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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 

Namens de werkgroep Openbare Ruimte en 

Groen nodigt de Wijkraad wijkbewoners uit 

voor een openbare bijeenkomst over het 

thema: 

“De natuur dicht bij huis”. 
Datum: 13 april 2015 

Plaats: Perron-3, zaal Seinhuis 

Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

Zaal open vanaf 19.30 uur 

Programma:  Presentaties over 

- Biodiversiteit in de woonomgeving 

- Blij met de bij 

- Ecologisch tuinieren  

 

Haal de natuur in je eigen tuin 
Kom langs, luister, praat en doe mee 

 
            

    
 

 
            

 

    
 
 
      

    
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Toelichting op het programma   

Doel van de bijeenkomst is het geven van 

voorlichting en informatie over het belang van de tuin 

voor mensen en voor dieren als honingbijen, solitaire 

bijen, hommels, libellen en vlinders. Eén van de vele 

bekende voorbeelden hiervan is het belang van 

bestuiving voor ons voedsel. Maar er is natuurlijk veel 

meer. Naast het geven van informatie is het ook de 

bedoeling deze bijeenkomst tot concrete acties te 

komen. Hoe kunnen we de informatie vertalen naar 

acties in de eigen tuin. We willen niet alleen praten, 

maar ook handreikingen bieden. Bewoners worden 

uitgenodigd zelf met voorbeelden en ervaringen uit 

de eigen tuin te komen. Voorbeelden zullen 

gebundeld worden en komen later beschikbaar. 

 

De wijk Molenhoek  

De wijk Molenhoek is een groene wijk. Dit maakt het 

leefklimaat in de wijk aantrekkelijk. Maar dat gaat 

natuurlijk niet vanzelf. Zo investeert de gemeente in 

de openbare ruimte door meer aandacht te geven 

aan ecologisch groen. Bewoners investeren in hun 

eigen tuin. Het belang daarvan wordt door iedereen 

onderkend. Immers de diversiteit van en het aantal 

planten, vogels, vlinders en bijen neemt sterk af. 

Planten en dieren hebben het steeds moeilijker in de 

stedelijke omgeving, waar drukte, asfalt en stenen 

hun leefgebied bedreigen. Juist een wijk als 

Molenhoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan 

het behoud en versterken van de biodiversiteit. Onze 

groene wijk met zijn mooie tuinen is niet alleen 

belangrijk voor een prettige leefomgeving, maar 

draagt ook bij aan behoud en versteviging van de 

natuur in het algemeen. 

 

Biodiversiteit in de woonomgeving  

De bijeenkomst van 13 april past ook in “Het 

Actieplan Biodiversiteit 2014-2015” van de gemeente  

’s-Hertogenbosch. In dit plan, opgesteld door  

Johan Mees, zijn vier speerpunten geformuleerd:  

1. Een impuls geven aan de natuurwaarden en 

biodiversiteit van het stedelijk gebied door 

bijvoorbeeld ecologisch waardevolle gebieden 

met elkaar te verbinden. 

2. Het behoud van bijen voor de stad, door 

bijvoorbeeld bij planvorming en aanleg zoveel 

mogelijk rekening te houden met een  

bij-vriendelijke inrichting en beplanting. 

3. Door participatie van bewoners en bedrijven, 

waarbij de gemeente initiatieven zal 

ondersteunen met kennis, begeleiding en 

financiën (mits aan een aantal voorwaarden 

wordt voldaan). 

4. Communicatie en voorlichting, via bijvoorbeeld  

een groene nieuwsbrief, sociale media, de 

gemeentelijke website of het organiseren van 

excursies.  
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De gasten van deze avond  

Stadsecoloog Johan Mees van de gemeente    

 ’s-Hertogenbosch komt een presentatie geven over 

natuur in de stad.  

 

’s-Hertogenbosch en 

Rosmalen kennen een 

zeer bijzondere natuur. 

Er komen veel 

karakteristieke soorten 

planten en dieren voor. 

Deze soorten vinden 

steeds vaker hun 

leefgebied binnen een 

stedelijke omgeving. 

Johan Mees legt uit waardoor dit komt en ook 

waarom natuur dicht bij huis belangrijk is voor ons. 

Hij zal daarbij ingaan op het nut en de noodzaak van 

het ecologisch beheer door de gemeente. En wat 

bewoners zelf kunnen doen om natuur in eigen 

omgeving te beschermen en te versterken. 

 

Joek Henkens, imker en leraar bijenteelt, gaat u 

boeien met een presentatie over bijen en wat erbij 

komt kijken, onder het motto “Blij met de bij”. 

 

Hoeveel vluchten moet een bij maken voor een 

theelepeltje honing? Wat is het verschil tussen bijen 

en wespen? Moeten we, zoals Chinezen, in de 

toekomst met een borsteltje onze fruitbomen 

bestuiven? Zijn bijen in de tuin eng en lastig? Fabels 

en mythen over bijen en honing passeren de revue, 

maar ook bedreigingen en oplossingen. 

Tenslotte zal Marc Molenaar, ecologisch hovenier, 

ingaan op hoe je zelf met eenvoudige ingrepen je tuin 

ecologisch kunt maken. Wat zou je kunnen doen en 

laten? Hoe draagt een bakje water in de tuin bij aan 

de verbetering van het klimaat. Hoe krijg je dat 

lastige onkruid weg zonder RoundUp, een 

allesdoder, te gebruiken. 

 

Marc Molenaar is eigenaar 

van het gelijknamige 

ecologisch 

hoveniersbedrijf te 

Rosmalen. Van jongs af 

aan is de natuur in al zijn 

facetten belangrijk 

geweest in zijn leven. 

Met volle overtuiging startte hij 30 jaar geleden zijn 

ecologisch hoveniersbedrijf. Op deze avond zal hij 

met name ingaan op de ecologische principes binnen 

de particuliere tuin. Hoe kunt u uw tuin omvormen tot 

een natuurlijk geheel met een biologisch evenwicht. 

Denk hierbij aan onderwerpen als: grond en 

bodemleven, water in de tuin, insecten in de tuin, 

vogels en andere dieren, duurzaam tuinieren en 

onderhoud. 

Het programma van deze avond 

Het programma ziet er als volgt uit: 

- 19.30 uur: inloop met koffie of thee. 

- 20.00 uur: opening en welkom. 

- Johan Mees met een presentatie over 

biodiversiteit in de woonomgeving. 

- Joek Henkens over bijen, hommels, vlinders en 

alles in je tuin. 

- Pauze en uitwisselen van ideeën. 

- Marc Molenaar over ecologische tuinen en 

tuinieren in de woonomgeving. 

- Rondvraag en napraten.  

- 22.00 uur: einde programma. 

 

De Zwerfafvaldag 2015 

Op zaterdag 28 maart is het de zwerfafvaldag 2015. 

Al enkele jaren organiseert de Wijkraad met veel 

succes de zwerfafvaldag. Op deze dag trekt een 

groep wijkbewoners met prikker en afvalzak erop uit 

om zwerfafval in de wijk op te ruimen. 

  

Uitnodiging 

Helpt u mee voor een schone wijk? 
 

 Wanneer: zaterdag 28 maart  

 Tijd: van 9.45 – 12.00 uur 

 Verzamelen bij: de Molen  

 Aanmelden bij werkgroep Openbare 
Ruimte en Groen: 

 Bea Wever: 073 - 521 40 00 
bwever@wijkmolenhoek.nl 

 Thea Jongen: 073 - 521 49 22 
th.jongen@kpnmail.nl 

 

  

mailto:bwever@wijkmolenhoek.nl
mailto:th.jongen@kpnmail.nl
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Informatie over het project: 

“Molenhoek een Zorgzame wijk” 
 

Doel van het project 
De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 anders 

georganiseerd. Uitgangspunt daarbij is dat mensen 

langer thuis moeten blijven wonen. Tegelijkertijd is er 

minder geld voor de zorg beschikbaar. Dit betekent 

dat we een groter beroep zullen moeten doen op hulp 

van familie, buren en vrijwilligers. Met dit project wil 

de Wijkraad Molenhoek bereiken dat er binnen de 

wijk meer mogelijkheden komen voor onderlinge 

ontmoeting, activiteiten en hulp van buren en 

vrijwilligers. Het project is op 6 oktober gestart met 

een grote bijeenkomst, welke door meer dan 100 

mensen bezocht werd. 

 

Resultaat bijeenkomst 6 oktober   
Op de bijeenkomst bleek dat wijkbewoners zeer 

betrokken zijn bij het thema. Duidelijk was dat 

mensen elkaar en buurtgenoten graag willen helpen. 

Maar als je elkaar niet goed kent, is het toch moeilijk 

om hulp te vragen of hulp aan te bieden. Daarvoor is 

het nodig dat je elkaar beter kent. Na afloop hebben 

wijkbewoners zich aangemeld om mee te denken 

over vervolgactiviteiten. Daaruit zijn twee 

werkgroepen geformeerd. De eerste werkgroep is 

aan de slag gegaan met de thema’s contact-

mogelijkheden en burenhulp. Hoe meer contacten 

mensen in de buurt hebben hoe makkelijker het zal 

zijn om burenhulp te vragen. De tweede werkgroep is 

geformeerd rondom het thema zorgcoöperatie. Voor 

dit thema bestond op de bijeenkomst van 6 oktober 

veel belangstelling. Voor het verslag van de 

bijeenkomst zie de website van de Wijkraad. De 

werkgroepen werken aan de volgende activiteiten. 

 

De wandelgroep 
De werkgroep contactmogelijkheden en burenhulp 

heeft als eerste activiteit een wandelgroep op de 

woensdagavond georganiseerd. En met succes. 

Iedere woensdagavond wandelen 15 tot 20 mensen 

mee. 

 

       Uitnodiging 
Wandelt u ook met ons mee?  

 Wanneer: iedere woensdagavond 

 Tijd: van 19.00 – 20.00 uur 

 Verzamelen bij de DA-drogist van de 
Molenhoekpassage  

 Aanmelden: is niet nodig 

 Deelname: is gratis 

 Geel hesje wordt geadviseerd 
   

 

Het huren van lokalen in de Herman 

Broerenschool 
De werkgroep heeft zich afgevraagd hoe we in de 

wijk Molenhoek meer contacten en activiteiten 

kunnen realiseren. We zouden een eigen ruimte 

moeten hebben waar wijkbewoners elkaar kunnen 

ontmoeten en deel kunnen nemen aan activiteiten. 

De werkgroep heeft nu een aanbod voor het huren 

van twee klaslokalen in de Herman Broerenschool 

aan de Sportlaan met een eigen ingang. Voor de 

benodigde financiën gaan we een aanvraag indienen 

bij het WMO-fonds van de gemeente. Het idee is om 

één lokaal als ontmoetingsruimte en één lokaal als 

activiteitenruimte in te richten.  

 

Mogelijke ideeën en activiteiten 
Wat betreft mogelijke activiteiten denkt de werkgroep 

aan het organiseren van: 

- Koffieochtenden of huiskamerbijeenkomsten. 

- Een spreekuur waar buurtbewoners terecht 

kunnen met praktische vragen over bijvoorbeeld 

het doen van de administratie, de zorg voor een 

partner of het aanpassen van de woning. 

- Spreekuur van Vrijwillige Hulpdienst of andere 

vrijwilligersorganisaties. 

- Ontmoetingsbijeenkomsten voor mensen die 

bijvoorbeeld hun partner verloren hebben. 

- Opvangmogelijkheid voor ouderen met 

beginnende dementie. 

- Gezelligheidsactiviteiten als kaartavonden. 

- Cursussen op het gebied van bv. slapen of yoga. 

Bij deze activiteiten is het de bedoeling dat wijk-

bewoners, die behoefte hebben aan een bepaalde 

activiteit, zelf die activiteit mee gaan organiseren. 

 

Een zorgcoöperatie 
De genoemde werkgroep is aan het kijken of het 

oprichten van een zorgcoöperatie een meerwaarde 

heeft voor het organiseren van bovengenoemde 

activiteiten en aanvullende zorg. Een zorgcoöperatie 

is een burgerinitiatief, veelal een vereniging, 

waarbinnen diensten op het gebied van zorg en 

welzijn worden aangeboden. Eind februari heeft een 

overleg plaatsgevonden met verschillende leden van 

het Zorgzaam Netwerk Rosmalen. Doel was het 

krijgen van zicht op de huidige en komende 

zorgvragen in de wijk Molenhoek. Dit voorjaar wil de 

werkgroep nog een bijeenkomst organiseren om de 

belangstelling voor het opzetten van een zorg-

coöperatie binnen de Molenhoek te inventariseren. 

Wilt u met ons meedenken of heeft u vragen en 

ideeën, geef het aan ons door: 

- Ad van Vark, advanvark@wijkmolenhoek.nl    

- Ad Prince, a.prince@wijkmolenhoek.nl  

   

mailto:advanvark@wijkmolenhoek.nl
mailto:a.prince@wijkmolenhoek.nl
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De Wijkraad zoekt versterking 

Het bestuur en verschillende werkgroepen van de 

Wijkraad hebben te maken met een onderbezetting. 

Het aantal vrijwilligers in de Wijkraad is afgenomen. 

Dit betekent dat de Wijkraad momenteel op halve 

kracht functioneert en niet kan doen wat ze graag 

zou willen doen. Het bestuur van de Wijkraad doet 

dan ook een dringend beroep op wijkbewoners 

om de wijkraad te komen versterken.  

     

Oproep aan alle wijkbewoners 
 
De Wijkraad zoekt nieuwe bestuursleden  
en leden voor verschillende werkgroepen.  
 
Vindt u het ook belangrijk dat onze wijk  
een mooie groene wijk blijft, waar het 
prettig wonen is en voldoende 
voorzieningen zijn? 
Wilt u een bijdrage leveren aan het werk 
van de wijkraad, neem dan contact met ons 
op: info@wijkmolenhoek.nl 
 

Meld u aan als bestuurslid of lid van 
een werkgroep.  

De Wijkraad heeft u nodig! 
 
 

De huidige stand van zaken binnen de 

Wijkraad 

De Wijkraad heeft een bestuur dat op dit moment 

bestaat uit vijf leden. De functie van penningmeester 

komt binnenkort vacant. Verschillende bestuursleden 

zijn voorzitter van een werkgroep. De Wijkraad kent 

de volgende werkgroepen: 

- Werkgroep Ruimtelijke Ordening & Verkeer 

- Werkgroep Openbare Ruimte & Groen 

- Werkgroep Zorgzame Wijk 

- Werkgroep Jongeren 

- Werkgroep Fondsenwerving 

De werkgroepen Openbare Ruimte & Groen en 

Zorgzame Wijk draaien goed. De andere werk-

groepen zijn onderbezet. De werkgroep 

Fondsenwerving moet zelfs nog opgestart worden. 

Dit betekent dat veel zaken niet opgepakt kunnen 

worden en uitnodigingen afgeslagen moeten worden. 

Dit is geen goede zaak voor de wijk. 

 

De website en andere communicatie-
middelen van de Wijkraad 

Wegens vertrek van één van onze vrijwilligers zijn de 

website, de facebookpagina en twitter even niet  

bijgehouden. Dit is jammer want deze media zijn 

belangrijk voor het informeren van wijkbewoners over 

wat er in onze wijk gebeurt. Hier zouden we veel 

meer mee kunnen en willen doen. Het bestuur wil 

daarom een werkgroep opzetten om deze 

communicatiemiddelen weer op te pakken en verder 

te ontwikkelen. Ook wil de wijkraad de papieren 

nieuwsbrief gaan vervangen door een digitale 

nieuwsbrief. Hiervoor hebben we hulp nodig. 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. 

 

Stand van zaken verbouwing 
Molenhoekpassage 

De Wijkraad neemt samen met twee afgevaardigden 

van de omwonenden, winkeliers, aannemers en 

gemeente deel aan de klankbordgroep voor de 

verbouwing van de Molenhoekpassage. In deze 

klankbordgroep vindt afstemming plaats over zaken 

als transportroutes, plaatsing van afvalcontainers en 

inrichting van de parkeerplaats. Bij de verschijning 

van deze nieuwsbrief zijn de voorbereidende 

werkzaamheden voor de verbouwing van de huidige 

winkels en nieuwbouw van de Aldi  gestart. 

Winkeliers, aannemers en gemeente hebben 

toegezegd een informatiebijeenkomst voor direct 

omwonenden en belangstellenden te gaan 

organiseren. In de klankbordgroep is afgesproken dat 

de aannemers de communicatie over de verbouwing 

en nieuwbouw voor hun rekening nemen. Zodra de 

websites hiervoor bekend zijn, zullen we u via de 

website van de Wijkraad en facebook daarover 

informeren. 

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    073-5214516 

- Rob Gubbels 

Penningmeester Bestuur,  

Voorzitter werkgroep Fondsenwerving 

rob.gubbels@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 
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