2012

Voorzitter a.i.: Dick Fokkema

Aanwezig: 20 inclusief bestuur a.i.

Bericht van verhindering: 3 afmeldingen

Opening door voorzitter:

Voorzitter a.i. D. Fokkema heet eenieder welkom op avond en hoopt op een constructieve en 
gezellige vergadering.

Vaststellen dagelijks bestuur: Door het aftreden van de voorzitter en secretaris, respectievelijk dhr. 
P. Dittner en M. van Delft, zijn de vacante posities tijdens een algemene vergadering ad interim 
ingevuld door dhr. Dick Fokkema en Mari van der Aalsvoort. Door de voorzitter a.i. wordt gevraagd of 
er gegadigden zijn om toe te treden tot het dagelijks bestuur. Hierop kwam geen reactie. De daarop 
volgende vraag of de aanwezigen akkoord konden gaan met het definitief aantreden van 
voorgenoemde personen tot het dagelijks bestuur werd instemmend gereageerd, zodat het DB a.i. 
hierbij voltallig was.

Agenda: 

Jaarverslag: Het jaar 2011 zal de geschiedenisboeken van de Beemd Aktief ingaan als een hectisch 
jaar. AWB die de pilot Beemd onderneemt samen met medeparticipanten zoals de gemeente, BWI 
Het Palet, Huis&Erf, de politie, scouting Schijndel, EBC-Oost en gelukkig ook wijkbewoners, probeert 
vorm te geven. Ook het jaar van communicatiefouten, ’n goed voorbeeld is het Mixx veld. Helaas ook 
het jaar van het niet doorgaan van het wijkfeest en de kerstboomverbranding. En misschien als 
gevolg van al de voorgenoemde punten een roerig jaar in bestuurlijke zin. We hebben afscheid 
moeten nemen van enkele belangrijke steunpilaren in het DB van de Beemd Aktief.                         
Toch is het niet alleen kommer en kwel in de wijk, er is veel georganiseerd. Soms als wijk alleen, bv 
het kaarten, jeu de boule. Maar ook samen met andere wijken, spooktocht, kerstknutselen, 
garagesale en de filmdag. AWB heeft laten zien dat samenwerking positief kan werken. De 
inbraakcontrole, de midsummernighttour en het project zout werkt. Ook de diverse overleggen met 
gemeente over parkeerproblematiek rondom EBC-Oost gaat op wat langere termijn z’n vruchten 
afwerpen.

In dit alles spelen wij als wijk de Beemd de centrale rol. Die rol is nog niet uitgekristalliseerd in 2011 
maar veel is duidelijk geworden. De gemeente is zoekende, wat kunnen ze doen om te leren van de 
wijkbewoners. Wat kunnen we zelf doen, zijn we de individualisten die misschien de huidige tijd 
kenmerkt. Of zijn wij de wijk zelf die met elkaar de wijk maken zoals ze bekend staan in Schijndel. De 
levendige, aantrekkelijke en groene wijk de Beemd. Samenvattend, het jaar 2011 was een leerzaam 
jaar waar hard gewerkt is door onze vrijwilligers in de wijk en die willen wij hier allemaal hartelijk 
bedanken.

Reacties/vragen naar aanleiding van het jaarverslag: - reden van vertrek van dhr Dittner en v. Delft. 
Hierop reageerden de heren Dittner en v. Delft.



Financieel verslag 2011: 

Mari van Delft gaf een heldere weergave van de financiële cijfers en nogmaals een uitleg waarom er 
in het jaar 2011 de 6-kamp en wijkfeest geen doorgang hebben gevonden. Door deze actie is er 
voldoende buffer om eventuele tegenvallende resultaten van de 6-kamp en wijkfeest te kunnen 
opvangen. 

Reacties/vragen naar aanleiding van financieel verslag: waarom een andere kascommissie dan 
afgesproken is tijdens de vorige jaarvergadering. Hierop reageerden de heren v. Delft en van der 
Aalsvoort. De oorspronkelijke kascommissie van 2011 is bereid om de taken in 2012 te hervatten. 
Hierna tekenden beide heren  voor goedkeuring van het financieel verslag.

2012, een vooruitblik

We hebben zojuist 2011 nog eens tegen het licht gehouden, wat ging er goed wat kan beter, wat ging 
er minder goed en moet dus beter. Wat vinden jullie belangrijk dat er gebeurt in de wijk?                    
In de huidige doelstellingen van de stichting De Beemd Aktief staat het bevorderen van het sociaal-
culturele leven in de wijk de Beemd en daarmee het woon- en leefklimaat te optimaliseren. Dit mbv 
organiseren van evenementen, contact tussen wijkbewoners en/of groeperingen binnen de wijk te 
bevorderen en de algemene wijkbelangen naar officiële instanties toe, te behartigen.

Waar ging het in de pilot De Beemd onderneemt in feite over, inwoners meer invloed te laten geven 
over woon- en leefklimaat. De wijk invloed te geven over inrichting, veiligheidsniveau, groen- en 
sociale voorzieningen. Natuurlijk kan het gezien worden als bezuiniging maar het kan ook gezien 
worden als de mogelijkheid om je veiliger te laten voelen omdat je weet dat je medewijkbewoners 
de boel ook in de gaten houden als de politie er even niet is. Als je wat slechter ter been bent dat je 
buren dan even helpen als het nodig is. We met elkaar voor zorgen dat de wijk steeds veiliger wordt 
ingericht dat je kinderen veilig naar de school of hobby kunnen gaan. We moeten niet op elkaars lip 
gaan zitten, maar we moeten wel leren dat je sociale omgeving betrouwbaarder kan zijn. We kennen 
allemaal positieve uitschieters, gelukkig maar en wijzelf zijn ook allemaal betrokken wijkbewoners. 
Niet iedereen ziet zich als vrijwilliger om hier te komen maar natuurlijk gebeuren er veel, heel veel 
positieve zaken in de wijk, laten we dat niet vergeten.

Wat gaan we doen: in willekeurige volgorde:

- Een aantal zaken die vorig jaar zijn opgepakt worden herhaald. DOE dag, boomspiegel,
Kinderen worden zeker niet vergeten.

- Het wijkfeest wordt opnieuw georganiseerd, financieel moet dat kunnen
- De wijksite wordt een belangrijke nieuwsbron voor de wijkbewoners, papierenversie gaat 

helaas niet meer huis aan huis verspreid worden maar misschien op de EBC en supermarkt.
- Samen met gemeente, Huis&Erf en BWI Het Palet of andere participanten maken we 

concrete keuzes in projecten die zullen minder op wijkniveau gericht zijn maar op straat of 
woonerf. Bv opknappen van speeltoestellen, onderhoud van groenvoorziening

- Vanuit de gemeente ligt nu een concrete vraag over het Mixx veld
- Op het gebied van verkeersveiligheid willen we samenwerken met VVN en de gemeente.
- Vanuit de politie is een verzoek gekomen of er belangstellenden zijn om een cursus te volgen 

genaamd “politie voor burgers Schijndel 2012. Info volgt z.s.m op de site.



- Misschien is het een idee om de veiligheid in en om je huis te laten beoordelen door 
deskundigen op dit gebied bv politie of brandweer. Acties kunnen op touw gezet worden.

- Ook eens nadenken over de demografische samenstelling van de wijk, we worden steeds 
gemiddeld steeds ouder, willen we meer of andere voorzieningen.

Ja, 2012 wordt een druk jaar. Met jullie hulp en die van vele anderen wordt het een mooi jaar. Klagen 
helpt niet met elkaar praten en zoeken naar oplossing helpt altijd. Laat dat dan een mooi voornemen 
zijn voor 2012.

Rondvraag:

Vraag: Kunnen verslagen van de diverse werkgroepen, bv AWB op de site

Antwoord: Dit zal bekeken worden door AWB en indien van belang ingevoerd worden

Vraag: Hoe zit het met de site

Antwoord: De webmaster, Arnold van der Donk, geeft aan dat er nog mogelijkheden liggen om een 
en ander verder te ontwikkelen. De secretaris, Mari van der Aalsvoort, zegt toe zo snel mogelijk dit 
samen met Arnold te bespreken. Het idee is om de wijksite om te vormen naar een actuele 
informatiebron voor alle wijkbewoners. Waar nieuws die direct betrekking hebben op onze wijk zo 
snel mogelijk worden vertoond. In 2011 was het gemiddelde aantal bezoekers per dag ongeveer 50, 
het streefcijfer voor 2012 ligt op 100. 

Vraag: Hoe zit het nu met het Mixx veld

Antwoord: Er ligt een concrete vraag vanuit de gemeente, de cijfers en reacties van de enquête 
waren duidelijk maar misschien gebaseerd op een voorstelling van zaken die nu anders ligt. De 
mogelijkheden van plaats, grootte en hekwerk zijn duidelijk anders. Unaniem werd nu besloten om 
een gesprek aan te gaan met belanghebbenden om een en ander te verduidelijken. De secretaris, 
Mari van der Aalsvoort, kreeg de opdracht om een en ander in gang te zetten.

Vraag: Hoe is het gesteld met de organisatie van de 6-kamp en wijkfeest

Antwoord: De vergadering wordt onmiddellijk gepland na deze vergadering, het is duidelijk dat de 
wensen van EBC-Oost en hun jubileumjaar een belangrijke inbreng zal hebben in de organisatie.

De voorzitter dankt iedereen voor hun inzet en inbreng tijdens de vergadering en stelt voor om iets 
te drinken op de goede afloop en plannen voor 2012


