
Bezoek wethouder Roy Geers aan de bestuursvergadering van de wijkraad  

Op 12 januari 2021 nam de wethouder deel aan de bestuursvergadering van de wijkraad. 

 

Roy Geers is verantwoordelijk voor Wonen, Ruimtelijke ontwikkeling en Participatie. 

 

Jan Timmers geeft een korte inleiding: de wethouder Roy Geers is uitgenodigd om met 

het bestuur van gedachten te wisselen over een aantal onderwerpen:  

 het verloop van de communicatie tussen wijkraad, wijkbewoners en het 

gemeentelijk apparaat.  

 de organisatie van de gemeente in relatie tot de verschillende werkgebieden 

binnen de wijkraad. 

 het voorstel van de wijkraad om te komen tot een project 'Wijkonderhoud' in 

samenwerking met de portefeuillehouders op deze gebieden vanuit de gemeente.  

 

Roy Geers geeft aan dat hij graag op de uitnodiging is ingegaan; helaas is het 

gebruikelijke afstemmingsoverleg met hem, mede in verband met de coronacrisis, steeds 

uitgesteld. Het is goed dat er nu toch een datum gevonden is hij staat open voor een 

gedachtewisseling over de genoemde onderwerpen. 

 

Communicatie tussen wijkraad, wijkbewoners en gemeente: 

De communicatie is al vaker onderwerp van gesprek geweest binnen het bestuur en een 

punt van zorg is. Gelukkig wordt vastgesteld dat hierin wat verbetering is opgetreden. 

Roy Geers reageert door te stellen dat de gemeente veel aandacht besteed aan de 

interne en externe communicatie, maar dat dit in de praktijk een lastig af te stemmen 

onderwerp is. Het is zeker de bedoeling om tijdig en volledig te communiceren met de 

wijkraad en de wijkbewoners. Hij constateert dat, ondanks alle inspanningen, dit soms 

niet gelukt is (waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt), maar de gemeente wil dit 

zoveel mogelijk voorkomen. Gaat het toch een keer fout, dan stelt hij het op prijs dat dit 

direct kenbaar wordt gemaakt; Rutger Janssens, de wijkmanager, is hiervoor het eerste 

aanspreekpunt. Hij zal dit dan binnen de gemeente bespreken. Elkaar scherp houden en 

hierover in gesprek te gaan zal zeker bijdragen aan verbetering. 

 

De gemeentelijke organisatie: 

De wijkraad wil graag in gesprek gaan met de verantwoordelijke functionarissen van de 

gemeente op de verschillende gebieden. 

Roy Geers geeft een uitgebreide toelichting op de organisatie van de gemeente en 

benoemt hierbij de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hij wil graag 

samenwerken en staat open voor verdere invulling hiervan. 

 

Project 'Wijkonderhoud': 

De wijkraad wil in samenwerking en afstemming met de diverse gemeentelijke afdelingen 

komen tot een praktisch werkplan voor de wijk met betrekking tot de staat van onderhoud 

van de wijk en welke verbeterpunten opgepakt moeten worden. Hierover vindt al overleg 

plaats tussen de wijkraad en de gemeente. Een omvattend totaal (lange termijn) 

onderhoudsplan ontbreekt echter nog. 

 

Roy Geers schets in een uitgebreide toelichting wat het beleid van de gemeente is en 

hoe hier in de praktijk, gegeven de mogelijkheden, mee wordt omgegaan. Hij ondersteunt 

https://www.s-hertogenbosch.nl/college/college-lid/raadslid/207-geers/


het door de wijkraad genomen initiatief om te komen tot een praktisch onderhoudsplan 

voor de wijk en wil graag samenwerken. Rutger Janssens is hiervoor het aangewezen 

aanspreekpunt en zal dit binnen de gemeente verder in gang zetten. 

 

Het ruime overleg wordt afgesloten met de constatering dat het een zinvol overleg is 

geweest en dat de voortgang van de besproken onderwerpen over een tijd opnieuw 

geagendeerd zullen worden. Roy Geers geeft aan dat hij een uitnodiging voor een 

vervolggesprek tegemoet ziet. 

 


