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Uitnodiging 

De Wijkraad nodigt wijkbewoners uit voor 

een openbare bijeenkomst over het thema: 

 

“De natuur dichatum:  13 april 

2015 

Plaats:  Perron 3 

Tijd:   20.00 – 22.15 uur 

Programma:  Presentaties over 

- Biodiversiteit in de woonomgeving 

- Blij met de bij 

- Ecologisch tuinieren  

 
“Haal de natuur in je eigen tuin” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging voor het OPEN HUIS  

       "Bij Bomans" 

Van der Leeuwstraat 2 

 

Op 7 oktober 2015, van 15.00 

uur tot 21.00 uur. 
 

Koffie en soep staan klaar! 

 
“Bij Bomans” gaat van start!  

De Wijk Molenhoek krijgt een 

eigen plek voor ontmoeting en 

activiteiten.  

 

       
In oktober 2015 opent de Wijkraad Molenhoek de 

deuren van het nieuwe ontmoetings- en 

activiteitencentrum “Bij Bomans”. Dit initiatief is 

een onderdeel van het project: “Molenhoek, een 

zorgzame wijk”, dat de Wijkraad in 2014 gestart 

is. De bezuinigingen van het kabinet op de zorg 

waren de directe aanleiding hiervoor. Vorig jaar 

oktober heeft de wijkraad in Perron-3 een 

startbijeenkomst voor wijkbewoners gehouden. 

Gesterkt door het grote aantal bezoekers heeft 

een projectgroep gezocht naar een invulling van 

het project. Een ontmoetingscentrum voor de 

wijk Molenhoek is hier een eerste resultaat van. 

Met een Open Huis op 7 oktober a.s. gaat  “Bij 

Bomans” van start. Ook wethouder Paul Kagie 

komt ons dan bezoeken.  

“Bij Bomans” is gevestigd in twee lokalen van de 

Herman Broerenschool. De ingang is in de Van 

der Leeuwstraat no. 2. 

 

Waarom een ontmoetings- en activiteiten-

centrum? 

De start van het project “Molenhoek, een zorgzame 

wijk”, vorig jaar okober, leverde de volgende 

informatie op: 

- Wijkbewoners missen een ontmoetingscentrum 

in de wijk Molenhoek. 

- Wijkbewoners zijn bereid om buurtgenoten te 

helpen, maar bieden dat niet aan als ze deze 

mensen niet (goed) kennen. 

- Wijkbewoners vinden het moeilijk om hulp te 

vragen aan buurtgenoten, die ze niet goed 

kennen. 

- Er is behoefte aan ondersteuning bij mantelzorg 

en buurtzorg 

- Er is interesse in een zorgcoöperatie.  

Op basis hiervan is het plan ontstaan voor het 

realiseren van een ontmoetingscentrum voor de wijk 

Molenhoek. Via zo’n ontmoetingscentrum kunnen we 

verdere stappen zetten naar een zorgzame wijk. 

 

Waarom de naam “Bij Bomans” 
Veel bewoners van de Molenhoek kennen de 
Herman Broerenschool nog als de Godfried 
Bomansschool, waar hun kinderen op de basisschool 
gezeten hebben en waar ze als ouders zo vaak 
geweest zijn. Voor de naam “Bij Bomans” is gekozen 
omdat de Bomansschool nog een bekend begrip is in 
de wijk en vaak nog mooie herinneringen oproept. 
 
Doel van “Bij Bomans” 
“Bij Bomans” wordt een plek van en voor de 
wijkbewoners. De projectgroep gaat er activiteiten 
organiseren. Maar belangrijker is dat het centrum 
wijkbewoners zelf in staat gaat stellen om er, met 
ondersteuning van de projectgroep, activiteiten voor 
andere wijkbewoners te organiseren. Als een 
wijkbewoner bijvoorbeeld een hobby of interesse wil 
delen met andere wijkbewoners, een cursus of 
thema-avond wil organiseren, of een kaartmiddag, 
een yogagroepje of een andere activiteit wil opzetten, 
dan kan dat in "Bij Bomans". De projectgroep kan 
daarbij helpen. 
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De organisatie van “Bij Bomans” 
De organisatie van “Bij Bomans” is in handen van de 
projectgroep “Molenhoek, een zorgzame wijk” met 
een 15-tal actieve wijkbewoners. Deze projectgroep 
heeft de eerste inrichting verzorgd, bereidt eigen 
activiteiten voor, verzorgt de PR en de verdere 
organisatie van “Bij Bomans”. Als het centrum een 
succes wordt, willen de projectgroep en de wijkraad 
nadenken over een eigen rechtsvorm. Het 
doorgroeien naar een Zorg- of Wijkcoöperatie is 
daarbij één van de mogelijkheden.  
Voor de start van “Bij Bomans” heeft de Wijkraad een 
startsubsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch 
gehad. 
U kunt, als u dat zou willen, zich nog steeds 
aansluiten bij de projectgroep. 
 
Wat is er al? 

- Koffieochtenden 
De projectgroep is op 28 september gestart met 
een eerste koffieochtend. Deze koffieochtend 
wordt om de 2 weken gehouden op de 
maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur. 
Wijkbewoners zijn welkom. Deelname is gratis. 
Wel wordt aan de deelnemers gevraagd de 
volgende keer een vriend(in) of kennis mee te 
brengen naar de koffieochtend.   

- De wandelgroep 
De wandelgroep van de woensdagavond gaat 
door. Vanaf 7 oktober vertrekt de wandelgroep 
op de woensdagavonden om 19.00 uur vanaf "Bij 
Bomans". De groep wandelt van 19.00 – 20.00 
uur. Daarna is er gelegenheid om bij “Bij 
Bomans” koffie te drinken.   

 
Wat komt eraan? 

- Buurtbijeenkomsten 
De projectgroep wil graag kennismaken en van 
gedachten wisselen met de bewoners van de 
Molenhoek. Daarom start de projectgroep met 
buurtbijeenkomsten. Steeds worden bewoners 
van verschillende bij elkaar liggende straten 
uitgenodigd voor een bijeenkomst in “Bij 
Bomans”. Met hen willen we dan inventariseren 
wat hun vragen of behoeften zijn en welke 
ideeën en mogelijkheden zij zelf hebben. Samen 
kijken we dan wat we ermee kunnen gaan doen. 
Op 19 oktober vindt de eerste bijeenkomst plaats 
voor bewoners van straten gelegen in de 
omgeving van “Bij Bomans”. Bewoners krijgen 
hiervoor steeds een aparte uitnodiging. 

 

 

De droom van de projectgroep: “Molenhoek een 
zorgzame wijk” 

- Onze droom voor de langere termijn 
Molenhoek is een wijk waar mensen hun 
buurtgenoten kennen, contacten hebben, hulp 
aan buren en buurtgenoten durven te vragen en 
bereid zijn anderen in de wijk te helpen. 
Aanvullend op deze onderlinge burenhulp 
bestaat er in de wijk een georganiseerd netwerk 
van vrijwillige hulp bij vragen en problemen op 
het gebied van zorg, welzijn en diensten 
waarvoor professionele zorgaanbieders geen 
hulp (meer) bieden. Voor verpleging en 
verzorging kunnen mensen een beroep blijven 
doen op professionele zorgaanbieders. Deze 
zorgaanbieders werken samen met en stemmen 
hun zorg en ondersteuning af met de 
vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers in de 
wijk. Het ontmoetingscentrum “Bij Bomans” 
neemt daarbij een centrale plaats in.  

- Onze droom voor de kortere termijn 
“Bij Bomans” is een bruisend, laagdrempelig 
centrum in de wijk waar Molenhoekers andere 
wijkbewoners ontmoeten, waar ze koffie drinken 
en de krant lezen, een broodje of een kop soep 
gebruiken, een spelletje spelen of een potje 
kaarten, waar ze deelnemen aan activiteiten, 
waar ze informatie en advies op het gebied van 
zorg, welzijn en diensten krijgen, hulp kunnen 
vragen aan een vrijwilligersorganisatie of deel 
kunnen nemen aan vorm van dagopvang of 
dagactiviteiten. 

- Onze kernwaarden 

 Wijkbewoners zoeken mee naar oplossingen 
voor hun vragen en zetten zich actief in voor 
het realiseren van hun wensen. 

 De projectgroep (het bestuur) is daarbij 
ondersteunend en faciliterend op het gebied 
van organisatie, pr en financiën. 

 “Bij Bomans” en de activiteiten daar moeten 
in de toekomst budgettair neutraal 
georganiseerd kunnen worden. 

 Deelnemers bepalen (mede) het beleid van 
“Bij Bomans”. 

 
Wat kost het? 
Hoewel de Wijkraad een startsubsidie van de 
gemeente heeft ontvangen zal deelname aan 
activiteiten niet altijd gratis zijn. Voor sommige 
activiteiten of voor de koffie zal een bijdrage 
gevraagd worden. Het streven van de projectgroep is 
om de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te 
houden. Het streven is onafhankelijk te worden van 
subsidie van de gemeente. 

 
Het open huis van 7 oktober   
Op 7 oktober, een jaar na de succesvolle 
startbijeenkomst van het project: “Molenhoek een 
zorgzame wijk”, houdt “Bij Bomans” open huis. 
U bent van harte uitgenodigd om tussen 15.00 en 
21.00 uur even binnen te lopen, rond te kijken en in 
gesprek te gaan met leden van de projectgroep. 
Vriendelijk verzoek is te voet of met de fiets te 
komen. Dit om parkeeroverlast te voorkomen. 
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Werkgroep Openbare Ruimte en Groen 
 

Zwerfafvaldag 28 maart 2015 

Ook dit jaar was in de Molenhoek het aantal 

vrijwilligers voor de zwerfafvaldag groot. De dag was 

georganiseerd door de werkgroep, samen met de 

gemeente. Na de gezellige start met koffie en koek 

werd trok iedereen met zijn plattegrondje de wijk in 

om zoveel mogelijk zwerfafval te verwijderen.Tegen 

twaalven verzamelde men weer bij de Molen, waar 

veel vrijwilligers, jong en oud, wel zin hadden in een 

frietje (van de gemeente) en een warm drankje (van 

de wijkraad). Het was, ondanks de regen, een 

geslaagde ochtend. 

 
 

Park Rooseveltlaan 

Op initiatief van de bewoners wordt het park naast 

het fietspad en het spoor samen met de gemeente 

opnieuw ingericht. Langs het spoor is een hekwerk 

geplaatst en beplant met klimop. De gemeente heeft 

bomen geplant. Een paar plantvakken zijn versterkt 

en uitgebreid, met een bloeiperiode van het voorjaar 

tot het najaar. De bewoners hebben zelf 1000 wild-

bescherm-ringen rond de nieuwe aanplant geplaatst. 

Er zijn plannen voor het plaatsen van een groot 

insecten- of bijenhotel. Maandelijks houden de 

bewoners samen het park schoon. 

 

Buiten Beter App 

Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? 

Een kapotte lantaarnpaal, gaten in het wegdek of een 

fietspad of gedumpte vuilniszakken? Het gebeurt 

regelmatig dat dit doorgegeven wordt aan de leden 

van de werkgroep. 

Beter is dit te melden via de Buiten Beter App van de 

gemeente 's-Hertogenbosch. Met deze app kun je 

gemakkelijk al deze zaken melden bij de gemeente. 

De app kun je downloaden via je eigen app-store.  

 
 

  

Uitnodiging 

Helpt u mee de wijk mooi en groen 
houden? 
De werkgroep Groen en Openbare Ruimte 
wil graag in contact komen met nieuwe 
werkgroepleden.  
Aanmelden kan bij: 
- Bea Wever: 073 - 521 40 00 
 bwever@wijkmolenhoek.nl 
- Thea Jongen: 073 - 521 49 22   
 th.jongen@kpnmail.nl 

 

 
 

 

De huidige stand van zaken binnen de 
Wijkraad 

Over de afgelopen maanden heeft Rob Gubbels de 

rol van penningmeester overgedragen aan Kees 

Henkelman. Daarnaast is Pieter Kniknie de Wijkraad 

komen versterken. Zijn interesse ligt bij zaken die te 

maken hebben met ruimtelijk ordening en verkeer. 

Bij deze willen we Rob bedanken voor zijn bijdragen 

aan de Wijkraad en Kees en Pieter veel plezier 

toewensen in de door hen opgenomen rol. De 

Wijkraad heeft daarmee nu een bestuur dat op dit 

moment bestaat uit zes leden.  

 
De website en andere communicatiemiddelen van 

de Wijkraad 

Binnen de Wijkraad is een werkgroep actief die 

probeert via website, facebook en twitter u te 

informeren over wat er in onze wijk gebeurt. Hier 

zouden we veel meer mee kunnen en willen doen. 

Bijvoorbeeld door het regelmatig posten en verversen 

van foto’s over wat er in de wijk verandert. Ook wil de 

wijkraad de papieren nieuwsbrief gaan vervangen 

door een digitale nieuwsbrief. Heeft u belangstelling 

om hieraan mee te werken en onderdelen van de 

communicatie over onze wijk vorm te geven, 

neem dan contact met ons op. 

 

Tijdelijk AZC in de Autotron en mogelijk definitief 

AZC in Coudewater. 

In maand augustus is een besluit gevallen om een 

tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC) in te richten in de 

Autotron en daarnaast is Coudewater voorgesteld als 

mogelijk langduriger AZC. De gemeente heeft 

hiervoor in september informatieavonden gehouden. 

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de 

gemeentelijk website www.s-hertogenbosch.nl 

zoekcode “AZC”. 

 

mailto:bwever@wijkmolenhoek.nl
mailto:th.jongen@kpnmail.nl
http://www.s-hertogenbosch.nl/
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Voortgang nieuwbouw de Hoef 

In alle stilte is het afgelopen jaar gewerkt aan 

realisatie van woningen en appartementen op het 

voormalige terrein van OJC. Net voor de 

zomervakantie zijn de eerste woningen opgeleverd 

en inmiddels is al een behoorlijk aantal van de 

nieuwe huizen bewoond. Wij wensen deze bewoners 

veel geluk in hun nieuwe huizen en heten hen van 

harte welkom in onze mooie wijk Molenhoek. 

 

 

              
 

 

Stand van zaken verbouwing Molenhoekpassage 

De eerste bouwactiviteiten voor het vernieuwen en 

uitbreiden van het winkelcentrum zijn inmiddels 

duidelijk merkbaar. De fundering voor de toekomstige 

Aldi en de daarboven liggende appartementen is 

gelegd en inmiddels gaat het gebouw de hoogte in. 

Garagebedrijf Coppens is ontruimd en de sloop 

hiervan is bij het schrijven van deze nieuwsbrief 

aanstaande. Daarna zal gestart worden met het 

bouwen van de daar geplande woningen. 

In de vakantieperiode is ook voor de bestaande 

winkels het besluit gevallen om de fondsen die nodig 

zijn voor de verbouwing vrij te maken. De eerste 

zichtbare activiteiten worden binnenkort verwacht. 

De Wijkraad neemt samen met twee afgevaardigden 

van de omwonenden, winkeliers, aannemers en 

gemeente deel aan de klankbordgroep voor de 

verbouwing van de Molenhoekpassage. Over verdere 

ontwikkelingen zullen we u via de website van de 

Wijkraad en facebook blijven informeren. 

 

 

 

Renovatie zwembad Kwekkelstijn 

Gedurende de zomermaanden is het binnenbad van 

Kwekkelstijn gerenoveerd. Zondag 11 oktober staat 

de heropening gepland en tussen 16:30 en 18:00 uur 

kunt u het vernieuwde binnenbad bewonderen. Het 

zwembad is met deze opknap beurt weer klaar om 

het nieuwe seizoen in te gaan en kan daarmee weer 

een tiental jaar vooruit. Voor meer informatie 

verwijzen we u naar de website van het zwembad 

www.kwekkelstijn.com, “renovatie informatie”. 

 

Ook zo benieuwd hoe het er straks uitziet? 

 

 

Samenstelling bestuur Wijkraad 
Molenhoek 

- Marc Deurloo 

Voorzitter Bestuur, Voorzitter Werkgroep 

Jongeren en tijdelijk Voorzitter Werkgroep  

Ruimtelijke Ordening & Verkeer 

m.deurloo@wijkmolenhoek.nl       073-5220694 

- Ad van Vark 

Secretaris Bestuur,  

advanvark@wijkmolenhoek.nl    06.49714834 

- Kees Henkelman 

Penningmeester Bestuur,  

k.henkelman@wijkmolenhoek.nl 06-51307964 

- Bea Wever 

Lid Bestuur, Voorzitter Werkgroep  

Openbare Ruimte & Groen  

bwever@wijkmolenhoek.nl               073-5214000 

- Ad Prince 

Lid Bestuur, Voorzitter Werkgroep  

Molenhoek, een Zorgzame Wijk 

a.prince@wijkmolenhoek.nl            073-5215827 

- Pieter Kniknie 

Lid Bestuur 

p.kniknie@wijkmolenhoek.nl          073-5215827 

 

 

mailto:m.deurloo@wijkmolenhoek.nl
mailto:advanvark@wijkmolenhoek.nl
mailto:advanvark@wijkmolenhoek.nl
mailto:bwever@wijkmolenhoek.nl
mailto:a.prince@wijkmolenhoek.nl
mailto:a.prince@wijkmolenhoek.nl

