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Bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 10 september 2019  

Aanwezig  : Peter van Gerven (secretaris), Kees Henkelman, Pieter Kniknie,                     
                                     Hendrik-Jan Melissen, Maria van der Sommen en Jan Timmers       

(voorzitter).                                  
Afwezig   : Ad Prince.  
Gasten                       : Rutger Janssens (wijkmanager).                                                                                                                     

1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                            

Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder welkom.                                                                            

Ad Prince heeft laten weten dat hij verhinderd is.                                                                                                      

Peter van Gerven heeft Ingrid Nijskens in verband met agendapunt 5 meegenomen in de 

uitnodiging voor vandaag. Ingrid is er echter vanuit gegaan dat de vorige 

bestuursvergadering de laatste vergadering was waaraan zij zou deelnemen. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen vooraf.  
- Pieter Kniknie geeft aan dat dhr. Verstappen en zijn dochter hem hebben uitgenodigd 

voor een gesprek. Het onderwerp van gesprek is niet direct duidelijk. Pieter zal dit 
verder afhandelen. 

- Jan Timmers deelt mede dat hij de vorige vergadering niet stil heeft gestaan bij het 
feit dat dit de laatste bijeenkomst was met Ingrid Nijskens als bestuurslid. Hij heeft 
contact met haar opgenomen en heeft een afspraak met haar gemaakt om hier toch 
nog achteraf aandacht aan te geven. Op de eindejaarsbijeenkomst zal in formele zin 
afscheid van haar genomen worden als bestuurslid. 
  

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

De correspondentielijsten week 32 t/m 36 2019 geven geen aanleiding tot opmerkingen en/of 
mededelingen anders dan: 

Hendrik-Jan Melissen heeft aan Rutger Janssens gevraagd hoe de afbakening is tussen de 
projecten “Duurzame polder”, “Energietransitie in de wijken” en “Visie energielandschap”. 
Deze zijn in de tijd gezien op een ander moment ontstaan, hebben een verschillende 
“reikwijdte” met anders samengestelde projectgroepen en kennen ook nu nog hun eigen 
overlegmomenten. Zij zijn echter niet los van elkaar te zien. 

4. Vaststellen verslag BV 13 augustus 2019. 
Naar aanleiding van het verslag: 

- Evaluatie bestuurs- en werkgroepenstructuur:                                                                                   
Jan Timmers heeft niet meegeschreven aan de notitie. 
 
Dat de werkgroepen in grote mate autonoom moeten kunnen functioneren binnen de 
kaders van het bestuur wordt nogmaals onderschreven. Hoe dit vorm en inhoud krijgt 
moet nog worden afgesproken. Ook moet nog worden aangegeven hoe de 
werkgroepen “toekomstbestendig” kunnen worden.  
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Nadat de beleids-/speerpuntennotitie is vastgesteld is duidelijk welke doelgroepen 
onderkend en bereikt moeten worden en zal dit als thema “de vraag beantwoorden 
op welke wijze wij andere doelgroepen binnen de wijk meer (actief) kunnen 
betrekken”  worden geagendeerd. 
 
Kees Henkelman en Hendrik-Jan Melissen hebben geen procesbeschrijving 
aangereikt, maar hebben direct en voorzet gegeven voor een inhoudelijke notitie. 
 

- Viering 75 jaar bevrijding: Pieter Kniknie heeft contact opgenomen met de 
Heemkundekring. 

 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 

 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

5. Individuele terugkoppeling op behandeling Evaluatie bestuurs- en 
werkgroepenstructuur.                                                                                                                                                                             

De aanwezige bestuursleden delen hun beleving van de discussies over de tijdens de vorige 
bijeenkomst gehouden evaluatie bestuurs- en werkgroepenstructuur. Samenvattend kan 
worden gesteld dat dit positief ervaren is en dat het een goede aanzet is voor het vervolg. 

 

6. Speerpunten wijkraad. 
Kees Henkelman en Hendrik-Jan Melissen hebben een concept  notitie opgesteld over de 
naar hun mening noodzakelijke speerpunten voor de wijkraad en de wijk in de komende 
jaren. Hierin is aandacht besteed aan de wijkligging, de doelstelling van de wijkraad, de 
kenmerken van de wijk, de gegeven voorgaande aan te bevelen speerpunten voor de 
komende jaren en de organisatie hiervan. 
 
Het wijkraadbestuur onderschrijft de inhoud van de notitie op hoofdlijnen. De genoemde 
speerpunten “Infrastructuur”, “Woonomgeving” en “Sociale cohesie” zijn een goed 
vertrekpunt. Besloten wordt om een openbare wijkraad te organiseren om de wijkbewoners 
hierbij actief te betrekken.  
 
Er worden een aantal suggesties gedaan om de notitie toegankelijker te maken en meer toe 
te spitsen op de invulling van de nog te organiseren openbare wijkraadvergadering.    
 
Rutger Janssens stelt voor om mw. Sonja Boerman (Farent) te consulteren bij het 
organiseren en vorm en inhoud geven hieraan. Hij stelt ook voor om contact op te nemen 
met dhr. Willem van Lokven  om te vernemen hoe de buurtambassadeurs in de wijk 
Sparrenburg georganiseerd zijn en hoe zij fnctioneren. Aldus wordt besloten. Peter van 
Gerven zal de contacten leggen. 
 
7. Financieel verslag wijkraad 2019-8. 
Kees Henkelman geeft een toelichting op het door hem opgestelde verslag t/m augustus.  
Het verslag wordt onder dankzegging voor het verrichte werk vastgesteld. 
 
8. Behandeling nog openstaande punten vorige vergadering(en). 

 Wat te doen bij bijzondere gebeurtenissen bestuurs- en werkgroepleden en 
vrijwilligers:  Als we op de hoogte zijn van een bijzondere gebeurtenis sturen we 
minimaal een kaart namens het bestuur. De voorzitters van de diverse 
werkgroepen houden dit voor zover mogelijk binnen hun werkgroepen bij.  

 Openbare wijkraadvergadering:  Eind november wordt een Openbare 
wijkraadvergadering geagendeerd (i.t.t. een Open dag). Deze openbare 
vergadering staat dan in het teken van de “Speerpunten notitie/de zorgzame wijk 
Molenhoek in de komende jaren”. 
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 Jongerenwerk:  De vergadering wil graag deelnemen aan initiatieven van/m.b.t. 
het jongerenwerk als hier behoefte aan is. Op dit moment blijkt deze behoefte niet 
echt binnen onze wijk te leven. Zal worden meegenomen in de discussies over 
speerpunten voor de toekomst tijdens de volgende openbare 
wijkraadvergadering. 

 

9. Rondje langs de werkgroepvelden. 
- Bestuur algemeen (Jan Timmers). 

Uitnodigen wethouder Geers: Kan wat ons betreft op 8 oktober of 9 november. 
- Bij Bomans ( Ad Prince). 

Geen bekende aandachtpunten voor nu. 
- Communicatie (Maria van der Sommen).  

Maria van der Sommen deelt mede dat er een nieuw lid is voor de werkgroep. Er zijn 
op dit moment wat technische uitdagingen als we het hebben over onze digitale 
omgeving. 

- 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). 
Hendrik-Jan Melissen deelt mede dat er een lid van de werkgroep gestopt is. 
Hij geeft aan dat de werkgroep graag in een volgende openbare wijkraadvergadering 
(begin volgend jaar) aandacht wil besteden aan watervriendelijke tuinen en 
bewonersinitiatieven in het kader van het verduurzamen woonomgeving.  

- Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven). 
De cursussen Reanimatie/AED voor 24 september en 3 oktober zijn voldoende bezet; 
er zal nog een derde avond worden georganiseerd (26 november). De afrekening van 
de hiermee gemoeide kosten zijn nog niet direct te bepalen; een aantal 
zorgverzekeraars vergoeden dit. Rosmalen Hartveilig heeft tijdens hun 
presentatie/initiatief aangegeven dat het wellicht mogelijk is dat zij naast de aanschaf 
en het onderhouden van de AED’s ook de opleidingskosten (gedeeltelijk) kunnen 
betalen. De wijkraad zal een beroep kunnen doen op subsidiëring vanuit de BAG. 

- Ruimtelijke ordening en verkeer (Pieter Kniknie) 

 Herinrichting Sportlaan: De voorlichtingsbijeenkomst gehouden in “Bij Bomans” 

op 5 september was druk bezocht en voldoende duidelijk voor de bezoekers. 

 Ontwikkelingen De Hoef: Pieter heeft contact gehad met de secretaris en zij 

zullen nog een afspraak maken. 

 Verkeersdrempels Felix Timmermanslaan: Momenteel wordt gewerkt aan het 
bestek; het is de bedoeling dat dit voor 1 oktober gerealiseerd is. 

 Bewoners-/Werkgroep “Oude Baan”: Pieter neemt hieraan deel; er moet nog een 
afspraak gepland worden met Peter de Leeuw. 

 
10. Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag. 
Er komt niets meer ter tafel en van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
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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