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Bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 11 juni 2019
Aanwezig

Afwezig
Gasten

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

1. Opening en vaststelling van de agenda.
Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder welkom.
Ingrid Nijskens en Ad Prince zijn afwezig in verband met het inlassen van een rustpauze en
vakantie.
Met betrekking tot de agenda wordt opgemerkt dat men liever niet de standaard agenda
ziet, maar alleen de inhoudelijke punten die besproken moeten worden. Hiermee wordt
beoogd dat er in de vergaderingen niet te veel wordt uitgewijd, dat er meer verdieping
wordt aangebracht tijdens de bespreking van de geagendeerde onderwerpen en dat de
vergaderingen tijdig beëindigd kunnen worden. De secretaris zal kijken op welke wijze hier
invulling aan kan worden gegeven.
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen vooraf.
Jan Timmers geeft aan dat hij naar aanleiding van een mail van Hendrik-Jan Melissen hierop
uitgebreid eveneens per mail heeft gereageerd. Hendrik-Jan licht vervolgens toe dat hij de
periode vanaf zijn lidmaatschap van het bestuur nog eens geëvalueerd heeft. Wat hij minder
goed uit de verf vindt komen binnen het bestuur is het zogenaamde “wij-gevoel” en het
“samen (willen) werken”. Hij is van mening dat het, in zijn ogen, ontbreken of niet bekend
zijn van een gedragen en uit te dragen “missie, visie en strategie” hier mede debet aan is. Hij
stelt derhalve voor om gezamenlijk tot een herijking van de “missie, visie en strategie” van
de wijkraad te komen.
Na een verdere verkenning hoe de aanwezige leden hier tegenaan kijken wordt besloten om
een evaluatienotitie op te stellen; hierin wordt meegenomen de besluitvorming van het
vorige bestuur om te komen tot een nieuwe bestuurs- en werkgroepenstructuur en de
notities die hiervoor opgesteld zijn. Uiteraard worden ook meegenomen de opvattingen die
in de vorige vergadering geventileerd zijn. Dit mede ter voorbereiding op en in het verlengde
van de schets van “de zorgzame wijk Molenhoek in de komende jaren”. Kees Henkelman en
Hendrik-Jan Melissen nemen het op zich om deze evaluatie voor te bereiden en een notitie
op te stellen. Dit onderwerp zal voor de reguliere bestuursvergadering van 13 augustus

worden geagendeerd. Een voorwaarde is dat dan wel alle bestuursleden aanwezig zijn. De
evaluatie dient tijdig voor de bestuursvergadering van 13 augustus aangereikt te zijn opdat
eenieder zich goed kan voorbereiden.
3. Ingekomen en uitgaande post (Peter van Gerven).
Naar aanleiding van de correspondentielijsten wordt het volgende
opgemerkt/medegedeeld:
-

-

-

-

-

Trapveldje Molenstraat: Rutger Janssens deelt mede dat vanuit de bedrijven in het
aanliggende kantoorgebouw bezwaar is gemaakt tegen het weghalen van de
ballenvanger. Nader overleg zal plaatsvinden over een mogelijke oplossing.
Herinrichting Sportlaan: Pieter Kniknie deelt mede dat Frank van Weert op 3 juli
aanstaande aanwezig is bij een bewonersoverleg over de verdere uitvoering van de
herinrichting. De uitnodigingen moeten nog verzonden worden. Pieter Kniknie zal in
ieder geval namens het bestuur aanwezig zijn.
Verkeersdrempels Felix Timmermanslaan: Pieter Kniknie zal de stand van zaken
opvragen.
Master thesis Lisanne Bergefurt: Ingrid Nijskens heeft aangegeven dat zij en Ad
Lisanne wel willen ontvangen. Dit kan na de geplande vakanties. Peter van Gerven zal
Lisanne op de hoogte stellen dat zij contact kan opnemen met Ad Prince voor het
maken van een afspraak.
Financiële afhandeling zwerfafvaldag: Er is wat onduidelijkheid ontstaan over de
financiële afhandeling van de gehouden zwefafvaldag. Rutger Janssens zal aan de
secretaris een samenstelling van de diverse groepen sturen; Kees Henkelman zal
vervolgens in samenspraak met de WG ORG voor de afhandeling binnen de wijkraad
zorgdragen.
Uitnodiging m.b.t. ontwikkelingen De Groote Vliet: Pieter Kniknie zal aan de
bijeenkomsten deelnemen.

4. Vaststellen verslag BV 21 mei 2019.
Rutger Janssens heeft, i.t.t. het geen vermeld is, de gehele vergadering bijgewoond.
Naar aanleiding van het verslag:
- Noodzakelijke aanpassingen huidige locatie: Jan Timmers heeft contact gehad over
de mogelijkheid van het aanschaffen en plaatsen van nieuwe presentatieschermen.
Maria van der Sommen zal nog aangeven welke eisen en wensen er zijn vanuit de
WG communicatie. Jan Timmers zal zich nog oriënteren op de mogelijkheid van een
traplift.
- Duurzaam vervoer ’s-Hertogenbosch: Jan Timmers heeft deze bijeenkomst
bijgewoond. Er zijn voor nu nog geen concrete stappen gezet.
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

2

5. Bestuur algemeen (Jan Timmers).
- Huisvesting: Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en alle eerder
aangehaalde mogelijkheden blijven open en onder de aandacht.
- Land van Coudewater: Peter van Gerven en Jan Timmers hebben aan de
voorlichtingsavond deelgenomen. Er was veel belangstelling voor en er is veel
algemene informatie gepresenteerd.
- Duurzame mobiliteit: Jan timmers heeft deze bijenkomst bijgewoond. Er is in
subgroepen gediscussieerd over de verschillende mogelijkheden, maar er zijn nog
geen concrete afspraken gemaakt.
- Bewonersradenoverleg ‘s-Hertogenbosch Oost: Peter van Gerven, Hendrik-Jan
Melissen en Jan Timmers hebben hieraan deelgenomen. De bijeenkomst stond in
het teken van het verkeer/ontsluiting Empel, van visie Energielandschap/duurzame
polder en van de wijk- en buurtmonitor.
- Uitnodiging Annenborch: Jan Timmers heeft deze bijeenkomst bijgewoond. Er zijn
nieuwe ruimtes beschikbaar voor sociaal/culturele activiteiten. De Hevo maakt hier
gebruik van.
6. Bij Bomans ( Ad Prince/Ingrid Nijskens).
Gegeven de afwezigheid van Ingrid Nijskens en Ad Prince wordt dit punt niet behandeld.
7. Communicatie (Maria van der Sommen).
- Zoals reeds eerder aangegeven is de vergadering niet geheel gelukkig met het
verloop van de vergaderingen. Dit geldt ook voor de behandeling van het in de
vorige vergadering goedgekeurde beleidsplan communicatie. Hier is te weinig
inhoudelijk aandacht aan gegeven. Dit zal worden meegenomen in de evalutie en de
visie zorgzame wijk Molenhoek in de komende jaren.
- Maria van der Sommen doet het voorstel om “visite kaartjes” te laten maken voor
de bestuursleden. Aldus wordt besloten.
8. Financiën en Fondsenwerving (Kees Henkelman).
Kees Henkelman geeft aan dat hij in overleg met de bank de ontbrekende/verkeerde
gegevens heeft rechtgetrokken.
9. Langer thuis wonen (Ingrid Nijskens).
Gegeven de afwezigheid van Ingrid Nijskens wordt dit punt niet behandeld.
10. Openbare ruimte en groen (Hendrik-Jan Melissen).
Geen bijzonderheden.
11. Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven).
Peter van Gerven meldt dat hij de organisatie van de cursus/training “reanimatie” nog
moet afstemmen met Peter de Leeuw.
12. Ruimtelijke ordening en verkeer (Pieter Kniknie).
- Ontwikkelingen De Hoef: Pieter Kniknie geeft aan dat de gemeente de grenswaarde
geluidsoverlast wil verhogen. Ook speelt hier het bezwaar van de

3

-

bewonersvereniging m.b.t het autoverkeer over het fietspad. Pieter zal zich verstaan
met de bewonersvereniging en hiervoor een reactie opstellen.
Brief Jan Heijmans m.b.t. ROV-aangelegenheden/onderhoudsplanning RO: Binnen de
WG ROV zal hier in overleg met Jan Heijmans aandacht aan besteed worden. Dit
onderwerp zal ook meegenomen worden in de visie de zorgzame wijk Molenhoek in
de komende jaren.

13. Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag.
Er komt niet meer ter tafel.
14. 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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