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Bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 08 oktober 2019  

Aanwezig  : Peter van Gerven (secretaris), Pieter Kniknie, Hendrik-Jan Melissen,       
                                     Ad Prince, Maria van der Sommen en Jan Timmers (voorzitter).                                  
Afwezig   : Kees Henkelman, Rutger Janssens (wijkmanager).  
Gasten                       : Sonja Boerman (buurtteam/Farent/Sociaal werker)                                                                                                                   

1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                            

Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder welkom.  In het bijzonder mw. Sonja 

Boerman (buurtteam) die het bestuur zal adviseren over de organisatie en opzet van de 

behandeling van de concept speerpunten die door het bestuur voorgesteld zijn.    

Kees Henkelman en Rutger Janssens hebben aangegeven dat zij verhinderd zijn.                                                                                                       

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen vooraf.  
Er zijn verder geen mededelingen vooraf.  

3. Opzet behandeling “Speerpunten”. 

Sonja Boerman licht haar voorgestelde opzet van de behandeling van de door het bestuur in 
concept opgestelde “Speerpunten” toe. Tijdens deze toelichting ontstaat een levendige 
discussie over de (on)mogelijkheden en de hieraan verbonden voor- en nadelen. Hierin 
worden meegenomen de meer gedetailleerde duiding van de speerpunten aangegeven door 
Maria van der Sommen en de reactie hierop door Kees Henkelman. Besloten wordt tot de 
volgende opzet: 

- Er komen 4 discussie-avonden in BijBomans, waarin in sub-groepen de speerpunten 
verder uitgewerkt worden. De wijk Molenhoek wordt in 4 “buurten” verdeeld; 

- Er moet voldoende ruimte zijn om speerpunten minder belangrijk te vinden en andere 
speerpunten toe te voegen. De speerpunten en de invulling hiervan moeten gedragen 
worden door de wijkbewoners; 

- Aanwezige bestuursleden zullen de subgroepen begeleiden en ondersteunen; 
- De bevindingen van de subgroepen worden plenair teruggekoppeld; 
- Nadat de 4 discussie-avonden zijn geweest, wordt er een openbare 

wijkraadvergadering gehouden, waarin de resultaten worden gepresenteerd en de 
speerpunten definitief worden vastgesteld; 

- Aanwezige wijkbewoners zullen worden uitgenodigd om in kleiner werkgroepverband 
de diverse geaccordeerde speerpunten verder uit te werken. 

Afgesproken wordt dat Sonja Boerman, Peter van Gerven, Pieter Kniknie en Jan Timmers 
deze opzet nog verder zullen uitwerken. Hiervoor worden gereserveerd 14 en 21 oktober. 

4. Ingekomen en uitgaande post (Peter van Gerven). 

De correspondentielijsten week 37 t/m 40 2019 geven geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen of het doen van mededelingen anders dan: 
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Het bestuur heeft een bericht ontvangen van verontruste wijkbewoners als het gaat over de 
(on)veiligheid bij de Oude Baan en het fietspad naar de Heirust. Naar de mening van de 
verontruste bewoners wordt het uitzicht belemmerd waardoor er een onveilige situatie 
aanwezig is. Zowel Sonja Boerman als Jan Timmers hebben zich laten informeren over deze 
kwestie. Besloten wordt deze melding verder niet te behandelen in/door het bestuur, maar dit 
neer te leggen bij de hiervoor bedoelde bevoegde instanties.  

In dit kader maakt Sonja het bestaan van het “Leefbaarheidsoverleg” en het “Wijknetwerk 
Zorgvraag” bekend. Op uitnodiging van Jan Timmers zal Sonja in een volgende bijeenkomst 
hier meer informatie over verstrekken. 

 
5. Vaststellen verslag BV 10 september 2019. 

Naar aanleiding van het verslag: 
- Oriënterend gesprek met dhr. Verstappen: Pieter Kniknie moet hier nog aktie op 

ondernemen. 
- Gesprek met Ingrid Nijskens: Jan Timmers heeft een bezoek gebracht aan Ingrid en 

haar namens het bestuur een atentie overhandigd. Het was een fijn en onderhoudend 
gesprek. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst zal van haar als bestuurslid in formele zin 
afscheid worden genomen. 

- Buurtambassadeurs: Peter van Gerven heeft dhr. Willem van Lokven uitgenodigd 
voor een toelichting op hoe de buurtambassadeurs in de wijk Sparrenburg 
georganiseerd zijn en hoe zij fnctioneren. Willem was echter voor deze vergadering 
verhinderd en komt een volgende keer. 

- Uitnodiging wethouder Geers: Peter van Gerven heeft een tweetal data doorgegeven 
aan de secretaresse, maar nog geen antwoord gekregen. Wellicht komt dhr. Roy 
Geers op 12 november. 

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

6. Nieuw logo wijkraad. 
Het voorstel van de wergroep Communicatie wordt door het bestuur overgenomen. 
 
7. Rondje langs de werkgroepvelden. 

- Bestuur algemeen (Jan Timmers). 
Jan Timmers geeft aan dat hij de bijeenkomst van het wijkradenoverleg ’s-
Hertogenbosch-Oost op 30 september heeft bijgewoond. Onderwerpen waren: 
-  positieve gezondheid presentie door dhr. Paul Hilgers:  
Belangrijke punten zijn o.a. het voeren van je eigen regie en de nadruk leggen op wat 
je wel kunt, niet op wat je niet kunt. In 2018 was Positieve Gezondheid in 50% van 
de gemeentes nog niet bekend. Uit onderzoek blijkt dat het verschil in 
levensduurverwachting tussen verschillende wijken kan oplopen tot zeven jaar. De 
gemeente maakt op diverse terreinen scans om te bepalen wat nodig is. Veel 
elementen maken deel uit van het grote geheel: Positieve Gezondheid (PG). PG is 
eigenlijk een vervolg op Zorgzaam Netwerk Rosmalen. 
Er zijn drie pijlers waarop de focus wordt gelegd:Gezonde leefstijl, Gezonde 
leefomgeving en Meedoen.  
Deze pijlers moeten nog vastgesteld worden bij de gemeente 
GGD heeft wijkfoto’s; hierin zitten de fysieke omstandigheden. RIVM heeft een tool om 
te zien hoeveel mensen gebruik maken van eerstelijns zorg. 

 
Jan stelt voor om deze presentatie goed door te nemen (dit mede in relatie tot de 
speerpuntendiscussie); 
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-  Energie uit de polder presentatie door dhr. Giel van den Akker: 
De eerste vijf bijeenkomsten betreffende de visies werden goed bezocht, daarna was er een 
zeer slechte opkomst. Wel is er inmiddels veel data opgehaald. De heren Giel van den Akker 
en Gerard Beentjes zitten in de klankbordgroep; deze groep wil processen goed volgen echter 
geen standpunt innemen. Uiteindelijk willen ze een bundeling van themabijeenkomsten. 
Gerard en Giel zijn altijd aan te spreken voor vragen en opmerkingen etc. Zij 
vertegenwoordigen alle betrokken wijken(bewoners). 
In de visie blijkt dat er ruimte zal zijn voor windmolens in de polder. (Dit projectteam houdt 
zich alleen bezig met zonne- en windenergie). Begin 2020 wordt de eerste fase  
teruggekoppeld naar de gemeente. Jeroen Kessels is de voorzitter van de klankbordgroep. 
Deze groep staat stil bij belangen en oefent zo invloed uit op de procesgang. De groep uit wijk- 
en dorpsraden wordt steeds geïnformeerd en meegenomen. In het voorjaar volgt meer 
informatie.  
-  Graffitiwand presenttie door dhr. Ton van Helvoort: 
Er werden inmiddels drie plekken bekeken: het basketbalveldje naast het Rodenborchcollege, 
de achterkant van Perron 3 en ‘ergens’ in de Parklaan. Deze laatste plek oogst veel tegenstand 
en krijgt geen draagvlak. Volgens Jan Timmers vindt de wijkraad het onacceptabel. Ook het 
basketbalveldje valt af: dit wordt een bloemenveldje. Er is nog geen besluit genomen; het 
college beslist uiteindelijk. 
-  Verkeer A2 en hervatting Rosmalense Oost/West-studies presentatie door dhr. Henk Verdijk: 
De uitbreiding van het bedrijventerrein Empel-Zuid kan veel plannen – voor ontsluiting bij 
Empel – dwarsbomen. Diverse brieven naar de gemeente om de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein te vertragen, hebben geen effect gehad. De Bestuursraad Empel blijkt wel blij 
te zijn met uitbreiding van het bedrijventerrein. Het blijkt overigens dat ambtelijk contact ook 
zinloos is. 
De gemeente is terughoudend over de A59. De weg is van het Rijk. Vanaf 2020 bestaat er een 
nieuw onderhoudscontract. De gemeente gaat op zoek naar een nieuwe contactpersoon bij 
Rijkswaterstaat; met deze persoon zal door de KBG contact worden opgenomen. Wel wordt 
er gekeken naar een eventuele toeritdosering vanaf/naar de A2 en de aanleg van spitsstroken. 
Aan het eind van dit jaar volgt er berichtgeving over dosering zowel aan de oost- als de 
westkant bij op- en afritten. Eventueel komt er in de toekomst trajectcontrole.  
-  Inloggen met DigiD presentatie door shr.Ton van Helvoort: 
De wijkraden kunnen voor bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies alleen nog maar inloggen 
met DigiD; dit leidt tot veel onvrede omdat men privé-DigiD dient te gebruiken. Dit besluit is 
door de financiële afdeling van de gemeente genomen om fraude te voorkomen. Bij het 
invullen kan men aangeven voor welke instantie het is. Men kan het geld eventueel laten 
‘plaatsen’ bij een andere instelling zoals bijvoorbeeld Farent. 

- Bij Bomans ( Ad Prince). 
Ad Prince wil aandacht voor de kwaliteit van de gesponsorde koffie; de gastvrouwen 
zien liever dat er eigen koffie ingekocht wordt. Wordt opgenomen met de sponsor. 

- Communicatie (Maria van der Sommen).  
Maria van der Sommen deelt mede dat er een nieuwe fotograaf de werkgroep is 
komen versterken.  
De werkgroep gaat een Instagramaccount operationeel maken voor de wijk. 
Nu het logo uitgekozen is kunnen de visitekaartjes besteld worden. 
Nu “Bij Bomans” een ingeburgerd begrip is geworden stelt de werkgroep 
Communicatie voor om in het vervolg “BijBomans” te gebruiken. Aldus wordt akkoord 
bevonden. 

- Financiën en Fondsenwerving (Kees Henkelman).  
Geen nieuwe zaken. 

- Langer thuis wonen (Ad Prince). 
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Ad Prince geeft aan dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met dhr. Jan Jansen. 
Hoofdonderwerp was positieve gezondheid; aandacht wordt gegeven aan de 
oriëntatie op dementie in de wijk. 

- Openbare ruimte en groen (Hendrik-Jan Melissen). 
-  Hendrik-Jan Melissen deelt mede dat Anita Vervenne gestopt is met het 
lidmaatschap van de werkgroep. Wellicht sluiten binnenkort nieuwe leden aan. 
-  Hij geeft aan dat de werkgroep graag in een volgende openbare 
wijkraadvergadering (volgend jaar maart) aandacht wil besteden aan 
watervriendelijke tuinen en bewonersinitiatieven in het kader van verduurzamen 
woonomgeving. Hij wil hiervoor een folder/flyer ontwikkelen in samenwerking met de 
werkgroep Communicatie. Ook wordt hier aandacht aan besteed en samengewerkt 
met de gemeentelijke klimaatkrant. 
-  Hendrik-Jan is bij de bijeenkomst over de veranderingen in de Heibloem geweest. 
De afwatering van de weg en toegang tot de wijk wordt gereconstrueerd. Pieter 
Kniknie zal dit verder oppakken en begeleiden. 

- Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven). 
-  De cursussen Reanimatie/AED op 24 september en 3 oktober waren succesvol en 
werden door de cursisten gewaardeerd. Voor de derde cursusavond (26 november) 
hebben zich al voldoende kandidaten gemeld.  
-  Opgemerkt wordt dat de wijkagent slecht bereikbaar is. Peter zal contact met hem 
proberen te krijgen om hierover nadere afspraken te maken. Hij komt hierop terug. 

- Ruimtelijke ordening en verkeer (Pieter Kniknie) 
-  Ontwikkelingen De Hoef: Pieter heeft contact gehad met de secretaris en zij zullen 

nog een afspraak maken. 

-  Bewoners-/Werkgroep “Oude Baan”: Pieter neemt hieraan deel; er moet nog een 
afspraak gepland worden met Peter de Leeuw. 
-  Pieter Kniknie geeft aan dat er een aantal onderwerpen zowel door de werkgroep 
ORG als de wergroep ROV worden behandeld. Hendrik-Jan en Pieter zullen dit 
afstemmen. 
 

8. Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag. 
Ad Prince vraagt aandacht voor de kerstattentie; hij zal contact opnemen met de slijterij om 
hier afspraken over te maken. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering de aanwezigen dankende voor hun inbreng. 

 
 
De informatie verzonden met dit (e-mail) bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor 
de geadresseerden. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerden is, 
zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, verboden. De Stichting Wijkraad 
Molenhoek staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een 
gezonden (e-mail) bericht, noch voor de ontvangst hiervan.  
 

 


