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Bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 09 juli 2019
Aanwezig

Afwezig
Gasten

: Peter van Gerven (secretaris), Kees Henkelman, Pieter Kniknie,
Ad Prince, Maria van der Sommen en
Jan Timmers (voorzitter).
: Hendrik-Jan Melissen, Ingrid Nijskens en Rutger Janssens
(wijkmanager).
:

1. Opening en vaststelling van de agenda.
Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder welkom.
Hendrik-Jan Melissen (vakantie), Ingrid Nijskens (lidmaatschap bestuur opgezegd) en Rutger
Janssens (andere verplichtingen) zijn afwezig. Ingrid zal nog wel aan de evaluatie van de
bestuurs- en werkgroepenstructuur deelnemen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen vooraf.
- Ad Prince vraagt zich af of we als bestuur van de wijkraad “iets moeten doen” bij
bijzondere gebeurtenissen van bestuurs-, werkgroepleden en vrijwilligers. Dit
onderwerp is al eens eerder besproken, maar heeft toen niet geleid tot actie. Maria
van der Sommen is van mening dat we, als we op de hoogte zijn van een bijzondere
gebeurtenis, we minimaal een kaart namens het bestuur kunnen sturen. De
mogelijkheden worden nog individueel nagegaan en dit punt wordt geagendeerd
voor de volgende vergadering.
- Ad Prince stelt voor om dit jaar geen open dag namens “Bij Bomans” te houden,
maar dit te doen namens de wijkraad. Aldus wordt besloten; organisatoren, datum
en programma moeten nog worden vastgesteld. Ook dit punt wordt geagendeerd
voor de volgende vergadering.
- Maria van der Sommen vraagt aandacht voor het jongerenwerk; zij is hierop
geattendeerd door Ad van Vark. De vraag ligt voor of wij hier iets mee kunnen en zo
ja hoe dit vorm en inhoud kan krijgen. Ook dit punt wordt geagendeerd voor de
volgende vergadering.
3. Ingekomen en uitgaande post (Peter van Gerven).
Naar aanleiding van de correspondentielijsten wordt het volgende
opgemerkt/medegedeeld:
- Trapveldje Molenstraat: Onderwerp heeft nog steeds de aandacht en maatregelen
voor het wegnemen van de (geluids)overlast zijn voorgesteld.

-

-

Master thesis Lisanne Bergefurt: Ad Prince heeft nog geen contact gehad met
Lisanne; wellicht is zij met vakantie. Peter van Gerven zal Lisanne nogmaals een
bericht sturen.
Alternatieve huisvesting: Ad Prince heeft nog geen duidelijk zicht hoe de vlag er nu bij
hangt; wie is eigenaar, wie is huurder en onder welke condities? Zal worden
nagevraagd bij Rutger Janssens.

4. Vaststellen verslag BV 11 juni 2019.
Naar aanleiding van het verslag:
- Evaluatienotitie bestuurs- en werkgroepenstructuur: Kees Henkelman heeft per mail
aangegeven dat hij toch minder blij was met het afgesproken traject rond de
evaluatie van het functioneren van het bestuur. Er bestaat het risico, dat er
onbedoeld een eenzijdig beeld ontstaat/gevoeld wordt. Hij heeft na afstemming met
Hendrik-Jan een vragenformulier gemaakt, waarin ieder vooraf zijn/haar
gevoelens/opvattingen kenbaar kan maken en met ideeën voor verbeteringen kan
komen. Kees en Hendrik-Jan hebben het op zich genomen om mede op basis hiervan
een samenvattende evaluatie te maken. Dit onderwerp is voor de reguliere
bestuursvergadering van 13 augustus geagendeerd.
Jan Timmers licht toe dat er naar aanleiding van deze mail overleg heeft
plaatsgevonden met een aantal bestuursleden. Afgesproken is dat iereen naar eigen
inzicht omgaat met de vragenlijst.

-

-

-

Peter van Gerven spreekt de wens uit dat dit verder geen vertraging meer gaat
opleveren.
Financiële afhandeling zwerfafvaldag: Kees Henkelman deelt mede dat alleen de
groep “Bij Bomans”via de wijkraad is afgerekend; de overige groepen hebben een
eigen rekening kenbaar gemaakt en gebruiken dit geld voor eigen doelen. Dit
betekent dat de werkgroep ORG geen extra gelden te besteden heeft.
Ontwikkelingen De Groote Vliet: Pieter Kniknie heeft hierover contact gehad met
Frank van Weert (gemeente). Pieter zal de ontwikkelingen blijven volgen en
deelnemen aan de bijeenkomsten.
Noodzakelijke aanpasingen huidige locatie: Jan Timmers deelt mede dat hij een
tweetal offertes binnen heeft. Ad Prince vraagt zich af of een traplift wel echt
noodzakelijk is als wij de beoogde nieuwe beeldschermvoorzieningen ook kunnen
realiseren. Afgesproken wordt dat de WG “Bij Bomans” dit zal bespreken en criteria
zal opstellen voor de gewenste aanpassingen. Peter van Gerven stelt voor om
hiervoor een BAG-aanvraag in te dienen zodra duidelijk is wat we als wijkraad willen.

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
5. Afvalstoffendienst (Hendrik-Jan Melissen).
Hendrik-Jan Melissen heeft een mail gestuurd over zijn bezoek aan de afvalstoffendienst.
Ad Prince stelt voor om te overwegen om dit onderwerp te behandelen in de nog te plannen “open
dag” van de wijkraad.
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6. Evaluatie bestuurs- en werkgroepenstructuur (Kees Henkelman en Hendrik-Jan Melissen).
Is reeds behandeld onder punt 4.
7. Vitale leefomgeving Molenhoek.
Ad Prince geeft aan dat dit reeds eerder aan de orde is geweest bij de ontwikkeling van “De Hoef”.
Toendertijd is besloten om hier verder niet op in te gaan omdat de de te ontwikkelen buurt ook veel
jonge gezinnen zal gaan huisvesten en deze hier ook bij betrokken moeten worden. Overigens heeft
onze wijk voldoende speel- en beweegtuinen. Peter van Gerven zal een antwoord formuleren aan de
vraagstellers.
8. Verslag WG ORG.
Naar aanleiding van dit verslag wordt opgemerkt dat het bestuur de suggestie om een ooievaarsnest
te plaatsen in het kanaalpark positief benadert.
9. Rondje langs de werkgroepvelden.
- Bestuur algemeen (Jan Timmers).
Jan timmers heeft de bijeenkomst voor de wijkraden bij de Verkadefabriek bijgewoond.

-

-

-

-

Ad Prince vraagt wat te doen met de vacature die ontstaan is door het vertrek van Ingrid
Nijskens als bestuurslid. Besloten wordt om dit punt te bespreken nadat de bestuurs- en
werkgroepen evaluatie heeft plaaatsgevonden.
Bij Bomans ( Ad Prince).
Ad Prince deelt mede dat hij nog geen rekening voor het gebruik van de zaal in de kerk heeft
ontvangen. Deze wordt afgewacht.
Communicatie (Maria van der Sommen).
Maria van der Sommen deelt mede dat zij nog geen “visitekaartjes” heeft besteld. Dit omdat
zij nog bezig is met het nieuwe logo.
Financiën en Fondsenwerving (Kees Henkelman).
Geen nieuwe zaken.
Langer thuis wonen (Ingrid Nijskens).
Geen nieuwe zaken. In het najaar staat een evaluatie gepland.
Openbare ruimte en groen (Hendrik-Jan Melissen).
Geen nieuwe zaken.
Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven).
Er is inmiddels contact geweest met Peter de Leeuw en de stichting Reanimatie ’sHertogenbosch. Er zijn data voor september en oktober gereserveerd.
Ruimtelijke ordening en verkeer (Pieter Kniknie).
Herinrichting Sportlaan: De gemeente is nog niet helemaal rond met de voorbereidingen. De
voorlichtingsbijeenkomst is daarom vertraagd en nu gepland voor 5 september.

Ontwikkelingen De Hoef: Pieter zal nog contact opnemen met de
bewonersvereniging.
Verkeersdrempels Felix Timmermanslaan: Momenteel wordt gewerkt aan het bestek;
het is de bedoeling dat dit voor 1 oktober gerealiseerd is.
Bewoners-/Werkgroep “Oude Baan”: In september is er weer een vervolgoverleg;
Pieter neemt hieraan deel.
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Verbouwing tankstation Molenstraat: Het bestaande tankstation wordt opgeknapt.
Er komt ook een “foodcorner”.
10. Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag.
Er komt niet meer ter tafel.
11. 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.
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