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Uitnodiging                 

Openbare wijkvergadering over:  

* Buurtpreventie en burgerparticipatie 
* Plannen en vacatures Wijkraad 

 
Datum:10 april 
Plaats: Bij Bomans, Mozartlaan 13 
 

Aanvang: 20.00 uur  

Inloop met koffie: 19.30 uur 

 

       
               

 
 
      

    
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Buurtpreventie en burger-
participatie 

Dit is het inhoudelijk thema van de 
wijkvergadering. Afgelopen jaren is er bij 
bewoners en lokale politiek steeds meer 
aandacht gekomen voor het voorkomen van 
gevoelens van onveiligheid. In de gemeente 
Den Bosch heeft een van de wijkagenten,     
Roel van der Groes, het stimuleren van 
Burgerparticipatie als speciale taak gekregen. 
De bedoeling is om samen met burgers 
activiteiten te ontwikkelen om de veiligheid in de 
wijken te verhogen. Tijdens de wijkvergadering 
zal hij een presentatie geven van de activiteiten  
die op dit moment actueel zijn voor onze wijk en 
zal hij met wijkbewoners daarover in gesprek 
gaan. Hieronder stelt hij zich voor. 

 

 
Ik ben Roel van de Groes, brigadier 
“Burgerparticipatie” voor de gemeente  
’s-Hertogenbosch. Binnen deze functie 
onderzoek ik wat van invloed is op het gevoel 
van veiligheid in de wijk. Vervolgens ga ik 
samen met de inwoners bekijken welke 
activiteiten we kunnen starten om dit gevoel te 
verbeteren. Deze activiteiten wil ik vooral samen 
met u opzetten  
Daarnaast werk ik nauw samen met partners als 
Gemeente, Juvans, Divers en wijk/dorpsraden.  
Een mooi voorbeeld is buurtpreventie. 
Als brigadier “burgerparticipatie” ben ik het 
aanspreekpunt op het gebied van bestaande en 
nieuwe burgerinitiatieven. Ook U kunt met uw 
initiatief bij mij terecht. U kunt mij bereiken via 
uw  wijkagent of via 0900-8844. 
U kunt mij ook volgen op social media: 

 Instagram: wijkagent_burgerparticipatie 

 Twitter:      @WA_DenBosch 

Evaluatie bestuur Wijkraad 

In een evaluatie van het functioneren van de 
wijkraad heeft het bestuur de volgende 
conclusies geformuleerd: 

 De wijkraad is belangrijk voor de wijk. 

 De wijkraad zou op een breder terrein actief 

kunnen/moeten zijn. 

 Het bestuur moet hiervoor uitgebreid 

worden. 

 Bij Bomans blijft onderdeel van de Wijkraad. 

 Bij Bomans staat ten dienste aan alle 

activiteiten van de Wijkraad. 

 De wijkraad moet krachtiger en meer 

zichtbaar worden.   

 

Wijkraad zoekt nieuwe bestuurs-
leden en leden voor werkgroepen 

Gezien het a.s. vertrek van de voorzitter en de 
gewenste uitbreiding van de taken zoekt de 
Wijkraad Molenhoek nieuwe leden voor het 
bestuur en de verschillende werkgroepen.  
Wellicht heef u belangstelling om mee te werken 
aan een mooie wijk Molenhoek. 
Heeft u belangstelling: in deze nieuwsbrief en 
tijdens de openbare wijkvergadering ontvangt u 
hierover meer informatie. 
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Wijkraad Molenhoek 

De Wijkraad behartigt de belangen van de 
bewoners van de Molenhoek. Op dit moment is 
de Wijkraad met name actief op de volgende 
gebieden: 

 Openbare ruimte en groen 

 Ruimtelijke ordening en verkeer 

 Zorg en zorgzame wijk / Bij Bomans 
De Wijkraad pakt vragen van bewoners op, 
speelt deze door naar de gemeente of andere 
verantwoordelijke instanties en probeert samen 
naar oplossingen te zoeken. Daarnaast wordt de 
wijkraad door de gemeente betrokken bij de 
inrichting van de wijk, de openbare ruimte en de 
plantsoenen. Zo is de Wijkraad bijvoorbeeld via 
een klankbordgroep betrokken geweest bij de 
verbouwing van de Molenhoekpassage en 
overlegt de werkgroep groen met de gemeente 
over de inrichting van plantsoenen en het 
bomenbeleid binnen onze wijk. In het kader van 
de zorgzame wijk exploiteert de Wijkraad het 
ontmoetingscentrum “Bij Bomans”. 
De werkgroep PR & Communicatie biedt 
ondersteuning bij de activiteiten van de wijkraad. 

De Wijkraad is een stichting met een bestuur en 
werkgroepen. Het bestuur bestaat op dit 
moment uit zeven leden. Een voorzitter, 
secretaris, penningmeester en de voorzitters 
van de vier werkgroepen. Daarnaast wil het 
bestuur graag nieuwe werkgroepen starten. 
Allereerst voor het thema:  

 Openbare Veiligheid (Burgerparticipatie)  
Voor dit thema is een bestuurslid nodig. 
Om de activiteiten op het gebied van de 
zorgzame wijk uit te breiden is ook een 
werkgroep nodig voor het thema: 

 Langer thuis wonen. 
Het functioneren van Bij Bomans zal geborgd 
worden door een bestuurslid voor de organisatie 
en het beheer van Bij Bomans. 
 
Een aantal van de bestuursfuncties zijn 
inmiddels al bezet door interne verschuiving of 
aanwas van nieuwe leden. 
Actueel zijn nog de vacatures voor: 

 Voorzitter bestuur 

 Bestuurslid Openbare Veiligheid 
 

De werkgroepen 

Elk thema heeft een eigen werkgroep. Sommige 
hebben al een lange historie binnen de wijkraad, 
zoals de werkgroep Openbare Ruimte en Groen, 
en met andere gaan we nu starten. Van elke 
werkgroep is het betreffende bestuurslid 
voorzitter. De werkgroepen zijn op zoek naar 
wijkbewoners die het leuk vinden om mee te 
werken aan de inrichting van de wijk Molenhoek. 

Samen willen we werken aan een fijne wijk om 
te wonen en te recreëren. 
Alle werkgroepen kunnen nieuwe leden 
gebruiken. Maar op dit moment is de behoefte 
aan uitbreiding het grootst bij: 

 de werkgroep Openbare Veiligheid 

 de werkgroep PR & Communicatie 

 de werkgroep Langer thuis wonen 
 
Deze werkgroepen worden hieronder toegelicht.   

 
Werkgroep Openbare Veiligheid 

Het bestuur zoekt leden voor deze nieuw op te 
richten werkgroep, waaronder een 
voorzitter/bestuurslid. Het bestuur meent dat 
het, zoals in andere wijken in Den Bosch al 
gebeurt, gerechtvaardigd is om ook binnen onze 
wijk meer aandacht aan openbare veiligheid te 
besteden. Dit kan door een werkgroep van 
minimaal 3 personen te formeren, die samen 
met bewoners, wijkagent, brandweer en andere 
betrokkenen initiatieven neemt om de openbare 
veiligheid in de wijk te bevorderen of door aan te 
sluiten bij bestaande projecten. 
Het gaat dan om: 
 Behouden, versterken en verbeteren van de 

veiligheid in de wijk 
 Aanspreekpunt zijn voor 

veiligheidsvraagstukken in de wijk 
 Bevorderen van het veiligheidsgevoel van 

wijkbewoners door in overleg met bewoners 
inzetten van daarvoor geëigende 
instrumenten. Voorbeelden zijn het 
stimuleren van buurtpreventie, het maken 
van specifieke afspraken met de wijkagent 
en het opzetten van activiteiten met de 
wijkagent buurtparticipatie. 

Informatie kan ingewonnen worden tijdens de 
openbare wijkvergadering of bij het secretariaat 
van het wijkraadbestuur. Je kunt je belang-
stelling ook kenbaar maken via: 
info@wijkmolenhoek.nl of het contactformulier 
op de website. 
 
Werkgroep PR & Communicatie 

De werkgroep PR & Communicatie wil 
wijkbewoners informeren over wat er in de wijk 
speelt, wat er mogelijk voor veranderingen aan 
gaan komen en wat de wijkraad daarvoor doet.  
Tot de werkzaamheden van de werkgroep horen 
het maken van de digitale nieuwsbrief, het 
bijhouden van de website en Facebook, het 
samenstellen van de halfjaarlijkse papieren 
Nieuwsbrief en het maken van posters en flyers.  
Twee keer per jaar ondersteunt de werkgroep 
de openbare wijkavond en incidenteel is er 
contact met de pers.  

http://www.wijkmolenhoek.nl/
mailto:info@wijkmolenhoek.nl
https://nl-nl.facebook.com/wijkmolenhoek.rosmalen
https://twitter.com/wijkmolenhoek
mailto:info@wijkmolenhoek.nl
https://www.wijkmolenhoek.nl/contact/
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Het gaat om leuke en dynamische 
werkzaamheden, die steeds in onderling overleg 
plaatsvinden op basis van eigen mogelijkheden 
en kwaliteiten. 
Vind je het leuk om teksten te schrijven, nieuws 
uit de wijk op te halen, foto’s te maken en te 
bewerken, Facebook bij te houden? Kun je 
overweg [of wil je het leren?] met de techniek 
van de website of het opstellen en verzenden 
van een digitale nieuwsbrief? Denk dan eens na 
over een taak of functie binnen deze werkgroep!  
De werkgroep zoekt nieuwe leden, die 
structureel of op afroep een bijdrage willen 
leveren. Ook als je niet veel tijd hebt, vanwege 
een drukke baan of zorg voor (klein-)kinderen, 
maar in de avonduren zo nu en dan wel 
mogelijkheden hebt, ben je van harte welkom. 
Interesse? Wil je informatie? Kom dan naar de 
openbare wijkvergadering of neem contact op 
met de voorzitter Maria van der Sommen: 
m.vandersommen@wijkmolenhoek.nl of  
tel: 073.5217613 of 06.41269168.  
Je kunt je belangstelling ook kenbaar maken 
via  info@wijkmolenhoek.nl of 
het contactformulier op de website. 
 
Werkgroep Langer Thuis Wonen  

Voor de nog op te richten werkgroep ‘Langer 
Thuis Wonen’ worden ook leden gezocht. 
Deze werkgroep zal onderdeel worden van Bij 
Bomans, de plek in onze wijk waar 
Molenhoekers andere wijkbewoners kunnen 
ontmoeten, waar ze koffie kunnen drinken en 
waar ze kunnen deelnemen aan activiteiten.  
De werkgroep wil realiseren dat wijkbewoners 
daar ook terecht kunnen voor informatie en 
advies op het gebied van zorg, welzijn en 
diensten, hulp kunnen vragen aan een 
vrijwilligersorganisatie of deel kunnen nemen 
aan vorm van dagopvang of dagactiviteiten.  
De werkgroep ‘Langer Thuis Wonen’ wil op 
termijn activiteiten gaan organiseren die 
ouderen helpen om langer thuis te blijven 
wonen. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan activiteiten als:  

 Bijeenkomsten voor mantelzorgers 

 Informatiebijeenkomsten over dementie 

 Informatie over de sociale kaart 

 Toetsen of woningen leeftijdsbestendig zijn 
 
Interesse? Wil je informatie? Kom dan naar de 
wijkvergadering of neem contact op met: Ingrid 
Nijskens of Ad Prince via info@wijkmolenhoek.nl  
of het contactformulier op de website van de 
Wijkraad.  

 
 
 

Vrijwilligers met specifieke taken 

De groep Gastmensen van Bij Bomans zoekt 
uitbreiding met enthousiaste wijkbewoners die 
bereid zijn van tijd tot tijd als gastheer of -vrouw 
op te treden bij een activiteit, de deelnemers van 
koffie en thee te voorzien en een gezellige sfeer 
te bevorderen. 
Ook wordt gezocht wordt een lid van de 
kascommissie. De kascommissie bestaat uit 
twee leden, die eens per jaar controle houden 
op de inkomsten en uitgaven van de wijkraad 
inclusief de activiteiten rond Bij Bomans. De 
kascommissie rapporteert de bevindingen aan 
het bestuur. Het is de bedoeling, dat de leden 
van de kascommissie slechts een beperkt aantal 
jaren dit werk doen. Eén van leden heeft te 
kennen gegeven, dat hij voor het komend jaar 
deze taak wil overdragen. De tijdsbesteding is 
ongeveer twee uur per jaar in de periode rond  
1 februari. 
 
Informatie kan ingewonnen worden tijdens de 
openbare wijkvergadering of rechtstreeks bij de 
penningmeester. 

 

De lente in zicht! 

Help de Bij met het planten van 
bloeiende bloemen. 
 
Het grote gevaar voor de (honing)bijenpopulatie 
is de achteruitgang van de biodiversiteit en het 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. 
Bijen zijn nauwelijks opgewassen tegen deze 
gevaren. Het hele ecosysteem wordt verstoord 
doordat de belangrijkste bestuiver van 
voedselgewassen, de bij, in gevaar is. 
In ons land is daarom een bijenreddingsplan 
gestart door verschillende organisaties, zoals 
Natuurmonumenten en LTO, om ervoor te 
zorgen dat de bij zich weer thuis gaat voelen. In 
dat plan is het belangrijkste speerpunt: het 
vergoten van de biodiversiteit. 
Er is een oproep gedaan aan gemeenten en 
tuinbezitters om stoeptegels te vervangen door 
bloemen. Aan boeren en tuinders is verzocht om 
de akkerranden weer volledig te vullen met 
bloemen en kruiden. 
 
Wilt u in uw eigen tuin een bijdrage leveren aan 
de groei van de bijenpopulatie dan is het al een 
goede start om bestrating te vervangen door 
bloemen. 
Vaak wordt er niet bij stil gestaan dat er veel 
bijen zijn met een eigen verhaal, dat ze hun 
eigen voorkeursbloemen of hun nest in 
zandgrond bouwen. 

 

http://www.wijkmolenhoek.nl/
mailto:info@wijkmolenhoek.nl
https://nl-nl.facebook.com/wijkmolenhoek.rosmalen
https://twitter.com/wijkmolenhoek
mailto:m.vandersommen@wijkmolenhoek.nl
mailto:info@wijkmolenhoek.nl
https://www.wijkmolenhoek.nl/contact/
mailto:info@wijkmolenhoek.nl
https://www.wijkmolenhoek.nl/contact/
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Programma Openbare 
wijkvergadering 10 april 
 
19.30 uur: inloop 
20.00 uur:  

 Presentatie Roel van der Groes                                  
over Buurtpreventie en burger-
participatie 

 Vragen en discussie 

 Pauze 

 Presentatie Ad van Vark over plannen 
en vacatures wijkraad 

 Per thema geven bestuursleden 
informatie over het thema en kunnen 
vragen gesteld worden 

 
U bent van harte uitgenodigd! 
 

Hoe kunt u tuinvriendelijk tuinieren? 
 Kies voor bloemen/bollen die in 

verschillende maanden bloeien. 
 Zorg voor nestelplekken in rommelhoekjes of 

maak/ plaats een bijenhotel. 
 Gebruik geen giftige bestrijdingsmiddelen. 
 Koop biologische zaden. 

 
Welke bloemen zijn zoal goed voor de bijen: 
Winterheide, winterkamperfoelie, Judaspenning, 
Lavendel, ijzerhard, Vlinderstruik, 
Koninginnekruid, Hemelsleutel, Herfstaster, 
Klimop. 

Alle beetjes helpen!! 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling bestuur Wijkraad Molenhoek 

 Ad van Vark 

Voorzitter Bestuur,  

advanvark@wijkmolenhoek.nl     

073-5214516 

 Kees Henkelman  

Penningmeester Bestuur,  

k.henkelman@wijkmolenhoek.nl      

06.23131417 

 Ingrid Nijskens,  
Secretaris Bestuur 
secr.bijbomans@ziggo.nl                 
073.6411653 

 Anita Vervenne  

Lid Bestuur, Voorzitter Werkgroep  

Openbare Ruimte & Groen  

a.vervenne@wijkmolenhoek.nl             

073-5214000 

 Ad Prince 

Lid Bestuur, Voorzitter Werkgroep  

Molenhoek, een Zorgzame Wijk 

a.prince@wijkmolenhoek.nl             

073-5215827 

 Pieter Kniknie 

Lid bestuur, Voorzitter Werkgroep 

Ruimtelijke Ordening en Verkeer,  

p.kniknie@wijkmolenhoek.nl          

06.54693683 

 Maria van der Sommen  

Lid bestuur, Voorzitter Werkgroep 

Communicatie 

m.vandersommen@wijkmolenhoek.nl 

06.41269168 

 Peter van Gerwen 

toekomstig secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op hoogte blijven van activiteiten in de 

wijk? Schrijf u in voor de maandelijkse 

nieuwsbrief: 

mail  ‘ja’ naar  info@wijkmolenhoek.nl 

http://www.wijkmolenhoek.nl/
mailto:info@wijkmolenhoek.nl
https://nl-nl.facebook.com/wijkmolenhoek.rosmalen
https://twitter.com/wijkmolenhoek
mailto:advanvark@wijkmolenhoek.nl
mailto:k.henkelman@wijkmolenhoek.nl
mailto:secr.bijbomans@ziggo.nl
mailto:bwever@wijkmolenhoek.nl
mailto:a.prince@wijkmolenhoek.nl
mailto:p.kniknie@wijkmolenhoek.nl

