
Bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 12 maart 2019  

Aanwezig          : Peter van Gerven (secretaris), Kees Henkelman, Pieter Kniknie,                    

                                             Hendrik-Jan Melissen, Ingrid  Nijskens, Ad Prince, Maria van der 

Sommen en

                                             Jan Timmers (voorzitter).                                  

Afwezig           : Rutger Janssens (wijkmanager).

Gasten                              : 

1.  Opening en vaststelling van de agenda.

Jan Timmers opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

Aan de agenda worden onder punt 5 “Bestuur algemeen” toegevoegd:                                               

      “Inhoudelijke verantwoording/jaarverslag wijkraad Molenhoek 2018” en “Verslag openbare 

wijkraadvergadering van 21 februari”.

1.  Mededelingen vooraf.

Er zijn geeen mededelingen vooraf.

1.  Ingekomen en uitgaande post (Peter van Gerven)

De lijst van ingekomen en uitgegane post wordt doorgenomen. De stukken zijn/worden 

geagendeerd bij de betreffende agendapunten of geven geen aanleiding voor verdere vragen 

en/of opmerkingen

anders dan:

  Nogmaals wordt bekrachtigd dat aan het Bewonersradenoverleg stedelijk Jan Timmers 

met Ad Prince of Ingrid Nijskens deelnemen. Indien de agenda hiertoe aanleiding geeft kan Jan 

vergezeld worden door een ander bestuurslid.



1.  Vaststellen verslag BV 14 februari 2019.

Naar aanleiding van het verslag het volgende:

  Werkgroep communicatie: Er ontstaat een hele discussie over het hierin gestelde; zie 

agendapunt 7. 

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd.

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

1.  Bestuur algemeen (Jan Timmers).

  Huisvesting: Naast de eerder genoemde alternatieven wordt ook de mogelijkheid van 

de zg. focuswoningen in de Willem Elschotstraat onderzocht.

  Inhoudelijke verantwoording/jaarverslag wijkraad Molenhoek 2018: De secretaris 

deelt mede dat hij inmiddels de reacties van de diverse bestuursleden heeft verwerkt.

  Verslag openbare wijkraadvergadering 21 februari: De secretaris heeft een 

samenvattend verslag opgesteld dat ook in verkorte vorm is gepubliceerd op de website. Mede 

op basis van het verslag zullen Kees Henkelman en Hendrik-Jan Melissen een eerste aanzet 

maken waarin 



aangegeven wordt hoe de wijkraad hier verder mee om wil gaan (visiestuk “ De zorgzame wijk 

Molenhoek in de komende jaren”).

1.  Bij Bomans ( Ad Prince/Ingrid Nijskens).

Geen bijzonderheden anders dan dat er twee opklapbare tafels zijn aangeschaft.

1.  Communicatie (Maria van der Sommen). 

Er ontstaat een discussie naar aanleiding van de vraag van Maria van der Sommen of de opgestel

de beleidsnotitie Communicatie nog dient te worden aangepast op basis van de in de vorige 

vergadering gehouden discussie. Dit wordt door de vergadering bevestigd. Meer duidelijk moet 

worden welke doelen we nastreven, wie waarvoor verantwoordelijk is en langs welke weg 

communicatie-uitingen met welke hulpmiddelen gedaan worden. Kees Henkelman merkt op dat 

hij in het verslag nog een aantal gemaakte opmerkingen mist. De secretaris geeft aan dat hij dit 

heeft samengevat met “ook moet aandacht besteed worden aan de zogenaamde 

“verantwoordingsfunctie””.

Het idee om bij het vervolmaken van deze beleidsnotitie de Avans Hogeschool te betrekken wor

dt overgelaten aan de werkgroep Communicatie. Maria van der Sommen en Peter van Gerven he

bben afgesproken dat zij alles nog eens op een rij zetten en mogelijkheden gaan verkennen. In 

een van de volgende vergaderingen wordt dit opnieuw geagendeerd.

1.  Financiën en Fondsenwerving (Kees Henkelman).

Kees Henkelman geeft aan dat wij niet ingaan op de aanbieding om ons te abbonneren op 

digitale bemiddeling/digitaal advies voor subsidieverstrekking.

1.  Langer thuis wonen (Ingrid Nijskens).  

In volgende bijeenkomsten zal worden ingegaan op:                                                                                        



                                       

  Hoe veilig internetten? Hoe phishing vermijden?

  Hoe organiseren we, samen met de HEVO, dat vrijwillige woonadviseurs komen bekijken welke 

mogelijkheden er zijn om je huis aan te passen.

Ook wordt de mogelijkheid onderzocht van samenwerking met Koo om een spreekuur te organiseren met w

ijkpleinadviseurs.

1.  Openbare ruimte en groen (Hendrik-Jan Melissen).

Hendrik-Jan Melissen geeft aan dat de zwerfvuilochtend reeds ruim 100 inschrijvingen kent. 

Verder ontwikkelen de bewoners van de Roosenveltlaan een plan/ontwerp voor de aankleding 

van het talud nabij het spoor.

Er is in de wijk een initiatief waarbij watervriendelijktuinieren praktisch inhoud heeft gekregen. 

Binnen de werkgroep wordt gewerkt aan de mogelijkheid van openstelling voor wijkbewoners. 

1.  Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven).

Peter van Gerven geeft aan dat zich tot nu toe geen wijkbewoners bij hem hebben gemeld om deel te 

nemen aan de werkgroep. Hij wil dit samen met Roel van de Groes nogmaals agenderen voor de 

komende algemene wijkraadvergadering.

1.  Ruimtelijke ordening en verkeer (Pieter Kniknie).

Pieter Kniknie heeft een knelpuntennotitie opgesteld die hij toelicht. Aandachtspunten zijn: Stand

van zaken 30-km.-zone,  Sportlaan fase I,  Sportlaan fase II, Winkelcentrum Molenhoek, “Voetbalkooi” 

Mozartlaan/ Molenstraat, Speeltuintje Felix Timmermanslaan / Willem Elschotsstraat, Verkeersdrempels 

Felix Timmermanslaan, SVZ Oude Baan / Mazairaclaan, Burgerinitiatief speelveldje 



Rector Zwijsenlaan/Churchilllaan, Plaatsing AED, A 59, Oostelijke Landweg en  A2.Hij geeft aan dat het 

bestuur op dit moment verder geen acties hoeft te ondernemen. 

Verder blijft staan dat hij in overleg met een aantal buurtbewoners (dhr. Heijmans en dhr.De Lee

uw) en de wijkmanager Rutger Janssens een opzet zal maken om de door de buurtbewoners aan

gedragen onderwerpen te agenderen voor de eerstkomende openbare wijkraadvergadering. Piet

er zal dit verder afstemmen met de secretaris.

Het lijkt praktischer dat zowel de werkgroep ORG als de werkgroep ROV ieder voor zich met 

hun eigen bril op de schouwingen doen.

1.  Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag.

  Bomengroep Debussylaan: Ingrid Nijskens geeft aan dat op 18 maart een 

vervolgoverleg is;

  Samenstelling diverse werk- en activieteitengroepen: Hendrik-Jan vraagt naar een 

overzicht van deelnemers aan de diverse werk- en activiteitengroepen. De werkgroep 

communicatie zal dit verstrekken;

  Buiten beter app: Pieter Kniknie vraag naar het gebruik hiervan. Meerdere leden 

hebben hier goede ervaringen mee;

  Digitale nieuwsbrief eind maart: Maria van der Sommen vraag naar input voor deze 

nieuwsbrief.

1.  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 s

taat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een gezonden (e-mail) bericht, noch voor de ontvangst hiervan. 


