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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 12 november 2019  

Aanwezig  : Kees Henkelman (secretaris), Pieter Kniknie, Hendrik-Jan Melissen,     
                                     Ad Prince, Maria van der Sommen en Jan Timmers (voorzitter).                                  
Afwezig   : Peter van Gerven, Rutger Janssens (wijkmanager).  
Gasten                       : Willem van Lokven (buurtambassadeur Sparrenburg)                                                                                                                   

1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                            

Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder welkom. In het bijzonder Willem van 

Lokven, die het bestuur uitleg geeft over de functie van buurtambassadeur in de wijk 

Sparrenburg.    

Peter van Gerven en Rutger Janssens hebben aangegeven dat zij verhinderd zijn.                                                                                                       

De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 

2. De functie van buurtambassadeur in de wijk Sparrenhoeven. 

Na de introductie spreekt Jan Timmers zijn verbazing uit over de vervangingen van het 
wegdek en bomen en de verdere vitalisatie van de wijk Sparrenburg. De wijk Molenhoek is 
van eerdere datum en kent op dit punt vergelijkbare zo niet grotere problemen. Willem van 
Lokven antwoordt dat hij hierbij niet betrokken is geweest. Hij vermoedt dat een en ander te 
maken heeft gehad met problemen van het riool. Het opknappen en vervangen van het riool 
is waarschijnlijk samengegaan met de vitaliteitsslag. 

Willem vertelt dat hij 4 jaar geleden in de wijk is komen wonen en is benaderd om 
buurtambassadeur te worden. Externe zaken, die in de wijk het buurtambasadeurschap 
hebben gestimuleerd, zijn met name de participatiewet en de omgevingswet. De wijk kent 18 
ambassadeurs. Zij worden gezien als de ogen en oren van de wijk en zijn een soort linking 
pin naar de wijkraad. De ambassadeurs zijn een heel gemêleerd gezelschap (jong, oud, 
man, vrouw, hoger en lager opgeleid). 

Zij kennen de bewoners en beschikken over de e-mailadressen van de bewoners. Zij zorgen 
ervoor dat er 3 maal per jaar een bijeenkomst met bewoners van hun buurt gehouden wordt. 
Dit kan in allerlei vormen, waaronder een gezamenlijke BBQ. Op deze gezamenlijke 
bijeenkomsten (die vooral een gezellig karakter hebben) wordt informatie over de buurt 
uitgewisseld en verteld waarmee de wijkraad zich bezighoudt. De wijkraad informeert 
hierover de buurtambassadeur. Andersom informeert de buurtambassadeur de wijkraad over 
zaken die in de buurt spelen. De buurtambassadeur is geen probleemoplosser voor zaken, 
die tussen bewoners en/of tussen een bewoner en instanties (zoals de gemeente) spelen. 
Hooguit wijst de buurtambassadeur een bewoner de weg. De buurtambassadeur is niet 
gebonden aan een groepsapp. 

Een echte beschrijving van de functie is er niet en iedere buurtambassadeur vult de functie 
naar eigen goeddunken in. Je kunt wel zeggen, dat de ambassadeur als verbinder optreedt. 
Men is aan het bekijken op welke wijze de relatie tussen buurt en wijkraad versterkt kan 
worden.   

Gewijzigde wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsdoelstellingen van de 
gemeente hebben gemaakt dat de wijkraad Sparrenburg behoefte heeft aan een nieuwe 
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wijkvisie. Bij het ontwikkelen van de nieuwe wijkvisie wil men de bewoners heel nauw 
betrekken. De gemeente heeft als doelstelling om wijken de komende decennia te vitaliseren 
om deze onder meer aan nieuwe doelstellingen rond gezondheid en milieu te laten voldoen. 
Participatie van bewoners is hierbij een sleutelwoord. De wijkraad Sparrenburg is (met steun 
van de gemeente en een extern bureau) bezig een wijkvisie te ontwikkelen. Een groep van 6 
wijkbewoners (met verschillende bekwaamheden) begeleiden dit proces.  

De begeleidingsgroep probeert een visie voor het jaar 2030 te formuleren. De vraag hoe 
daar te komen is vooralsnog niet aan de orde. De groep heeft bij plusminus 50 bewoners 
interviews afgenomen (zij werden hiervoor vooraf getraind). Uit de brei van informatie zijn 
thema’s en onderwerpen gedestilleerd. Over deze onderwerpen zijn stellingen geformuleerd. 
Deze stellingen zijn via buurtambassadeurs voorgelegd aan de wijkbewoners in de vorm van 
een enquête. Uit deze enquête moet een volgorde van belang van de verschillende 
onderwerpen komen als ook een prioriteitsvolgorde. 

Doel is ook om rond de verschillende thema’s werkgroepen te gaan vormen, die 
verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de thema’s. Deze werkgroepen hebben 
rechtstreeks contact met de gemeente via een vertegenwoordiger. 

3. Mededelingen vooraf.  
Het emailadres van Jan is (opnieuw) misbruikt door een derde persoon. Jan verzoekt 
dringend om zijn mailadres van de website te halen. Communicatie probeert opnieuw de 
oorzaak te achterhalen en neemt zonodig ook voor de andere leden van het bestuur gerichte 
maatregelen.  

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

De correspondentielijsten week 41 t/m 44 2019 geven geen aanleiding tot verdere 
opmerkingen. 

5. Vaststellen verslag BV 10 september 2019. 

Naar aanleiding van het verslag: 
- Communicatie zal het nieuwe logo ook vertalen naar het briefpapier. 
- De penningmeester meldt, dat de wijkraad tot op heden alle kosten van de cursus 

reanimatie voor haar rekening dient te nemen.  
 
De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd. 

 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

6. Voorbereiden discussieavonden Speerpunten 
 
Middels de notitie van Sonja Boerman waarin de afspraken zijn vastgelegd worden de 
puntjes op de “i”gezet.  
 
7. Rondje langs de werkgroep velden. 

- Bestuur algemeen (Jan Timmers). 
 
De bijeenkomst van vrijwilligers kan i.v.m. het niet-beschikbaar zijn van de ruimte niet 
plaatsvinden op 19 december. De bijeenkomst wordt verplaatst naar 17 december. 

 
- Bij Bomans (Ad Prince). 

-Bij Bomans bestaat zomer 2020 5 jaar, hieraan zal speciale aandacht geschonken 
worden. Ideeën zijn van harte welkom. 
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-De kookclub dient bij de tennisclub vanaf 2020 te betalen voor kosten van energie (€ 
25/maand). Zij vraagt de wijkraad om voor deze kosten garant te staan. De wijkraad 
stemt hiermee in.  
 

- Communicatie (Maria van der Sommen).  
Geen opmerkingen. 
 

- Financiën en Fondsenwerving (Kees Henkelman).  
Geen opmerkingen. 
. 

- Langer thuis wonen (Ad Prince). 
Geen opmerkingen. Wacht de discussies met de wijkbewoners af. 
 

- Openbare ruimte en groen (Hendrik-Jan Melissen). 
De werkgroep wil graag aandacht besteden aan watervriendelijke tuinen en 
bewonersinitiatieven in het kader van verduurzamen woonomgeving. Ook zij wacht 
de resultaten van de discussieavonden af. 
 

- Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven). 
Geen opmerkingen. 
 

- Ruimtelijke ordening en verkeer (Pieter Kniknie) 
Hendrik-Jan is op een thema-avond geweest over voorgenomen ontsluitingswegen 
rond Rosmalen. Hij spreekt zijn verontrusting uit over de plannen rond de westelijke 
randweg. Het gaat daarbij om veiligheid, geluid en natuur. Zo is de weg als 70 km 
weg gepresenteerd. Een aantal bestuursleden zien de weg als een goed alternatief 
om daarmee het doorgaande verkeer in de wijk (Mazairaclaan, Oude Baan, 
Molenstraat) sterk te verminderen. Zeker als een deel van de Oude Baan een 30 km 
zone wordt, zoals eveneens is gesuggereerd. De inrichting van de mogelijke 
westelijke randweg kan een discussiepunt met de gemeente zijn. 

 
De gemeente wil graag een overleg met de wijkraad over het bouwverkeer rond de 

nieuwbouw op het terrein De Hoef.  

 

Door bestuursleden wordt gevraagd naar een update van het verslag van de 

commissie. Pieter geeft aan, dat de wijkschouw nog deze maand aanvangt en dat 

kort daarna een update zal verschijnen. 

 

8. Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag. 
Een aantal bestuursleden kan niet aanwezig zijn op de volgende vergadering. Deze 
vergadering van 10 december wordt daarom verplaatst naar 9 december. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering de aanwezigen met dank 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.  
 


