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 Uitnodiging deelname Workshop: 
 03 februari 2014. ‘Jongeren in de Wijk’.  
                 

 Workshop in de vorm van een ‘rollenspel’. 

 Ruimte voor vragen over inrichting en handhaving. 

 Discussie met de aanwezigen in de zaal. 
 
  Locatie: ‘NUMBER ONE’ Rosmalen. 
  T.M. Korten Horstlaan 1 
  5244 GD Rosmalen 
 

  19.30 – 20.00 uur 
  Inloop, ontvangst met een kopje koffie, thee of watertje. 
  20.00 – 21.30 uur 
  Aanvang programma 
  21.30 uur Sluiting  
 
 Aansluitend is er in kantine NUMBER ONE gelegenheid onder het 
 genot van een drankje in gesprek te gaan met bestuursleden en 
 werkgroep leden van de wijkraad, wijk- of jeugdagent, 
 jongerenwerker.  

 
 

 
 
 
Wijkraad Molenhoek algemeen 
Allereerst wensen wij u nog een gelukkig en gezond 2014 
toe. Als wijkraad van onze mooie wijk Molenhoek kijken we 
uit op een vol jaar met veel activiteiten. 
In deze nieuwsbrief geven we update uit elk van de 
werkgroepen en portefeuillehouders binnen de Wijkraad. 
Achter elk van die werkgroepen gaan vaak weer meerdere 
overleg of projectgroepen schuil met actieve vrijwilligers 
die zich inzetten voor verbeteren van de leefbaarheid in 
onze wijk. Mocht u interesse hebben om zelf ook bij te 
dragen, neem dan contact op, de contact informatie vindt u 
achteraan in deze nieuwsbrief of via de website 
www.wijkmolenhoek.nl.  

 

Uitnodiging deelname Zwerfvuil dag 

29 maart 2014 ‘Wijk Molenhoek’ 

 Eerder in 2012, 2013 deelname 70 bewoners 

 09.00-12.00 uur zaterdagochtend 

 Meer eigenaarschap van de Wijk voelen 

 Vergroting betrokkenheid onderling 

 Prikstokken, handschoenen, hesjes beschikbaar 

 Wilt u ook meedoen ? Bel 073-5214000 

 Of meldt u aan bij bwever@wijkmolenhoek.nl   
 

Afsluiting met gezellig samenzijn  12.00-13.00 uur. 

 

Werkgroep Openbare Ruimte en Groen 
De wijk Molenhoek in Rosmalen is het meest groene deel 

van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de werkgroep 

Openbaar Groen wil dat graag zo houden. Groen in de wijk 

brengt ons dichter bij de natuur, zorgt voor zuurstof in de 

lucht, werkt geluiddempend en is aantrekkelijk voor dieren.  

Wij vragen de bewoners zorgvuldig met bomen en struiken 

in de eigen tuin om te gaan zodat voldoende beschutting 

over blijft voor de vogels en de eekhoorns van boom tot 

boom kunnen blijven springen. 

En als een erfafscheiding wordt geplaatst kunnen de egels 

er dan wel onderdoor? Een groene wijk begint met uw 

eigen tuin en als wij rekening houden met de natuur blijft 

het prettig wonen in onze wijk. 

De huidige werkgroep bestaat uit Bestuurslid Bea Wever en 

4 actieve leden. 

De werkgroep is in 2013 betrokken geweest bij de 

besprekingen die bewonersgroepen hadden met de 
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Gemeente rondom bezuinigingen in de groenvoorziening. 

Ook speelt de werkgroep regelmatig een adviserende rol bij 

de aanleg en onderhoud van het groen, zowel naar de 

gemeente toe als naar wijkbewoners. 

De gemeentelijke bezuinigingen remmen jammer genoeg 

het verwezenlijken van nieuwe ideeën af, maar “Groen” zal 

altijd hoog in het vaandel van de werkgroep blijven staan. 

In 2014 wil de werkgroep op dezelfde voet doorgaan en 

proberen zoveel als mogelijk de belangen van de 

wijkbewoners te behartigen.  

De jaarlijks wijkschouw heeft weer een aantal 

verbeterpunten opgeleverd die in overleg met dhr. Wil 

Klerks van de gemeente ‘s-Hertogenbosch besproken en/of 

aangepakt worden.  

Zwerfafval dag 29 maart 2014.   

Voor 2014 wil de werkgroep de landelijke Zwerfafval dag 29 

maart 2014 tot een van haar speerpunten maken. Zie 

uitnodiging Pag.1. 

In samenwerking met de Gemeente en Basisschool de 

Troubadour zullen ook leerlingen bewust gemaakt worden 

van de waarden van groen in onze wijk en zwerfafval.  

Ze gaan zelf onder leiding meedoen met het opruimen. Als 

beloning en herinnering zullen bij de school 

vogelnestkastjes opgehangen worden. Dit initiatief wordt 

bekostigd met de gelden van de Zwerfafval dag 2013.  

 

 

Bezoek 02.11.13. College B & W wijk Molenhoek. 

Op de dag van het bezoek van B&W aan Rosmalen heeft de 

werkgroep “de kracht van Rosmalen, met name de wijk 

Molenhoek” laten zien in de vorm van het burgerinitiatief 

van de Rooseveltlaan. Bewoners van die laan zien het als 

een gemeenschappelijk belang om het onderhoud en 

beheer van de groenstrook langs de Rooseveltaan in eigen 

beheer te houden. 

De bewoners maken elke eerste zaterdag van de maand het 

park Rooseveltlaan vrij van zwerfafval.  

Daarnaast is een plan uitgewerkt om de inrichting van de 

groenstrook verder te verbeteren. Met de gemeente is men 

in overleg om dit te realiseren tegelijk met de verdere 

aanleg van de snelfiets-strook. 

“Meldpunt Schoon, Heel & Veilig“. 

Tot slot: “Meldpunt Schoon, Heel & Veilig“ is de nieuwe 

naam voor Meldpunt Openbare Ruimte.  

Wilt u iets onder de aandacht brengen in het belang van het 

openbaar groen of het milieu in de wijk dan kan dit via dit 

meldpunt van de gemeente, tel: 073 6155555 of       

www.’s-Hertogenbosch.nlof via: bwever@wijkmolenhoek.nl 

 

 
 
Werkgroep Jongeren 
De huidige werkgroep bestaat uit Bestuurslid Marc Deurloo 
en 2 actieve leden. 
 
Workshop 03 februari 2014.  
Nu de dagen weer langer gaan worden zal er weer meer 
gebruik gemaakt worden van de openbare ruimte, sport en 
spel voorzieningen in de wijk. Dit gebeurt niet alleen door 
volwassenen en kinderen, maar ook door jongeren. Ook zij 
zijn van harte welkom in onze wijk. Toch zijn er dan 
momenten dat direct omwonenden daar overlast van 
kunnen ervaren. Hoe ga je daar dan mee om, hoe benader 
je zo'n groep jongeren, hoe maak je ongewenst gedrag 
bespreekbaar, hoe voorkom je escalatie. Dit zijn typisch 
vragen waar regelmatig mee geworsteld wordt.  
Veel buurtbewoners  hebben moeite met het 
aanspreken  van jongeren op straat. Ze verwachten vaak 
negatieve reacties. Ervaring van politie en jongerenwerkers 
is echter dat de jongeren in Rosmalen-zuid goed 
aanspreekbaar zijn.  
Gewone burgers hebben niet de macht van bv. politie om 
jongeren terecht te wijzen en hebben daarom dus meer 
sociale vaardigheden en handvatten nodig. Om dit 
bespreekbaar te maken organiseert Wijkraad Molenhoek in 
samenwerking met Divers een inloopavond rond het thema 
'Jongeren in de Wijk'.  
Op deze avond zullen jongerenwerkers, jeugdagent, 
medewerkers van de gemeente   en een aantal jongeren 
aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en u bekend te 
maken met gedrag, communicatie die werkt bij jongeren.  
De avond wordt georganiseerd in het jongerencentrum 
‘Number One’. Dit geeft gelijk een gelegenheid om deze 
ruimte te bezoeken. U als bewoner, maar ook jongeren, zijn 
van harte welkom. 
Op het einde van de avond krijgt iedere bezoeker  een 
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handig naslagwerk mee met tips in het omgaan met 
jongeren. 
 

 

Ruimtelijke Ordening en verkeer. 
De huidige werkgroep bestaat uit bestuurslid Henk Verdijk 

en 3 actieve leden. 

Overzicht belangrijkste actualiteiten. 

 

Grondwaterverontreiniging omgeving Molenhoekpassage 

Er is gereageerd op het gemeentelijke voorstel voor de 

monitoring van een in het verdere verleden al ontstane 

verontreiniging van het grondwater onder een deel van de 

Molenhoekpassage en diverse  woonpercelen direct 

noordelijk daarvan. Naast enige aanpassingen en 

verduidelijkingen in het monitoring- en saneringsplan heeft 

dit, via de initiatiefgroep van omwonenden, tevens geleid 

tot een aantal bezwaarschriften in het kader van de WOZ-

waarde toekenning van hun woningen.  

De Hoef 

Op basis van reacties van buurtbewoners van de Sportlaan 

en omgeving,  is er een inspraakreactie bij de gemeente 

ingediend op het ontwerp Beeldkwaliteitsplan De Hoef en 

het Voorontwerp Uitwerkingsplan De Hoef-Zuid. N.a.v. het 

antwoord van de gemeente op de inspraakreactie en m.n. 

de toezeggingen die daarbij gedaan zijn, zal de wijkraad in 

de verdere procedure afzien van reacties hierop. 

Molenhoekpassage 

De wijkraad heeft een uitvoerige inspraakreactie ingediend. 

Die is gebaseerd op eerdere schetsplanversies richting 

gemeente , reacties van buurtbewoners en tot slot de 

reacties van wijkbewoners op de openbare vergadering van 

19 september jl. over de laatste planversie.  

De inspraakreactie met diverse bijlagen vindt u op onze 

website. Inmiddels heeft daarover een eerste overleg met 

gemeente en betrokken marktpartijen plaatsgevonden 

waarin de bezwaren op bestemmingsplan niveau zijn 

besproken. Het wachten is nu op de respons van de 

gemeente. Daarnaast zijn verscheidene inrichtingsaspecten 

al in voorbespreking geweest, die in een latere fase 

definitief ingevuld gaan worden. 

 

Trillingen van verhoogde spoor aan woningen  

Na gereedkomen van het verhoogde spoor voor de aanleg 

van het Maximakanaal ondervinden de aan beide zijden van 

het aangepaste spoor aanwezige bewoners last van ernstige 

trillingen en ook schade aan de gebouwen. Pro Rail en 

Rijkswaterstaat hebben in een eerste reactie aangegeven 

de problemen niet op te lossen, om redenen van 

kosten/baten en het ontbreken van daartoe verplichtende 

wetgeving in deze situatie. Steunend op een breed 

draagvlak heeft het Bewonersradenoverleg Rosmalen 

(BWROR), waarin de wijkraad participeert, een aanzet voor 

een collectieve aanpak voor/door  de getroffen bewoners 

op papier gezet. Namens de bewoners zijn er door het 

BWROR recent brieven over deze knellende problematiek 

gestuurd naar de Staatssecretaris en het college van B&W 

van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Begin 2014 vindt er 

nieuw overleg vanuit het BWROR plaats met de bewoners. 

Voor een volledige overzicht, meer details, verwijzen we u 

graag naar onze website www.wijkmolenhoek.nl  

 

Ouderen en welzijn. 
Hoe kunnen we van de Molenhoek’n zorgzame wijk 

maken? 

Wilt u meedenken? 

Er gaat veel veranderen in de zorg. Mensen, die klachten 

krijgen, zullen merken dat het steeds moeilijker wordt om 

hulp te krijgen. Indicaties voor verzorging, verpleging en 

begeleiding worden minder snel afgegeven. Mensen zullen 

eerst moeten kijken of ze door familie, vrienden of 

buurtgenoten geholpen kunnen worden.  

De verzorgingsstaat verandert in een participatie-

maatschappij. Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden 

steeds belangrijker. Kortom we zullen elkaar harder nodig 

gaan hebben en meer moeten gaan helpen.  

Deze ontwikkelingen leiden overal in Nederland tot tal van 

nieuwe initiatieven. Zo is in Rosmalen het Zorgzaam 

Netwerk Rosmalen opgestart, een samenwerkingsproject 

van verschillende zorgaanbieders. Het doel van het 

Zorgzaam Netwerk is zorg op maat te bieden op het gebied 

van wonen, zorg en welzijn aan ouderen en andere 

kwetsbare groepen. Het netwerk wil daarnaast 

mantelzorgers en vrijwilligers in Rosmalen gaan 

ondersteunen bij hun zorg voor de medemens.  

 

Op initiatief van de HEVO is in aansluiting hierop het project 

van de Zorgzame Wijk gestart. DE HEVO wil met dit project 

proberen de wijken in Rosmalen zorgzamer te maken, zodat 

mensen elkaar bij klachten en problemen meer helpen. 

Natuurlijk doen mensen al veel voor buurtgenoten en zijn 

er al veel vrijwilligers actief, maar in de toekomst zal dit nog 

meer nodig zijn.  

De HEVO heeft voor dit project subsidie gevraagd bij de 

Provincie. Daarop heeft de Provincie een bijdrage 
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toegezegd in de vorm van ondersteuning van het 

provinciale ondersteuningsinstituut: ZET.  

De wijk Molenhoek is één van de drie wijken waar dit 

project van start gaat. Samen met de HEVO en ZET wordt 

gestart met de oprichting van een werkgroep voor de wijk 

Molenhoek. Deze werkgroep gaat kijken hoe we onze wijk 

zorgzamer kunnen maken en kunnen voorbereiden op de 

komende ontwikkelingen en bezuinigingen in de zorg. 

Bij deze wil de wijkraad buurtgenoten uitnodigen mee te 

denken met deze werkgroep. De werkgroep staat open voor 

alle ideeën en initiatieven. De bedoeling is samen ideeën 

voor een zorgzame wijk te ontwikkelen en deze ideeën 

vervolgens te gaan uitvoeren. Daarbij krijgen we 

ondersteuning van medewerkers van ZET. 

 

Heeft u belangstelling ? U kunt zich voor deze werkgroep 

opgeven bij Ad Prince, a.prince@wijkmolenhoek.nl  

Financiën 

De Wijkraad Molenhoek is een stichting, waarvan de 

belangrijkste bron van inkomsten subsidie is, die door de 

gemeente ’s-Hertogenbosch verstrekt  wordt. De laatste 

jaren merken we dat de fondsen om projecten te kunnen 

realiseren minder worden. Naast de reguliere taken van de 

penningmeester en het opstellen van budget en 

jaarrekening gaat deze in 2014 samen met het bestuur de 

mogelijkheid onderzoeken, om alternatieve fondsen aan te 

boren voor projecten in de wijk zoals bijvoorbeeld het 

opknappen van speelvoorzieningen. 

 

 

Communicatie  

De portefeuillehouder, tevens secretaris, houdt zich bezig 

met de vraag hoe de communicatie naar de wijkbewoners 

het beste vorm en inhoud kan krijgen. Veel wijkbewoners 

willen weten wat er in hun wijk speelt. De wijkraad ziet het 

als haar taak om die informatie adequaat te geven. 

Belangrijk onderdeel voor detailinformatie, vormt steeds 

meer  de website van de wijkraad www.wijkmolenhoek.nl. 

U vindt daar ook actuele fotoreportages van de wijk. 

Via deze website kunt u zich op de hoogte stellen van wat 

er in uw wijk in het bijzonder en in Rosmalen en 's-

Hertogenbosch in het algemeen, leeft en heerst. 

In de passage van winkelcentrum Molenhoek hangt een 

vitrinekastje waar u naast actuele informatie, ook de laatste 

gegevens over de wijkraad kunt lezen.   

Er zijn actieve contacten met de lokale pers, zoals weekblad 

de Rosbode, de Bossche Omroep, het Rosmalens 

Nieuwsblad, het Brabants Dagblad en de R.O.S.  

Actief netwerken vormt ook een wezenlijk onderdeel. 

Ook is er periodiek een nieuwsbrief in papiervorm. 

De digitale versie hiervan is in voorbereiding. 

Uiteraard kunt u ons volgen op Twitter 

https://twitter.com/wijkmolenhoek  

In 2014 komt er ook spoedig een Facebook account:  

https://www.facebook.com/wijkmolenhoek.rosmalen  

Als u suggesties, voorstellen, ideeën hebt, stuur deze dan 

naar info@wijkmolenhoek.nl  t.a.v. Pierre Poort. 

 

Activiteiten 2014. 

 

Data WM inloopspreekuren. 

13 januari, 10 februari, 10 maart, 14  april, 12 mei, 16 juni,  

08 september, 13 oktober, 10 november, 08 december.  

Locatie: PERRON-3 ‘Foyer’ van 19.00-20.00 uur. 

Data vergaderingen WM bestuur. 

13 januari, 10 februari, 10 maart, 14  april, 12 mei, 16 juni,  

08 september, 13 oktober, 10 november, 08 december.  

Locatie: PERRON-3  Zaal ‘De Wissel’ van 20.00-22.00 uur. 

Workshop jongeren.  

‘Workshop Jongeren in de wijk’ 03 februari 2014. 

Locatie: ‘Number One’ Rosmalen. 

Aanvang: 20.00 uur. 

Zwerfafval dag.  

29 maart 2014 Wijk Molenhoek Rosmalen. 

 

Samenstelling Wijkraad Molenhoek. 

Marc Deurloo 

Voorzitter Bestuur, 

Voorz. Werkgroep Jongeren  

m.deurloo@wijkmolenhoek.nl              073 5220694 

Pierre Poort 

Secretaris Bestuur,  

Portefeuille Communicatie 

pierre.poort@wijkmolenhoek.nl             073 5230373 

Rob Gubbels 

Penningmeester Bestuur,  

Portefeuille Financiën 

rob.gubbels@wijkmolenhoek.nl                                      06-52844857 

Henk Verdijk 

Lid Bestuur, 

Voorz. Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer [RO&V]                                                                                 

h.verdijk@wijkmolenhoek.nl             073 5216648 

Bea Wever 

Lid Bestuur 

Voorz. Werkgroep Openbare Ruimte & Groen [OR&G] 

bwever@wijkmolenhoek.nl                                 073 5214000 

Ad Prince 

Lid Bestuur 

Contactpersoon Ouderen & Welzijn 

a.prince@wijkmolenhoek.nl          073 5215827 

http://www.wijkmolenhoek.nl/
https://twitter.com/wijkmolenhoek
mailto:info@wijkmolenhoek.nl
mailto:a.prince@wijkmolenhoek.nl
http://www.wijkmolenhoek.nl/
https://twitter.com/wijkmolenhoek
https://www.facebook.com/wijkmolenhoek.rosmalen
mailto:info@wijkmolenhoek.nl
mailto:m.deurloo@wijkmolenhoek.nl
mailto:pierre.poort@wijkmolenhoek.nl
mailto:rob.gubbels@wijkmolenhoek.nl
mailto:h.verdijk@wijkmolenhoek.nl
mailto:bwever@wijkmolenhoek.nl
mailto:a.prince@wijkmolenhoek.nl

