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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 4 juli 2016 

 

Aanwezig:  

Ad van Vark, Bea Wever, Pieter Kniknie, Ad Prince (verslag),  

Afwezig: Kees Henkelman, Marie-Louise Claessens (wijkmanager) 

 

 

1. Opening en mededelingen 

Marc zal bestuursvergaderingen niet meer bijwonen. 

 

2. Vaststellen notulen bestuursvergadering d.d.  9 mei 2016 

 De notulen worden vastgesteld.  

De actielijst wordt besproken. De punten jeu de boulesbaantje, voorziening    

zwerfafvaldag, Troubadour en overleg gemeente blijven staan. 

Contactpersoon vanuit Groen voor werkgroep Communicatie wordt: André Bijker. 

Er wordt voorlopig afgezien van een wijkapp. Kost tijd en geld. 

De wijkapp van Next Door wordt al door 300 personen gebruikt. Wij kunnen deze ook  

gebruiken. Dat kan niet als organisatie maar moet als persoon. 

 

3. Bestuur 

 Overleg met gemeente over wijkraad/Bij Bomans 

Afdelingen zijn uitgenodigd maar houden overleg af.  

 Voortgang Wijkbudgetten 

Gaat 1 januari 2017 in. Voorstel is om dit samen met Maliskamp en Sparrenburg op 

te pakken. Idee is om hiervoor ook een werkgroep in te stellen. Dit thema wordt het 

hoofdthema voor de openbare vergadering van oktober. 

 Vacature secretaris 

Nog geen belangstellenden.  

 BWRO-RNV 28 juni 

Dit is het overleg van de Rosmalense Wijkraden. RNV staat voor Rosmalen, Nuland 

en Vinkel. Ad v V gaat hier naar toe met 2e bestuurslid afhankelijk van thema.  

 Nieuwsbrief september 

Verspreiding eind september. Half september kopij gereed. Thema’s: 

 Wijkbudgetten: Ad v V 

 Bij Bomans: Ad P 

 A59: Pieter 

 AZC: Pieter 

 Molenhoekpassage: Pieter 

 Oproep secretaris: Ad P 

 Werkgroep groen: Bea 

 Info website en digitale Nieuwsbrief: Ad v V. 
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4. Openbare wijkvergadering  

Evaluatie 6 juni 

Presentatie goed, opkomst minder 

 Anticipatie 3 oktober ( 

Thema’s: Wijk- en dorpsbudgetten en AZC 

Datum wordt 10 oktober 

 

5. Werkgroep AZC 

 Stand van zaken 

12 juli kijkt kleine groep naar inrichtingsplan en beheer- en veiligheidsplan. Daarna 

komt op 21 september de klankbordgroep bijeen. Info-avonden zijn slecht bezocht. 

Afspraak: we gaan als wijkraad geen bezwaren op huidige voorstellen indienen 

 

6. Werkgroep Zorgzame wijk / Bij Bomans 

Stand van zaken  

De meeste activiteiten lopen door maar opkomst wordt kleiner. Begin oktober willen 

we open dag organiseren om te kijken of er behoefte is aan andere activiteiten. 

Uitkomst van en vervolg op overleg met de keukengroep 

 Vaststellen beschikbaar budget voor de keuken 

 Vaststellen kader indeling keuken 

 Vaststellen verantwoordelijkheid wijkraadbestuur en werkgroep O&F/Bij 

Bomans  

We doen verslag van bijeenkomst met kookwerkgroep. We hebben toegezegd 

uitsluitsel te geven over budget en kader. De hoogte van het budget voor de keuken 

is afhankelijk van de besteding van het verdere beschikbare budget. Ad v V vraagt 

wat er al besteed is van beschikbaar budget van Oranje Fonds. Het beschikbare 

budget moet eerste helft van 2017 besteed worden. Hier moeten afspraken over 

gemaakt worden. 

We besluiten een extra vergadering in te lassen over bovengenoemde vragen en wel 

op 8 augustus. Ad P. zal dit organiseren. Hij zal Peter van Gerven en Ingrid Nijskens 

ook uitnodigen voor de vergadering. Verder zal hij Kees vragen een overzicht te 

maken van de reeds gedane uitgaven van de subsidie van het Oranje Fonds. 

 Besluit jeu de boules-baan 

 opbrengst collecte € 510 

 opbrengst emballagebonnen AH ongeveer € 400,00 

 Beschikbaar vanuit wijkraad € 3300,00 

Er ligt een offerte voor € 3800,00 exclusief BTW. Wil Klerks heeft aangegeven dat de 

gemeente hier nog wel iets aan kan doen. We spreken af dat Ad P afspraak maakt 

met Wil Klerks en gaat kijken of we 2 baantjes kunnen aanleggen voor een bedrag 

van maximaal € 4000,00. Als plan concreet wordt moeten we met de bewoners uit de 

straat gaan overleggen. 

Ad zal dan ook het punt van een volkstuintje bespreken. Wordt vervolgd. 

 

7. Werkgroep Groen en Openbare Ruimte 

Stand van zaken 

Wil Klerks is terug. Vleermuizenkasten worden opgehangen in het Rooseveltpark. 
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Het fietspad tussen de Annenborch en de Stadionlaan wordt een zangfietspad. 25 

september opening met wethouder. 

Verslagen d.d. 25 april en 30 mei 2016 

Geen opmerkingen 

Molenbiotoop 

Bij het onderzoek was vooral gekeken vanuit het belang van de molen. Er komt een 

nieuw voorstel. 

Voorstel werkgroep groen 

Kunnen we met foto’s van de leden van bestuur en werkgroepen gaan werken. 

Vraag wordt voor een volgende keer geagendeerd. 

Afvalbak 

Bij Bomans heeft geen behoefte aan afvalbak. Bea neemt hem weer mee. 

 

8. Werkgroep Communicatie  

 Stand van zaken 

Dit punt wordt doorgeschoven. 

   

9. Projecten 

 Winkelcentrum Molenhoek 

Niets te melden 

 Vernieuwing A 59 

Niets te melden 

 Inventarisatie 30 km/uur gebieden 

De inventarisatie is gereed. Gaat eerst naar Van Son en gemeenteraad. Daarna 

krijgen de wijkraden de resultaten. 

 

10. Ingekomen stukken 

 Uitnodiging Bewonersradenoverleg Den Bosch 

Ad v V stuurt deze door. 

 IGNITE Award 

Doen we verder niets mee. 

 Nederland Zorgt Voor Elkaar 

Bekijken voor Bij Bomans 

 Jaarlijkse bijdrage BWRO-RNV 

Wordt betaald 

 Verzoek bijdrage Rosmalens Verenigingen Contact 

We besluiten deze ook te betalen. 

 Gemeentelijke hearing detailhandel 

Is geweest. Marc is niet geweest. 

 Uitnodiging tot kennismaking met Seniorenraad 

Ad v V en Ad P gaan er naar toe. 

Ad P wordt secretaris en ambtelijk secretaris van de Seniorenraad. 

 Jaarverslag 2015 Gemeente Den Bosch 

Ter kennisname 

 VVN-magazine  

Voor advies bijvoorbeeld over verkeerssituatie bij AZC kan advies gevraagd worden 

bij VVN 
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Burendag van Oranje Fonds 

Ad P bekijkt mogelijkheid voor open dag bij Bij Bomans 

  

11. Rondvraag en sluiting 

Geen vragen 

 Volgende vergadering is op: 8 augustus om 20.00 uur Bij Bomans 

  

Let op: De vergadering van 5 september stellen we uit naar 20 september 

 

Actielijst 

Bestemming geven aan voorziening bewonersinitiatieven door 

onderzoeken aanleg jeu de boules baan 

 Ad P 

Bestemming geven aan voorziening zwerfafvaldag Bea 

Contact leggen met Troubadour Bea, Marc 

Onderzoeken juridische en financiële aansprakelijkheid wijkraad Marc, Kees,AdvV 

Informeren naar voortgang evaluatie 30 km zones Pieter 

Organiseren extra bestuursvergadering op 8 augustus over 

besteding gelden van het Oranje Fonds 

Ad P 

Kijken of Bij Bomans mee kan doen met Burendag van Oranjefonds 

voor organiseren Open Dag 

Ad P 

Betalen bijdrage Rosmalens Verenigingen Contact Ad v V en Kees 

Agenderen voorstel werken met foto’s bestuurs- en 

werkgroepsleden 

Ad v V 

Afspraak maken met Wil Klerks over mogelijkheid jeu de boules-

baantje 

Ad P 

 

 

 

 

 

 


