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Eerste tussentijdse verantwoording van de subsidieverlening d.d. 28-08-2016 aan de 
Wijkraad Molenhoek ten behoeve van Zorgzame wijk Molenhoek/“Bij Bomans”, 
verslagjaar 2015 
 
 

1. Wat ging vooraf 

In overleg met de HEVO en het Zorgzaam Netwerk Rosmalen heeft de Wijkraad 

Molenhoek begin 2014 het initiatief genomen voor het starten van het project: 

“Molenhoek, een zorgzame wijk”. Het aanvankelijke doel was het binnen de wijk 

verkennen van behoefte aan en mogelijkheden om activiteiten op het gebied van 

welzijn en zorg. Uit de gehouden interviews en de door de wijkbewoners druk 

bezochte startbijeenkomst ( ruim 250 bezoekers) van 6 oktober 2014 bleek dat 

wijkbewoners veel belangstelling hadden voor de actuele ontwikkelingen binnen 

welzijn en zorg en dat er behoefte was aan enerzijds informatie over mogelijkheden 

voor het bieden van mantelzorg, burenhulp en vrijwillige hulp en anderzijds aan 

mogelijkheden om contacten te leggen in de buurt. Een workshop over het oprichten 

van een zorgcoöperatie trok veel belangstelling.  

 

Op basis van deze ervaringen heeft het bestuur van de Wijkraad Molenhoek besloten 

het licht op groen te zetten voor voortzetting en uitbreiding van het project. 

Binnen het project zijn een aantal enthousiaste wijkbewoners vervolgens aan de slag 

gegaan in een drietal werkgroepen: 

- De eerste werkgroep heeft de mogelijkheden onderzocht voor activiteiten gericht 

op het leggen van contacten, ondersteuning, dienstverlening, burenhulp en vrijwillige 

hulp. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met bedrijven en instellingen die actief zijn in 

dit werkveld. 

- De tweede werkgroep heeft met HUB Noord-Brabant aan de Sportlaan, voorheen 

de Herman Broerenschool, mogelijkheden besproken om twee leegstaande 

klaslokalen te huren.  

- De derde werkgroep heeft mogelijkheden met voor- en nadelen verkend voor het 

oprichten van een (zorg)coöperatie.  
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De resultaten en bevindingen van de werkgroepen hebben het bestuur van de 

Wijkraad Molenhoek doen besluiten om het project daadwerkelijk doorgang te laten 

vinden en tot uitvoering te laten brengen. 

 

2. Wat is in 2015 gerealiseerd 

Na het definitieve groene licht van het bestuur van de Wijkraad is de projectgroep 

"Zorgzame Wijk Molenhoek " gevormd.  Deze projectgroep van wijkbewoners heeft 

de volgende doelstelling geformuleerd: 

 

Het stimuleren van de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk en allerlei initiatieven 

op dit gebied inventariseren, vraag en aanbod op elkaar afstemmen en de 

zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van/binnen de wijk bevorderen.  

Dit alles om binnen de wijk, door en voor bewoners van deze wijk, samen een 

optimaal sociaal leefklimaat te creëren en in stand te houden.  

Uitgaande van eigen kracht en talenten van de bewoners en groepen bewoners wil de 

projectgroep zorgdragen voor afgestemde activiteiten op het gebied van (buurt)zorg, 

welzijn en voorkomen van eenzaamheid.  

Dit alles om de bewoners in de wijk zo lang mogelijk in zijn/haar vertrouwde 

omgeving te laten wonen en leven aansluitend aan de  behoeften, wensen en 

mogelijkheden van eenieder (samen voor en met elkaar). 

 

Met HUB Noord-Brabant zijn afspraken gemaakt over het huren van twee klaslokalen 

met een eigen ingang, die ingericht kunnen worden als plek voor de wijk waar 

activiteiten kunnen plaatsvinden of die als uitvalsbasis daarvoor kan dienen. Deze 

plek heeft de naam "Bij Bomans" gekregen. 

Uit de projectgroep zijn 4 werkgroepen ontstaan: Activiteiten, Communicatie en PR, 

Organisatie en financiën en Realisatie en inrichting “Bij Bomans”. In goede onderlinge 

samenwerking is het volgende tot stand gebracht: 

- Aanvragen subsidie: Gemeente ’s-Hertogenbosch (toegekend), Provincie Noord 

Brabant (afgewezen) en Oranjefonds (toegekend). 

- Werven sponsoren uit het MKB in de wijk: Albert Heijn, boekhandel Robben. 

- Afsluiten huurovereenkomst  voor en inrichten van “Bij Bomans”. 

- Ter Introductie en opening van “Bij Bomans” is een open dag gehouden. Op 7 

oktober hebben verdeeld over de middag en de avond zo'n 150 wijkbewoners en 

genodigden het ontmoetingscentrum bezocht. Wethouder Kagie heeft tijdens 

deze open dag een voucher overhandigd voor ondersteuning door “De kamer van 

Doen”. 
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- Met de wijkbewoners, verdeeld in een vijftal groepen en dagdelen, tijdens 

buurtbijeenkomsten praten over hun wensen en mogelijke eigen bijdragen als 

het gaat over invulling geven aan een zorgzame wijk Molenhoek. Deze 

bijeenkomsten  werden bezocht door gemiddeld 25 bewoners per bijeenkomst.  

Hier bleek dat er onder meer belangstelling bestond voor de volgende  

activiteiten: bewegen, bloemschikken, bridge(les), film en theater, hulp- en 

klussendienst, kaarten, koken, lezen, lezingen, muziek en zingen, schilderen en 

tekenen, spellen spelen en een 80-plus-groep. 

- Voor de meeste van deze activiteiten is vervolgens per activiteit een 

startbijeenkomst gehouden, waarin de belangstellenden (5 tot 15 wijkbewoners 

per activiteit) samen van gedachten gewisseld hebben over de vraag hoe hier 

verder vorm en inhoud aan te geven. Dit heeft er toe geleid dat er afspraken zijn 

gemaakt  over hoe begin 2016 een aantal nieuwe activiteiten daadwerkelijk van 

start kunnen gaan; 

- Ter ondersteuning is een groep “gastmensen” (een vijftiental wijkbewoners) 

ontstaan, die de diverse activiteiten als gastvrouw of gastheer begeleiden; 

- Het wandelen op woensdagavond is de eerste activiteit  die in januari 2015 van 

start is gegaan, voorafgaand nog aan de oprichting van “Bij Bomans”. Een tiental 

wijkbewoners nemen hier wekelijks aan deel. 

- Vanaf oktober 2015 wordt op maandagochtend de wekelijkse inloop met koffie 

gehouden; hieraan nemen gemiddeld 10 wijkbewoners deel. 

 

3. Financiën 

Inkomsten: 

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft  € 19.833 beschikbaar gesteld voor een periode 

van 3 jaren voor de start up en huur van “Bij Bomans”. Een bedrag van € 9.917 is 

hiervan in 2015 door de gemeente overgemaakt. 

Het Oranjefonds heeft  € 11.000 beschikbaar gesteld voor de aanvullende aankleding 

en inrichting van het ontmoetingscentrum “Bij Bomans”. Deze gelden zullen vanaf 

2016 worden aangewend op basis van de diverse aankopen (o.a. audio en visio, 

laptop en printer, keukeninrichting, etc.). 

 

Uitgaven: 

Voor het jaar 2015 is er een begroting van de uitgaven/lasten opgemaakt. 

Onderstaand overzicht geeft dit weer. 
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Aldus opgemaakt te Rosmalen, 30 maart 2016. 
 
Zorgzame wijk Molenhoek / “Bij Bomans”. 
Namens deze de werkgroep Organisatie en Financiën: Peter van Gerven, Kees Henkelman, 
Ingrid Nijskens, Ad Prince en Ad van Vark. 

lasten 2015 Begroot uitkomst

huur lokalen 1.500,00€   1.500,00€   

aanpassen alarm 333,00€      333,00€      

abonnements kosten alarm 50,00€        50,00€        

huur tafels en stoelen 150,00€      

aanschaf inventaris 2.400,00€   2.353,23€   

verzekeringen 100,00€      140,93€      

communicatie/PR

website 200,00€      

posters/flyers 200,00€      854,28€      

start/evaluatiebijeenkomsten wijkbewoners 600,00€      

kantoorartikelen 67,10€        

levensmiddelen 69,40€        

diversen 50,70€        

totaal lasten 2015 5.533,00€   5.418,64€   


