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Bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 13 augustus 2019  

Aanwezig  : Peter van Gerven (secretaris), Kees Henkelman, Pieter Kniknie,                     
                                     Hendrik-Jan Melissen, Ad Prince, Ingrid  Nijskens, 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 eenieder welkom in het bijzonder Ingrid Nijskens, 

die, zoals door haar toegezegd, aan deze vergadering, met als onderwerp de evaluatie van 

de bestuurs- en werkgroepenstructuur, deel zal nemen.  

Rutger Janssens heeft vakantie.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen vooraf.  
Er zijn geen mededelingen vooraf. 

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

De correspondentielijsten week 28, 29, 30 en 31-2019 geven geen aanleiding tot 
opmerkingen en/of mededelingen. 

4. Vaststellen verslag BV 09juli 2019. 
Naar aanleiding van het verslag: 

- Mededelingen vooraf: de drie hier genoemde punten (wat te doen bij bijzondere 
gebeurtenissen bestuurs- en werkgroepleden en vrijwilligers, open dag wijkraad en 
jongerenwerk) zijn door de secretaris niet opgenomen in de agenda, maar uitgesteld 
naar de volgende bijeenkomst. 

- Ad Prince geeft aan dat hij niet de open dag  wijkraad heeft bedoeld maar een 
openbare wijkraadvergadering. 

- Alternatieve huisversting: Jan Timmers heeft contact gehad met Rutger Janssens. 
Rutger heeft aangegeven dat het bedoelde pand aan de Sportlaan als hoofdhuurder 
Nederlandse boogschuttersbond heeft; deze maakt hier echter geen gebruik meer 
van en heeft het pand onderverhuurd. 
Ad Prince heeft hierover contact gehad met de voorzitter van De vrolijke schutters en 
samen zullen zij de mogelijkheden voor gemeenschappelijk gebruik verkennen. 

- Noodzakelijke aanpasingen huidige locatie: Niet de WG “Bij Bomans” maar de WG 
“Huisvesting” zal dit bespreken en zal criteria opstellen voor de gewenste 
aanpassingen. Zodra duidelijk is wat we als wijkraad willen kan er eventueel een 
BAG-aanvraag worden ingediend. 

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
 

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
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5. Evaluatie bestuurs- en werkgroepenstructuur. 
Jan Timmers spreekt zijn waardering uit voor de door Kees Henkelman en Hendrik-Jan 
Melissen opgestelde notitie.  
 
Het huidige bestuur heeft besloten een evaluatie te houden over de bestaande bestuurs- en 
werkgroepenstructuur van en werkwijzen binnen de wijkraad Molenhoek en daarin mee te 
nemen de besluiten uit 2017. Deze evaluatie moet de basis zijn om te komen tot een 
mogelijk aangepast meerjarig beleidsplan, waarbij gewerkt wordt vanuit een gezamenlijk 
gedragen visie.  

Om de discussie over de evaluatie enigszins te stroomlijnen hebben bestuursleden een 
vragenlijst ingevuld, waarin zij aangeven, wat zij van de uitkomsten van de besluiten uit 2017 
en het vervolgtraject vinden.  

Samenvattend kan het volgende worden opgetekend uit de zorgvuldige, heldere en lange 

discussie:  

- Algemeen: Er bestond en bestaat verschil in opvatting, beleving en waardering als 
het gaat over de onderlinge samenwerking binnen het bestuur en (daarmee) ook als 
het gaat over de samenwerking tussen bestuur en werkgroepen en de werkgroepen 
onderling. Het gevoel is ontstaan dat sinds het aantreden van nieuwe bestuurs- en 
werkgroepleden men onderling verder van elkaar is komen te staan. Dit heeft ook zijn 
uitstraling naar/invloed op de verschillende werkgroepen.  
 
De afspraak wordt gemaakt dat er, met respect en aandacht voor elkaar en voor 
elkaars (verschillende) opvattingen, open discussies gevoerd worden. Belangrijk is 
hierbij elkaar voldoende te informeren, door vraag- en antwoordspel voldoende 
aandacht te geven aan elkaar en aan de aangedragen uitdagingen en met elkaar 
zorg te dragen voor een setting/omgeving waarin eenieder zich “veilig” voelt.  
 

- Samenwerking bestuur en werkgroepen: De werkgroepen ervaren dat het bestuur 
vaak te veel op afstand opereert en mede daardoor dat zij te weinig gehoor vinden en 
te weinig ondersteuning krijgen. De vraag ligt voor welke en hoeveel vrijheidsgraden 
een werkgroep verlangt/krijgt vanuit het bestuur en welke overlegvorm en 
ondersteuning hierbij horen. 
 
De afspraak wordt gemaakt dat werkgroepen in grote mate autonoom moeten 
kunnen functioneren binnen de kaders gesteld door het bestuur. In overleg tussen 
bestuur en een werkgroep wordt dit vastgelegd. 
 

- De bestuursfuncties en werkgroepen: Geconstateerd wordt dat de wijkraad en de 
werkgroepen in organisatorische zin op verschillende plaatsen kwetsbaar zijn. 
Verschillende strategisch gevoelige functies worden uitgeoefend door individuele 
personen zonder voldoende vervanging ingeval van uitval van deze personen. Een 
aantal bestaande werkgroepen kunnen/moeten kwantitatief en kwalitatief versterkt 
worden. Ook is de sugestie gedaan om werkgroepen samen te voegen, te laten 
vervallen of op een andere manier te beleggen. Nieuwe werkgroepen moeten bij 
voorkeur ontstaan uit initiatieven komende vanuit wijkbewoners. 
 
Bestaande functies en werkgroepen meer in detail: 

 Bestuur algemeen: meer aandacht voor elkaar en voor eenieders inbreng; 

 Voorzitter: een wat strakkere regie over de vergaderingen; 

 Secretaris: in overleg met de voorzitter/de werkgroepen een wat strakkere regie 
over de agenda; 

 Penningmeester: discussie op gang brengen over “derde geldstroom”; 
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 WG Bij Bomans: uitbreiding met activiteiten voor andere doelgroepen; 

 WG Communicatie: versterking werkgroep met “buurtcorrespondenten”; 

 WG Financiën en fondsenwerving: “derde geldstroom” op gang brengen. 
Mogelijkheden van andere fondsen/sponsoren actief onderzoeken; 

 WG Langer thuis wonen: speerpunt voor de komende jaren. Werkgroep 
versterken; 

 WG openbare ruimte en groen: meer evenwichtige aandacht voor alle buurten; 

 WG Openbare en sociale veiligheid: tot nu toe onvoldoende draagvlak binnen de 
wijk. Mogelijk beleggen als aandachtsgebied van een van de bestuursleden en 
ontwikkelingen op dit aandachtsgebied in samenwerking met gemeente en politie 
onder de aandacht brengen van de wijkbewoners (digitale) nieuwsbrief en web-
site; 

 WG Ruimtelijke ordening en verkeer: breed en van derde instanties afhankelijk 
werkterrein. Werkgroep versterken (kwantitatief en kwalitatief) en meer pro-actief 
en communicatief aanwezig zijn. 

 
De afspraak wordt gemaakt dat op basis van het herijkte meerjaren beleidsplan de 
bestaande werkgroepenstructuur geëvalueerd wordt. Hierin wordt ook meegenomen 
hoe nieuwe speerpunten/thema’s vorm en inhoud kunnen krijgen en of deze 
kunnen/moeten leiden naar het instellen van nieuwe werkgroepen. Bestaande en 
nieuwe werkgroepen dienen bij voorkeur een bezetting te hebben die “toekomstvast” 
is.  

 
- Doelgroepen: De wijkraad is er voor alle wijkbewoners en de hierin te onderscheiden 

doelgroepen. Niet alle groepen van wijkbewoners worden door de wijkraad bereikt. 
De vraag is op welke wijze deze groepen meer betrokken kunnen worden bij het werk 
van de wijkraad. Daarbij kan gedacht worden aan het organiseren van activiteiten, die 
aansluiten bij de beleefwereld van deze groepen als ook door het inzetten van meer 
gerichte communicatie instrumenten. 
Vastgesteld is dat op dit moment de meeste tijd en energie wordt besteed aan de 
groep 65+ en voornamelijk ingevuld wordt door de activiteiten onder de vlag van “Bij 
Bomans”. Bepaalde groepen wijkbewoners worden via de huidige 
communicatiekanalen onvoldoende bereikt. Dit geldt met name voor jongeren en 30-
50- jarige. Meer gebruik maken van sociale media, ook door de verschillende 
werkgroepen, zou mogelijk de bereikbaarheid van de wijkraad vergroten. 
 
De afspraak wordt gemaakt om dit als een apart thema te behandelen en de vraag te 
beantwoorden op welke wijze wij andere doelgroepen binnen de wijk meer (actief) 
kunnen betrekken. 
 

- Speerpunten en thema’s: Er is een breed gedragen visie van het bestuur nodig over 
de te behandelen speerpunten en belangrijke thema’s, de inhoud hiervan en de wijze 
waarop aan de inhoud vorm kan worden gegeven. De vraag ligt voor op welke wijze 
wij komen tot het bepalen van speerpunten en thema’s. Bij welke thema’s en in 
hoeverre wordt van de wijkraad en de werkgroepen een proactieve houding 
verwacht; hoe betrekken we wijkbewoners bij het stellen van prioriteiten als het om 
het bepalen van de belangrijkste thema’s gaat? Bij voorkeur worden deze 
voorgedragen vanuit de wijkbewoners. Samen met een lid van het bestuur/werkgroep 
kan dit worden voorbereid en vervolgens kan het bestuur een gezamenlijke visie op 
het speerpunt/thema vaststellen, faciliteren en uitdragen. 
 
De afspraak wordt gemaakt om mede op basis van het herijkte meerjaren beleidsplan 
te bezien hoe wij de wijkbewoners hierbij meer kunnen betrekken. Het beleidsplan zal 
ter toetsing worden behandeld in een openbare wijkraadvergadering. 
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Kees Henkelman en Hendrik-Jan Melissen maken een opzetje over hoe het proces zijn 
vervolg krijgt om te komen tot een gedragen meerjaren beleidsplan. 
 
In de volgende vergadering geeft eenieder aan hoe zij/hij voorgaande discussie heeft 
ervaren.  

 
6. Rondje langs de werkgroepvelden. 

- Bestuur algemeen (Jan Timmers). 
Geen bijzonderheden. 

- Bij Bomans ( Ad Prince). 
Ad Prince deelt mede dat de werkgroepen die gebruik maken van de 
bovenverdieping deze ook bij toerbeurt zullen schoonhouden. 

- Communicatie (Maria van der Sommen).  
Maria van der Sommen deelt mede dat zij een aantal ontwerpen voor een nieuw logo 
heeft ontvangen. Deze worden na de vergadering getoond. 

- 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 spreekt zijn waardering uit over de bijdragen van de werkgroep 
Communicatie voor het artikel over watervriendelijke tuinen.  

- Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven). 
De stichting Reanimatie ’s-Hertogenbosch heeft de data voor 24 september en 3 
oktober bevestigd. 

- Ruimtelijke ordening en verkeer (Pieter Kniknie) 
Geen nieuwe ontwikkelingen; blijven dus staan: 

 Herinrichting Sportlaan: De voorlichtingsbijeenkomst is 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. 

 
7. Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag. 
Kort wordt gesproken over de viering van 75 jaar bevrijding. De wijkraad wil hier in de 
komende (digitale) nieuwsbrieven aandacht aan besteden door het plaatsen van artikelen. 
Pieter Kniknie zal contact opnemen met De Annenborch om na te vragen of er bewoners zijn 
die de bevrijding hebben meegemaakt. Zo ja, dan zullen deze mensen benaderd worden om 
“hun” verhaal te vertellen. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering de aanwezigen dankende voor hun inbreng. 
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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.  
 

 


