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Openbare Wijkraad
Vergadering

delen. Hij zal aandacht besteden aan de thema’s
leefbaarheid en eenzaamheid.

Zwerfafvaldag: 23 maart 2019

donderdag 21 februari
inloop vanaf 19.30
start programma 20.00
in de aula van de
Troubadour
Alle bewoners van onze wijk zijn van harte
uitgenodigd voor deze avond op Mozartlaan 17.
Tijdens deze avond staat de ‘Ontwikkeling en
toekomst van de wijk Molenhoek’ centraal.

Ook dit jaar organiseert de werkgroep Openbare
Ruimte en Groen weer de jaarlijkse
Zwerfafvaldag. Komt u ook meehelpen het
zwerfafval in onze wijk op te ruimen? Dit is een
leuke besteding van deze zaterdagochtend, met
na afloop zoals gebruikelijk een gezellige
afsluiting. Vorig jaar waren er bij de 110
deelnemers veel jongeren. Voor elke deelnemer
ontvangt u of de werkgroep een bedragje van
de gemeente. Als u zich als groep opgeeft (vanaf
10 personen), geeft de gemeente zelfs een extra
vergoeding. Schrijft u dus in! Dit kan nu al via
zwerfafvaldag@wijkmolenhoek.nl

Na een welkomstwoord door de voorzitter van
de wijkraad, Jan Timmers, zal Janine Meesters,
van ‘Onderzoek en statistiek’ van de gemeente
‘s-Hertogenbosch, een beeld schetsen van de
(demografische) ontwikkelingen in de gemeente
in het algemeen en onze wijk in het bijzonder.
Mede aan de hand van een aantal stellingen en
vragen daagt zij ons uit met haar van gedachten
te wisselen wat dit betekent voor onze wijk.
Daarna zal Daniëlle van Bokhoven, projectleider
Boschwijzer, samen met haar collega Geertje
Dimmendaal, een toelichting geven op ‘Koo’.
Vanaf 31 januari 2019 kunnen inwoners bij Koo
terecht, telefonisch, via de website en op het
wijkplein. Zij kunnen daar vragen neerleggen op
het gebied van opleiding en werk, geldzaken,
jeugd en gezin, wonen en vervoer, zorg en hulp,
meedoen en meehelpen. Koo is een coproductie
van professionele organisaties, vrijwilligers en
wijkinitiatieven.
Afsluitend zal onze wijkmanager Rutger
Janssens zijn ervaringen met onze wijk met ons
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Eten Bij Bomans is een succes
Al voor het derde jaar bereiden onze Koks en hun
Koksmaatjes elke maand een maaltijd voor
wijkbewoners die het fijn vinden om samen te eten.
Sinds vorig jaar doen zij dat in het restaurant van de
tennisvereniging. Dit bevalt goed. De maaltijden van
januari en februari zijn al weer achter de rug. Een
impressie hiervan kunt u vinden op de nieuwspagina
van www.wijkmolenhoek.nl Eten Bij Bomans is een
succes. Elke keer zijn er meer inschrijvingen dan
plekken aan tafel. Toch kunt u nog steeds mee eten.
Meldt u aan bij etenbijbomans@wijkmolenhoek.nl
of, als u geen email hebt, bij André Timmermans 0617946995. Dan zorgen de werkgroep leden ervoor
dat iedereen aan de beurt komt.
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Impressie van andere activiteiten in Bij
Bomans
Druk bezocht worden….
- De koffieochtend op maandag. Gemiddeld zijn er
22 bezoekers aanwezig. Uit het feit dat vanuit hen
gevraagd is in de vakanties door te gaan, blijkt wel
dat deze ochtenden in een behoefte voorzien. De
ochtenden worden begeleid door gastvrouwen.
- Maandelijks is er een lezing door (liefst) mensen uit
de eigen wijk. Gemiddeld zijn er 40 bezoekers
aanwezig. De lezing over gemalen met een (fiets)
excursie naar museumgemaal Caners en gemaal
Gewande was een groot succes.
- De filmgroep organiseert maandelijks een
filmavond voor gemiddeld 30 bezoekers. De
meesten maken gebruik van de mogelijkheid om na
afloop nog even gezellig na te praten.
Uitbreiding is mogelijk…
- Bij het rikken op maandagmiddag zijn er 10 vaste
deelnemers. De groep vraagt om nieuwe leden,
zodat er in 3 groepen gerikt kan gaan worden. Dus u
bent van harte welkom.
- Op dinsdagochtend schildert een groepje
wijkbewoners. Hier is nog plaats voor enkele
enthousiaste ‘kunstschilders’.
Wist u dat…
- Verschillende groepjes wijkbewoners de locatie van
Bij Bomans gebruiken voor vergaderingen over
buurtaangelegenheden. Voor dit soort activiteiten
kan Bij Bomans gereserveerd worden
- u op de website (www.wijkmolenhoek.nl) een
overzicht van alle lopende activiteiten kunt vinden
- u zich kunt abonneren op de maandelijkse emailnieuwsbrief van de wijkraad, als u geïnformeerd wilt
worden over komende lezingen, films en de andere
activiteiten.

Om op deze vragen in te kunnen spelen is de
wijkraad begonnen met een werkgroep Langer Thuis
Wonen. Samen met wijkbewoners wil deze kijken
naar oplossingen voor problemen die kunnen
ontstaan als je zo lang mogelijk thuis wilt of moet
blijven wonen.
In januari is gestart met een informatiemiddag over
wat je kunt doen om je huis zo veilig en comfortabel
mogelijk te maken. Met een opkomst van 35
personen en twee goede presentaties was dit een
geslaagde bijeenkomst.

Eind maart volgt een tweede bijeenkomst, waarin
ingegaan zal worden op:
 Hoe veilig internetten? Hoe phishing vermijden?’
 Hoe organiseren, samen met de HEVO, dat
vrijwillige woonadviseurs komen bekijken welke
mogelijkheden er zijn om je huis aan te passen.
Als u hiervoor belangstelling heeft, hou dan de
email-nieuwsbrief in de gaten of kijk op de website
www.wijkmolenhoek.nl.
Als u in de werkgroep mee wilt denken en
organiseren, zoek dan contact met
Ingrid Nijskens i.nijskens@wijkmolenhoek.nl
Ad Prince a.prince@wijkmolenhoek.nl

Wijkschouw
Oud worden in je eigen huis
Voor iedereen is gaan gelden dat we oud zullen gaan
worden in vooral ons eigen huis. Toenemende
afhankelijkheid van anderen als gevolg van
problemen in het dagelijks functioneren is geen
vanzelfsprekende indicatie meer voor kunnen gaan
wonen in een zorgcentrum. Deze problemen kunnen
van lichamelijke, maar ook mentale aard zijn. Niet
iedereen kan hier gemakkelijk mee omgaan.
Onvoorziene omstandigheden kunnen het nog extra
bemoeilijken. Wat doe je als bijvoorbeeld je partner
wegvalt, of je mantelzorger?
Ook in onze wijk leven vragen bij mensen over hoe je
het best met zulke situaties om kunt gaan.
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Leden van de werkgroepen Openbare Ruimte en
Groen en van Ruimtelijke Ordening en Verkeer
hebben samen een ‘Wijkschouw’ (inventarisatie van
knel- en verbeterpunten) gehouden in een eerste
deel van de wijk.
Een overzicht van de aangetroffen knelpunten vindt
u op onze site.
Na evaluatie en bespreking met de gemeente van
deze schouw volgen meer wijkschouwen.
Zijn er in uw buurt knelpunten op het gebied van
beide werkgroepen? Meld ze bij Pieter Kniknie,
p.kniknie@wijkmolenhoek.nl
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AED's in de wijk
In onze wijk zijn op meerdere plekken AED's
(hartdefibrillatoren) voor publiek gebruik
beschikbaar. Onlangs heeft de Stichting ‘HartVeilig
Den Bosch’ hier nog twee nieuwe bij geplaatst. Er
lopen ook nog andere initiatieven.
Binnenkort zijn er AED's op de volgende plekken:
Heibloem aan de Graafseweg en makelaar van
Dussen aan de Molenstraat en op een garage aan de
Rector Zwijssenlaan.

Straatplannen
Sportlaan
Er is een bewonersgroep geformeerd om de plannen
van de gemeente voor de herinrichting van de
Sportlaan door te spreken. Op 22 januari jl. kwam
deze groep bijeen om, met de gemeente, de
herinrichting te bespreken.
Een veiligere en leefbaardere Oude Baan en
Burgemeester Mazairaclaan?
Een groep van bewoners van de Oude Baan en
Burgemeester Mazairaclaan gaat een
informatieavond voor bewoners van deze straten
organiseren, waarop deskundigen van de gemeente
uitleggen wat er allemaal speelt, wat met elkaar
samenhangt en wat dat voor het verkeer en de
leefbaarheid in onze wijk betekent. Meer informatie
komt in de e-mail nieuwsbrief.
Felix Timmermanslaan
Er is door de gemeente een plan ontworpen om
verkeersdrempels toe te passen in de Felix
Timmermanslaan. Dit plan is ontstaan op initiatief
van bewoners van deze straat.

Sociale veiligheid
Op verzoek van de wijkraad heeft de wijkagent
burgerparticipatie Roel van de Groes vorig jaar een
presentatie gehouden over mogelijkheden om de
sociale veiligheid in wijken en buurten te vergroten.
Om hier meer aandacht aan te kunnen geven heeft
vanuit het bestuur Peter van Gerven het op zich
genomen om een werkgroep te starten. Hij heeft de
wijkagent bereid gevonden om hieraan samen met
geïnteresseerde wijkbewoners invulling te geven.
De ambitie is: ‘Werken aan een leefbare en veilige
wijk met preventie als uitgangspunt’.
Een eerste stap kan zijn om, in bijvoorbeeld
wijkverkenningen, te gaan inventariseren of er in
buurten specifieke situaties zijn die het gevoel van
veiligheid onder druk zetten en wat nodig is om dat
te veranderen.
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Wie doet er mee?
Graag ontmoeten we enkele buurtbewoners die
samen met Peter en Roel hierin willen gaan
samenwerken. Wij nodigen hen uit contact op te
nemen met Peter van Gerven
p.vangerven@wijkmolenhoek.nl of 06-21 11 74 09,
die dan een eerste afspraak zal organiseren.

Het wijk- en buurtbudget in 2018
In 2018 was voor Rosmalen-Zuid (Molenhoek,
Sparrenburg en Maliskamp) een budget van 13.600
euro beschikbaar. Hiervoor zijn aanvragen gedaan
als: Landbouwzeil ijsbaan Chopinlaan en een

buurtbarbeque, filmservice abonnement etc.
Inmiddels heeft de gemeente besloten de budgetten
voor Rosmalen-Noord en Rosmalen-Zuid samen te
voegen. En dus ook de beide adviesgroepen
(BAG)die daarover moeten adviseren. Argument was
dat dit de efficiëntie van besluitvorming bevordert
en dat het zo beter mogelijk is aanvragen van
grotere initiatieven, te beoordelen en te faciliteren.
Bijvoorbeeld SJV-activiteiten, carnavalsactiviteiten,
evenementen op de Driesprong, de aanschaf van
een mobiel podium in Rosmalen, sinterklaasintocht,
het HippeHappen festival, en dergelijke.
Het bestuur van de wijkraad heeft zich lang verzet
tegen deze samenvoeging. Belangrijkste argumenten
daarvoor zijn dat de wijkbudgetten bedoeld zijn om
dichtbij wijkbewoners ingezet te worden en hen zelf
over de besteding ervan te laten adviseren. Door de
advisering te centraliseren worden wijkbewoners
echter meer op afstand gezet. De besluitvorming
wordt hierdoor minder transparant en in ieder geval
moeilijker te volgen voor wijkbewoners. Verder
heeft het bestuur de vrees dat de grote
evenementen (door een betere organisatie) de
financieringsmogelijkheden van kleinschalige
initiatieven gaan verdringen. Deze vrees wordt
gevoed doordat ons verzoek tot het opstellen van
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criteria voor een evenwichtige verdeling van de BAGgelden over de Rosmalense wijken, is afgewezen.
Voor twee van de drie vertegenwoordigers van onze
wijk in de BAG Rosmalen-Zuid was dit reden om
geen zitting meer te willen nemen in de
samengevoegde BAG.
Als u in deze vacature wilt gaan voorzien, dan kunt u
dit melden bij de wijkmanager Rutger Janssens
r.janssens@s-hertogenbosch.nl

onvoldoende om alle ambities te realiseren.
De vergrijzing van de wijk met de hieruit
voorvloeiende problemen nemen toe.
De wijkraad wil daar blijvend aandacht aan
geven; in het bijzonder aan de groeiende
eenzaamheid van mensen en hoe deze te
verminderen.


De bemensing van de diverse werkgroepen.
Momenteel zijn we trots dat we meer dan 60
vrijwilligers tellen die op de een of andere
manier een bijdrage leveren aan allerlei
activiteiten en initiatieven. Maar er is nog steeds
een groeiende behoefte aan mensen met of
zonder specifieke expertise, ervaring of kennis
die mee willen doen. We willen vooral jongere
mensen uitdagen om onze geledingen te komen
versterken.



De samenwerking met de basisschool verlangt
versterking en verbetering om meer activiteiten
in overleg en wellicht samen te organiseren en
uit te voeren.

Van het Bestuur
Kijk op de wijk door onze voorzitter
Het afgelopen jaar is er weer veel
ondernomen om met elkaar vorm en
inhoud te geven aan 'de zorgzame wijk
Molenhoek'. Een groot aantal
werkgroepen dragen hier elk op hun
eigen manier aan bij. Ik ben bij een aantal
werkgroepen te gast geweest en ben erg onder de
indruk geraakt van de veelheid aan initiatieven en de
inzet van zoveel vrijwilligers.
Eind december heb ik tijdens de jaarlijkse
vrijwilligersbijeenkomst deze vrijwilligers mogen
bedanken voor hun inzet. Helaas hebben wij ook
afscheid moeten nemen van een aantal van hen, o.a.
van de vorige voorzitter Ad van Vark en de voorzitter
van de werkgroep 'Openbare ruimte en groen' Anita
Vervenne.
Ik bedank hen voor hun getoonde inzet en
betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de
wijkraad.
Terugkijkend durf ik met overtuiging te stellen dat
2018 een goed jaar is geweest. Dit betekent echter
niet dat wij voor 2019 geen uitdagingen hebben die
onze specifieke aandacht vragen:
 De huisvesting van het ontmoetingscentrum c.q.
activiteitencentrum Bij Bomans. Momenteel
vinden wij onderdak in twee lokalen van de
schoolwoningen bij De Troubadour. De lokalen
zijn te klein om alle activiteiten optimaal te laten
verlopen. En sommige activiteiten moeten zelfs
elders uitgevoerd worden, bijvoorbeeld 'Eten bij
Bomans'.


Als de school gaat groeien, moeten we opnieuw
omzien naar een andere ruimte.



De financiering van alle werkgroepen en alle
activiteiten komen onder druk te staan indien er
onvoldoende inkomsten gegenereerd worden.
De gemeentelijke subsidies en bijdragen zijn
voor de toekomst naar verwachting
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Graag tot ziens op onze openbare
wijkraadvergadering.
Jan Timmers

Financiën
Het bestuur heeft een sluitende begroting voor 2019
kunnen opstellen.
Er is wel nog onduidelijkheid is over het
subsidiebedrag dat de gemeente ter beschikking wil
stellen voor de vaste exploitatiekosten van Bij
Bomans (huur, verzekeringen, en dergelijke). De
gemeente heeft informeel laten weten
slechts een deel van de hiervoor
gevraagde subsidie te willen toekennen.
Het bestuur zal derhalve komend jaar
oplossingen gaan zoeken voor een aanvullende
financiering hiervan. In 2019 kunnen eventuele
tekorten nog opgevangen worden uit eerder
opgebouwde reserves.
Het jaar 2018 is financieel een goed jaar geweest.
Verwacht wordt dat de jaarrekening een positief
resultaat zal laten zien. Na advies van de
kascommissie zal het bestuur van de jaarrekening
vaststellen en publiceren op de website.
Wilt u de maandelijkse e-mail nieuwsbrief van de
wijkraad ontvangen?
Laat dit weten op info@wijkmolenhoek.nl
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