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EEN MARKANT JAAR 
Dit jaar laat zich omschrijven als 
uitermate bizar en markant.  
Het gevolg van de crisis, die zich 
begin dit jaar in volle hevigheid 
aandiende, heeft ook voor de wijk 
en de wijkraad nare, vervelende 

gevolgen die nog steeds voortduren. 
 

Vrijwel alle activiteiten BijBomans moesten stoppen. 
Veel mensen ervaren dit als een gemis, elkaar niet 
meer regelmatig kunnen ontmoeten is heel 
vervelend. Toch werden de koffieochtenden rond  
de zomer weer hervat, wel volgens de geldende 
restricties. Heel jammer dat we niet feestelijk 
konden vieren dat BijBomans in mei vijf jaar bestond 

en de initiatiefnemers en alle vrijwilligers 
die daar bij betrokken zijn in het zonnetje 
konden zetten. 

 

Ook alle contacten met bijvoorbeeld de andere 
wijkraden in Rosmalen, verschillende bewoners- 
overleggen en reeds geplande gesprekken met  
het gemeentebestuur gingen niet door.  
 

Het wijkraadbestuur is gedurende het jaar, ondanks 
allerlei beperkingen, actief gebleven. We hebben  
het meerjarenbeleidsplan met elkaar vastgesteld.  
Dit als opbrengst van de ontmoetingsavonden met 
de wijkbewoners.  
Er werden nieuwe initiatieven besproken. Zo zijn we, 
in samenwerking met de sportalliantie, bezig met 
een onderzoek naar een beweegpark voor ouderen.  
We proberen ook meer inzicht te krijgen in allerlei 
onderhoudsplannen van de gemeente rond de 
thema’s infrastructuur en woonomgeving.  
 

De werkgroepen Groen en Verkeer zijn 
actief geweest met het maken van wijkschouwen die 
we aan wijkbewoners en de gemeente presenteren.  

Daarnaast zijn we naarstig op zoek naar een aantal 
betrokken en enthousiaste mensen, uit onze wijk, 
die willen participeren in het wijkraadbestuur. 
 

Helaas kunnen we niet samen zijn tijdens een kerst-
nieuwjaarbijeenkomst. Ook de gebruikelijke 
bijeenkomst voor vrijwilligers, die we graag willen 
ontmoeten en bedanken voor hun inzet kan niet 
doorgaan.  
 

Hopelijk komt er volgend jaar een middel om het 
virus de kop in te drukken en kunnen we gezamenlijk 
verder bouwen aan een veilige, plezierige en 
gezonde wijk waar iedereen zich thuis voelt.  
Zorg voor elkaar en veel gezondheid gewenst.  
 

Jan Timmers, voorzitter 
 

5 JAAR BIJBOMANS  
Het begon ooit als een droom.  
Een ontmoetingscentrum in onze wijk. 
Die droom werd in BijBomans werkelijkheid. 
BijBomans -Mozartlaan 11A- is de huiskamer van de 
wijk en de gelegenheid waar bewoners elkaar 
ontmoeten. Wekelijks vinden er tal van activiteiten 
plaats voor en door bewoners. Hoe mooi is dat?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      koffieochtend in betere tijden 
 

En dat nu al 5 jaar! Een bijzonder heuglijk feit, dat 
zeker een feestje waard was. Maar ook hier gooide 
de pandemie roet in het eten. Daarom is er op 
bescheiden wijze stilgestaan bij dit 1e jubileum van 
BijBomans. 
 



De gastvrouwen deelden 
feestelijk gebakjes uit aan 
bezoekers van de koffie-
ochtenden. Bij de andere 
activiteiten en vergaderingen 
werd er ook van genoten.  
Vijf jaar is een hele tijd! 

 

BijBomans wordt gerund door een vaste groep 
wijkbewoners, die als gastvrouw of coördinator van 
een activiteit hun onmisbare steentje bijdragen.  
De afgelopen jaren namen we van slechts enkele 
mensen afscheid, die vanwege bijvoorbeeld andere 
prioriteiten of een verhuizing hun werkzaamheden 
beëindigden. Het team gastvrouwen moest dit jaar 
onverwacht en o zo verdrietig plotseling afscheid 
nemen van Marian van de Waard, energieke 
gastvrouw vanaf het eerste uur. Na een kort ziekbed 
overleed zij in januari 2020. Zij wordt erg gemist.  
 

De actieve wijkbewoners binnen BijBomans zijn na 
vijf jaar nog niet uitgedroomd! Wijkbewoners van 
alle leeftijden kunnen met de activiteiten meedoen. 
Maak dromen waar! 
Op naar de 10 jaar!   
 

BIJBOMANS  
Heb je zelf een idee voor een activiteit? Is het door 
en voor wijkbewoners? Dat kan altijd! Laat het ons 
weten via info@wijkmolenhoek.nl of loop eens 
binnen in BijBomans. Je kunt daar altijd iemand 
aanspreken. Zij helpen je graag! Behalve voor 
feestjes kan iedereen de ruimte ook zelfstandig 
gebruiken voor niet-commerciële activiteiten.  
 

WAT DOET DE WIJKRAAD?  
De belangen van de bewoners behartigen en 
intermediair zijn naar de gemeente.  
 

De wijkraad is een actieve groep bewoners,  
die vooral doet! De leden en alle werkgroepen 
eromheen zijn bezig met een scala aan 
onderwerpen, van groen tot steen, van signalen  
van bewoners tot overleg met de gemeente.  
 

Ook het ontwikkelen van een visie op verkeer,  
de energietransitie en het versterken van de sociale 
cohesie zijn zaken, die van belang zijn om onze wijk 
een fijne wijk te laten blijven. 

Vanuit het in 2015 gestarte project ‘Zorgzame Wijk 
Molenhoek’ als onderdeel van breder gemeentelijk 
beleid is in 2015 BijBomans ontstaan, waarover je 
meer leest in deze nieuwsbrief. 
Voel je je aangesproken?           DOE MEE ! 
 

 
 

DOE MEE EN KOM ERBIJ 
Op zoek naar jou, betrokken bewoner van 
Molenhoek 
We hebben je hulp nodig. Ga je de uitdaging aan om 
samen met ons knelpunten op te sporen en op te 
lossen, mee te werken in een project om iets nieuws 
op te zetten...  
Ervaar je die betrokkenheid, trek dan de stoute 
schoenen aan en kom het bestuur versterken en 
help mee om vooral Ruimtelijke ordening - Verkeer 
en Zorgzame Wijk op de kaart te zetten. 
Heb je vragen of wil je meer informatie, mail naar 
info@wijkmolenhoek.nl of bel een van de 
bestuursleden. Hun telefoonnummer vind je op  
de website wijkmolenhoek.nl onder  
de tab ‘wijkraad / bestuur’.  
 

 



INFRASTRUCTUUR 
Onze wijk staat er al een kleine 50 jaar en is op veel 
punten aan revitalisering toe. De wijkraad wil 
afspraken maken met de gemeente over een 
structureel groot onderhoudsplan waarbij de 
gehele infrastructuur rond de binnenwegen, 
trottoirs en fietspaden wordt meegenomen.  
In 5 jaar zou de hele wijk opgeknapt kunnen zijn.  
Het eerste jaar (2021) kan gebruikt worden om  
het plan op te stellen. Daarna kan ieder jaar een deel 
van de wijk aangepakt worden.  
 

 
A59 rotonde bij Maliskamp                                           bron: Rijkswaterstaat  
 

Verkeer en infrastructuur betreffen o.a.                 

• Sluipverkeer door files op de A2 en A59 
• Drukte op de Deken van Roestellaan door  

de uitbreiding van De Groote Wielen 
• Bevoorrading van het winkelcentrum 
• Veiligere oversteekplaatsen voetgangers fietsers 
• Onderhoud van de niet doorgaande wegen 
• Nieuwe inrichting van de straten zodat de 30 km 

snelheid wordt bevorderd 
• Vernieuwen rioleringen 
• Verbeteren van de verlichting 
• Meer elektra laadpalen 
• Betere trottoirs  
• Beter wegdek op de fietspaden 

 
Vanuit de wijkraden Molenhoek, Maliskamp,    
Sparrenburg, Kruisstraat, Nuland en Vinkel is 

de Werkgroep A59-Oost opgericht. Deze werk-
groep wil met gerichte plannen komen o.a. over 
lawaai, onderhoud van de geluidswallen en fijnstof. 
 

LEEFOMGEVING 
Ook de werkgroep Groen was dit jaar door alle 
maatregelen beperkt in haar activiteiten.  
De informatieavond en de open-tuinenroute voor  

de watervriendelijke tuinen konden niet doorgaan, 
net als de zwerfafvaldag. De jaarlijkse wijkschouw is 
dit voorjaar in coronastijl uitgevoerd. De leden van 
de werkgroep zijn individueel door de wijk gelopen 
en niet in groepjes, zoals voorgaande jaren.  
Aandachtspunten zijn o.a. het planten van meer 
bomen, de droge plantenvakken langs de 
Burgemeester Mazairaclaan en de Oude Baan,       
het zicht op de molen, de beplanting bij het 
transformatorhuisje aan de Jhr. van Heijdenlaan,  
het onderhoud van het Kanaalpark en de 
carpoolplaats.  
Een samenvatting van de wijkschouw 
staat op de website wijkmolenhoek.nl  
Daarnaast hebben bewoners van Het 
Blazoen ook een wijkschouw uitgevoerd.  
Belangrijk aandachtspunt zijn de straatnaamborden.  
De gemeente heeft laten weten dat zij in 2021 
de borden in de hele gemeente gaat aanpakken.  
De wijkraad zal daar input voor leveren. 
 

De wijkraad wil bewoners zo goed mogelijk 
betrekken bij de inrichting van de natuur in de wijk. 
Initiatieven als de zwerfafvaldag en een bomen-
plantdag blijven ondersteund worden. Ze wil nagaan 
of ook voor een snoeidag belangstelling bestaat. 
 

 
bomen planten Debussylaan 

 

BETROKKENHEID 
De sociale betrokkenheid in onze wijk is groot.  
Ten tijde van corona zie je dat bewoners meer letten 
op ouderen die het moeilijk hebben. Straten hebben 
een straatapp en bewoners kunnen elkaar zo vinden. 
Als iemand boodschappen nodig heeft, vangt 
iemand uit de straat dat wel op. Om de onderlinge 
betrokkenheid en bereidheid om elkaar te helpen te 
bevorderen is BijBomans opgericht. 
Hoe beter je elkaar kent, hoe eerder je bereid bent 
hulp te vragen of te bieden. Uit de praktijk blijkt dat 
dit werkt en dat zo’n 500 bewoners uit de wijk meer 



of minder gebruik maken van BijBomans en meer 
vrienden en bekenden hebben gekregen in de wijk.  

 

Om de onderlinge saamhorigheid nog groter 
te maken is er veel mogelijk. Denk aan 

activiteiten voor de (oudere) jeugd, voor jonge 
ouders, voor mensen met bijvoorbeeld  
een hartaandoening, voor mensen die aan het 
dementeren zijn, voor mantelzorgers, enz. Of wat  
te denken van knutselen, handwerken, bewegen, 
gespreksgroepen, ondersteuningsgroepen of wat 
dan ook? Of ouders die elkaar ontmoeten om van 
gedachten te wisselen over ouderschap, jonge 
kinderen, pubers? Heb je behoefte aan een bepaalde 
activiteit, laat het ons weten! Samen gaan we kijken 
hoe we deze kunnen opzetten.  
 

VAN BUURTAMBASSADEUR NAAR BUURTBIJ 
Om de leefbaarheid en gezelligheid in de wijk te 
bevorderen is er ook een groep buurtbewoners 
bezig met de BuurtBijen.  
Binnenkort hoor je hier meer van. 
 

NIEUWE BEWONERS  
Als er nieuwe bewoners in je straat komen wonen 
is het wellicht leuk als zij kennis maken met de 
activiteiten in onze wijk.  
Ook dat je iedere maand een nieuwsbrief digitaal 
kunt krijgen is goed om te weten.  
Stuur even een mailtje naar info@wijkmolenhoek.nl 
met alleen straat en huisnummer dan komt er een 
welkomstkaartje van de wijkraad in de brievenbus. 
 

LIED VAN HOOP 
Geïnspireerd door de tijd waarin we nu leven,  
die beheerst wordt door verdriet en angst, heeft 
wijkgenoot Han Kooreneef (tekstschrijver van o.a. 
Marco Borsato) het Lied van Hoop geschreven.  
"Het lijkt of mensen liever voor elkaar zijn.  
Er gebeuren mooie dingen."  
 

 

http://bit.do/Luisteren  
 

                http://bit.do/Tekst 
 

Via deze links luister je op YouTube naar het Lied  
van Hoop, gezongen door Han Kooreneef en zijn 
dochter Bée. De tekst kun je ook op onze site lezen.  
In een volgende digitale nieuwsbrief laten we je 
uitgebreid kennismaken met zijn teksten en muziek.  

 
Ken je iemand die de digitale nieuwsbrief wil  

ontvangen? Mail naar info@wijkmolenhoek.nl 
 
 
     BELANGRIJKE NUMMERS 
 

BijBomans  073 521 5827 

Wijkraad Molenhoek  06 2111 7409 
Politie    0900 -- 8844 
Laurentiuskerk  073 521 4639 
Annenborch  073 851 9600 
JBZ  073 553 2000 
Steunpunt Mantelzorg   073 206 8800 
Perron-3   073 850 7551 
Bibliotheek Rosmalen   073 680 2930 
WMO   073 615 5155 
Klussendienst RNV  073 206 8500 
Wijkplein Rosmalen   073 615 3000 
Gemeente contact   073 615 5155 
Regiotaxi  0900 549 5490 

 


