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Jaarplan 2016 - Wijkraad Loven-Besterd  
 

Ieder jaar stellen we het jaardoel voor het komende jaar vast en passen we eventueel onze visie 

aan. Het jaardoel is een afgeleide van onze visie. 

De activiteiten die we per jaar oppakken zijn afgeleid van het jaardoel dat we ons stellen.  

Op deze manier brengen we structuur aan in onze richting, keuzes en activiteiten. 

 

 

Onze visie 
 

De sociale samenhang in onze wijk bevorderen door te activeren, te stimuleren, te 

faciliteren, te verbinden en te sturen. We gaan uit van de kracht en het talent in onze 

wijk en de behoefte samen actief vorm te geven aan onze woonomgeving. 

 

“Het gaat er om dat we met z’n allen een beetje betrokken zijn bij de buurt waarin we wonen.  

Het gaat om schone, opgeruimde en veilige straten en woningen, plekken om te spelen en goede 

contacten tussen de bewoners. 

 

Bij verbinden denken we aan de bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk en de 

samenwerking met de gemeente Tilburg. Als wijkraad zijn we de spin in het web en overleggen we 

met de groepen en de gemeente over de plannen voor Loven-Besterd.  

 

We gaan, als dat nodig is, zelf concrete activiteiten organiseren. 

 

We houden een vinger aan de pols bij ontwikkelingen zoals de WMO, de spoorzone, het 

veiligheidsplatform Besterd, buurtpreventie, de herinrichting van straten en pleinen”. 

 

 

Onze doelen voor 2016  
 
 In contact te komen en blijven met de wijkbewoners en daarmee met de wijk. 

 Meer te gaan werken met werkgroepen, zodat ieder lid vooral bezig kan zijn met de 

activiteit(en) die hem/haar aanspreekt.  

 Doorgaan met het stimuleren van meer groen in de wijk oa door geveltuinen, buurttuin? 

 De schakel te zijn tussen gemeente, professionele organisaties en wijkbewoners bij 

beslissingen en veranderingen in de wijk. Hierbij hebben we als wijkbestuur een signalerende 

functie.  

 Verstevigen van het contact met de Wissel en met Stichting Raakveld (de Buurtkamer), 

omdat zij een actieve rol spelen in onze buurt. 

 

 

 



 

 

Wijkraad Loven Besterd - jaarplan wijkraad loven besterd - 2016 - mailing – 10 maart 2016 2 / 4  

Onze activiteiten 
 

We gaan in 2016 de volgende activiteiten uitvoeren. 

 

Activiteiten binnen de wijkraad: 

 Jaarplan vaststellen op basis van jaardoel en visie  

 Begroting opstellen en financieel het jaar afsluiten  

 Per kwartaal een financieel verslag maken  

 Herverdelen van de taken voorzitter, secretaris en penningmeester  

 Meer werken met werkgroepen, hoe gaan we dat doen  

 

Onze werkgroepen/aandachtsgebieden in 2016: 

1. Aandachtsgebied Rozenplein  

2. Klankbordgroep Spoorzone  

3. Buurtpreventieteam Loven Besterd  

4. Buurtregiegroep Loven Besterd Theresia  

5. Werkgroep Inhoud MFA Het Spoor (samenwerking binnen Het Spoor)  

6. Sportkanaal Tilburg (burgerinitiatief)  

7. Wijklunches ism Theresia  

8. Werkgroep Communicatie: website, facebook, nieuwsbrief  

9. Verrijk Je Wijk: aanvragen voorbereiden en afhandelen  

10. Lid Bestuur wijkkrant Oud Noord / website Oud Noord  

 

Activiteiten in de wijk, met de wijkbewoners: 

 Stimuleren van meer groen in de wijk, doorgaan met groensubsidie  

 Organiseren van een naschouw samen met wijkbewoners in het najaar 2016  

 Doorgaan met de wijklunches in Het Spoor ism Theresia  

 Organiseren van wijkborrels ism Theresia  

 Organiseren van zomeractiviteiten voor ouderen in Het Spoor  

 Samenstellen digitale nieuwsbrieven Loven Besterd (4x), mailinglijst bijhouden  

 Ondersteunen van de nieuwe wijkkrant Oud Noord en hieraan berichten aanleveren  

 Bekend maken van VJW-activiteiten en stimuleren aanvragen te doen via FB  

 Ons presenteren op de Beurs Oud Noord en activiteiten in De Wissel  

 Voorbereiden van eventuele deelname aan NL Doet 2017  

 Beheren van de Buurt Whatsapp Loven Besterd  

 

Als partner: met de gemeente Tilburg, Contour de Twern en andere partijen 

 1x per jaar overleg met de wijkwethouder Mario Jacobs 

 2x per jaar overleg met Paul van Esch (gebiedsmanager), Inez Rastovac (gebiedscoördinator)  

 1x per jaar overleg met CdT: Karin de Jong, Jannie Haverkamp en Mireille van Son 

 Indienen van een top 3 voor het Meerjarenplan Openbare Ruimte van de gemeente Tilburg  

 Deelnemen aan de overleggen met de wijk- en dorpsraden en de raadsleden  

 Deelnemen aan de kwartaallunches van Contour de Twern  

 Deelnemen aan netwerkbijeenkomsten van de gemeente  

 Contacten onderhouden met Raakveld, stimuleren van de Buurtkamer  

 Contacten onderhouden met ondernemersvereniging Besterd  

 Deelnemen aan de beursvloer  

 Deelnemen aan het Veiligheidsplatform Besterd  

 Deelnemen aan het Peer-to-Peer project (buurtnetwerkers)  
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Activiteiten 2015 
 

Altijd goed om ook even terug te blikken.  

In 2015 hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd: 

 

- We hebben ondersteuning geboden bij de herinrichting Hoefakkerstraat 

- We hebben input geleverd voor het actieplan Rozenplein 

- We zijn lid van de klankbordgroep Spoorzone 

- We zijn actief voor het burgerinitiatief Sportkanaal 

- We zijn actief met het buurtpreventieteam en in de buurtregiegroep 

- We hebben goede contacten in Het Spoor en De Wissel 

 

- We hebben deelgenomen aan de beursvloer en 2 matches gemaakt. 

- We hebben deelgenomen aan overleggen van de gemeente en Contour de Twern  

en oa onze top 3 aangeleverd voor het Meerjarenplan van de gemeente. 

 

- We organiseren maandelijks een wijklunch in Het Spoor ism Theresia 

- We hebben een wijkschouw georganiseerd met de gemeente en professionals uit de wijk 

- We hebben het schonste strotje gepromoot en een groenflyer gemaakt en verspreid in de buurt: 

ca. 20 bewoners hebben gebruik gemaakt van de €25 subsidie voor de geveltuin/bloembak/ 

boomspiegel/voortuin. 

- We hebben samen met Theresia een nieuwjaarsborrel georganiseerd bij De Boemel. 

- We hebben kennis gemaakt met Raakveld en de Buurtkamer ondersteund. 

 

- We hebben een mailinglijst gemaakt en een nieuwsbrief ontwikkeld en 2x uitgebracht 

- We hebben samen met Omroep Tilburg een wijkfilm gemaakt 

- We zijn actief op facebook en de buurt whats app. 

- We zijn gestart met het ontwikkelen van een nieuwe website 

 

- We hebben 44 Verrijk je Wijk aanvragen behandeld 
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VERGADERSCHEMA WIJKRAAD LOVEN BESTERD, 2016 
Tweede woensdag van de maand, 

van 19.30-20.30 onze eigen agendapunten, vanaf 20.30 uur genodigden 

 

13 januari: Huiskamer 

Financieel overzicht 4e kwartaal 2015 

Inez Rastovac over top 3 Meerjarenplan gemeente 

 

10 februari: Huiskamer 

Samenstellen kascommissie 

 

09 maart: Activiteitenruimte 1 

Financieel overzicht 2015 vaststellen 

Jaarplan en begroting 2016  

 

13 april: Activiteitenruimte 1 

Financieel overzicht 1e kwartaal 2016 

Overleg met Jannie Haverkamp 

 

11 mei: Huiskamer 

Overleg met Paul en Inez ? 

 

08 juni: Huiskamer 

  

13 juli, in De Wissel 

Financieel overzicht 2e kwartaal 2016 

Overleg met Mieke, Rene en vrienden vd Wissel 

   

Augustus geen vergadering i.v.m. vakantie 

 

14 september: Huiskamer 

 

12 oktober: Huiskamer 

Financieel overzicht 3e kwartaal 2016 

Overleg met Paul, Inez en Karin, Jannie/Mireille en Mieke, voortgang Wijkschouw 2015 

 

09 november: Huiskamer 

 

14 december: Huiskamer 

Jaarplanning 2017 


