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Verslag vergadering bestuur Wijkraad Molenhoek, d.d. 8 november 2016 

 

Aanwezig:  

Ad van Vark [voorzitter], Bea Wever, Pieter Kniknie, Kees Henkelman, Ad Prince, Marie-Louise 

Claessens [wijkmanager] en Ingrid Nijskens (verslag),  

             

 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 
De agenda wordt enigszins gewijzigd: 6a) Werkgroep Openbare Ruimte en Groen en 6b) Werkgroep 
Ruimtelijke Ordening en Verkeer. 
Bij 6a worden de verslagen 29-8 en 31-10 besproken [niet het verslag van 26-9] 
 
2. Vaststellen notulen bestuursvergadering d.d.20-09 -2016 
Er zijn geen inhoudelijke en tekstuele opmerkingen op het verslag van 20 september jl. Het verslag 
wordt ongewijzigd vastgesteld 

 Nalopen actielijst 
De actielijst wordt bijgewerkt.  
 
3. Bestuur 

 Terugblik Openbare Wijk Vergadering op 10 oktober jl.  
De opkomst tijdens deze avond was goed; ditzelfde geldt voor de presentaties en inhoud. 
Waardering voor de sprekers. Ook de nazit was naar tevredenheid. 

 Stand van zaken Wijk- en Dorpsbudget  
Er hebben zich inmiddels vijf kandidaten gemeld. Deze week dienen de namen van 2 mensen, die 
zitting nemen in de gezamenlijke Bewoners Advies Groep [BAG] bekend te zijn; zij moeten worden 
benoemd door het college van B&W. Voorzitter roept de kandidaten z.s.m. bij elkaar.  
Voorzitter verifieert de afvaardiging van mogelijk 3 kandidaten vanuit Sparrenburg naar de BAG bij 
de heer van der Steen. Er is afgesproken dat elke wijk in de gezamenlijke BAG van Sparrenburg, 
Maliskamp en Molenhoek 2 kandidaten aanlevert. 

 Vrijwilligersbijeenkomst 12-12-2016, incl. attentie 
In totaal zullen er 54 genodigden [vrijwilligers Wijkraad en Bij Bomans] zijn. Gezien dit aantal wordt 
gekozen voor Perron 3 als locatie. Ad van Vark gaat dit regelen. 
De inhoud van het programma zal ongeveer hetzelfde zijn als voorgaande jaren.  
Voorzitter neemt contact op met Marc van Deurloo om te achterhalen waar consumptie-munten zijn 
gebleven.  
Bea en Ad P. regelen de jaarlijkse attentie voor vrijwilligers met een lokale ondernemer.  
Er zal afscheid worden genomen van een aantal vrijwilligers; dit gebeurt op werkgroep –niveau (dhr. 
Wijsmuller], maar ook tijdens de bijeenkomst in Perron 3. De vertrekkend voorzitter wordt gefêteerd 
met een VVV-bon en een bos bloemen. Ad V. zal de vrijwilligers die afscheid nemen toespreken.  

 Vergaderrooster 2017 [ 
Het voorgestelde vergaderrooster is akkoord 
 
4. Werkgroep AZC 

 Stand van zaken  
Op 10 oktober is bekend geworden dat er geen AZC komt op het terrein van Coudewater.  
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Op 9 november jl. is er daarom een afscheids- en evaluatiebijeenkomst geweest met de stuurgroep 
AZC, waarin o.a. de aanloop- en communicatieproblemen zijn besproken.  
De werkgroep AZC van wijkraad Molenhoek wordt ook opgeheven; de leden daarvan worden ook 
uitgenodigd tijdens de bijeenkomst op 12 december.  
 
5. Werkgroep Zorgzame wijk/ Bij Bomans 

 Stand van zaken, o.a. kookgroep 
In de 3e week van december gaat er een keuken geplaatst worden t.b.v. de activiteiten van de 
kookgroep.  

 Terugblik Open Dag 24 september 
Er wordt teruggekeken op een geslaagde Open Dag; er was een goede toeloop van wijkbewoners. Er 
zijn een aantal nieuwe activiteiten door ontstaan. Er is een schildergroep begonnen op 
dinsdagochtend. De activiteit bloemschikken start in december en zal maandelijks plaatsvinden. Het 
niveauverschil in de groep belangstellenden voor bridge was te groot, waardoor er niet gestart gaat 
worden. De belangstellenden voor jeu de boules maken onderling afspraken voor deze activiteit.  
Het bord bij de jeu de boules-baan wordt vervangen; men was niet tevreden over de lay-out.  
De rommelmarkt heeft € 300 opgebracht.  
 
6a. Werkgroep Openbare Ruimte en Groen 

 Stand van zaken 
Met het geld dat is verkregen met de zwerfafvaldagen, zijn nestkasten gekocht. Deze zijn onlangs 
door de belangstellenden opgehaald Bij Bomans. Zo hebben weer veel mensen kennisgemaakt met 
Bij Bomans. 

 Verslag 26 september en 31 oktober 2016  
Het bestuur van de wijkraad heeft geen inhoudelijke vragen bij de goede verslaglegging. 

 Molenbiotoop  
Er is met de gemeente uitgebreid gesproken over de biotoop rond de Molen. [Zie het verslag d.d. 26-
9].  

 De problemen met een heg in de brandgang van de Jac. Perkstraat zijn gedeeltelijk opgelost. 
In het voorjaar wordt een vervolg verwacht.  

 De klacht van een bewoner over een boom in de Hildebrandstraat is doorgestuurd naar dhr. 
Klerks van de gemeente 

 
6b. Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

 Winkelcentrum Molenhoekpassage 
Binnenkort wordt de betegeling in het winkelcentrum aangepakt. Dit kan tot veel hinder voor het 
winkelend publiek leiden.  
Ook de aanpak van het parkeerterrein rondom het winkelcentrum zal veel overlast gaan geven. Er 
zijn vraagtekens bij de capaciteit van het parkeerterrein. Peter Kniknie, als voorzitter van de 
werkgroep en Marie-Louise Claessens, als wijkmanager zitten bovenop deze materie.  
Het belang van de wijkraad is de overlast voor wijkbewoners zoveel mogelijk te beperken. 
Aandacht wordt gevraagd over de aanlooproute zonder oversteek-manoeuvres naar de nieuwe 
ingang van het winkelcentrum. 
Er is een mooie witte muur verrezen, die na een nacht al is beklad met graffiti. Er zijn verschillende 
lezingen over de tijdspanne van het aanbrengen van de anti-graffiti-coating.  

 Vernieuwing A 59 
Dhr. Van der Steen, wijkraad Sparrenburg, heeft overleg met een lid van de 2e kamer over de A59-
problematiek. Ook Olaf Thelissen, gemeenteraadslid in ’s-Hertogenbosch, gaat zich mengen in deze 
zaak. 

 Inventarisatie 30 km/uur gebieden 
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Pieter Kniknie, als voorzitter van de werkgroep RO en Verkeer, plant een afspraak met Ad van Vark 
en Marc Deurloo om de balans rondom de 30 km. zones op te maken. 

 Parkeren Sportlaan: er heeft een prettig gesprek met de tennisvereniging plaats gevonden. In 
overleg met hun leden zullen er aanpassingen gaan plaats vinden. Snelheid remmende 
maatregelen zijn momenteel niet mogelijk, gezien het ontbreken van budget.  

 De Oostwestelijke Landweg, die de doorstroom van verkeer moet gaan bevorderen en het 
centrum van Rosmalen moet ontlasten, blijft de aandacht houden. Onderzoek en aanleg naar 
en van deze weg lopen parallel.  

 
7. Werkgroep Communicatie  

 Stand van zaken 
Geen nieuws te melden; op 22 november komt deze werkgroep voltallig bij elkaar.  
 
8. Ingekomen stukken 

 Gemeente ’s-Hertogenbosch – begroting 2017   naar penningmeester 

 Verslaglegging bewonersradenoverleg d.d. 15-9-2016  Ad P. en Ingrid gaan deze  
overleggen bijwonen 

 Anneborch afscheidsreceptie directeur    Ad P. namens wijkraad 

 Verslag overleg bewonersradenoverleg Rosmalen 

 Bomenbeleidsplan gemeente ’s-Hertogenbosch 

 Uitnodiging Najaarsbijeenkomst Sportalliantie 

 Klacht bewoonster Hildebrandstraat    zie agendapunt 6a 
 
9. Rondvraag en sluiting 
Bea Wever  

 Structuurvisie zoals doorgestuurd door mw. E. Verstappen. Peter Kniknie is doende een 
afspraak met haar te maken 

 Vraagt of er een emailadres kan worden aangemaakt voor activiteiten van de werkgroep 
Openbare Ruimte en Groen. Dit behoort tot de mogelijkheden 

 Vraagt of de adressenlijst van alle bij de wijkraad betrokken vrijwilligers voor iedereen 
beschikbaar is? Dit doen we vanuit privacyoverwegingen liever niet 

Pieter Kniknie 

 Vraagt naar de routing i.v.m. het aanleveren van kopij voor de [digitale-] nieuwsbrief. Dit 
gaat tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Communicatie op 22-11 a.s. uitgebreid 
besproken worden 

 
Volgende vergadering 

 12 december: vergadering met actieve en vertrekkende vrijwilligers. 
 

Actielijst d.d. 8-11-2016  

 

1 Onderzoeken juridische en financiële aansprakelijkheid wijkraad Kees, Ad v V 

2 Informeren naar voortgang evaluatie 30 km zones; maakt afspraak met M. 

van Deurloo en A. van Vark 

Pieter 

3 Foto’s bestuurs- en werkgroepsleden op 12-12-2016 E. van 

Genugten 

4 Plannen vooroverleg over wijk/dorpsbudget t.b.v. openbare wijkraad 
vergadering 

Ad v V / Marie-

Louise 

5 Vitrinekast van de wijkraad terughangen na de verbouwing winkelcentrum  Pieter 
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6 Klacht opnemen met bewoner en omwonenden m.b.t. verkeersoverlast 
Oude Baan  

Pieter  

7 Aanleveren van 2 namen van afgevaardigden in de gezamenlijke Bewoners 
Advies Groep [BAG] bij wijkmanager  

Ad v V. 

8 Contact opnemen met voorzitter wijkraad Sparenburg inzake afvaardiging 
naar BAG 

Ad v V. 

9 Regelen locatie vrijwilligersbijeenkomst 12-12 a.s. Ad v V. 

10 Jaarlijkse attentie vrijwilligers  Ad P.  en Bea 

 


