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Open Dag Bij Bomans 

op  

29 september a.s. 

Kom op de koffie!! 

Van 11.00 tot 14.00 uur 

 

 

               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Bomans is het ontmoetingscentrum van onze 

wijk. Alle wijkbewoners kunnen hier terecht voor 

bijvoorbeeld de koffieochtend of de kaartmiddag 

op maandag of de open inloop op 

donderdagmiddag. Of voor het deelnemen aan 

activiteiten als zingen, schilderen, bridgen, lezen, 

wandelen, fietsen of bloemschikken.  

Er is maandelijks een filmavond en een lezing. 

Wijkbewoners kunnen ook zelf initiatieven 

nemen om een nieuwe activiteit op te zetten. Zo 

hebben 80 plussers een eigen groep opgericht om 

thema’s te bespreken en elkaar te helpen. 

 

Je vindt Bij Bomans in een schoolwoning van 

Kindcentrum De Troubadour, Mozartlaan 13. 

 

Bij de start van de op de open dag zal wethouder 

Roy Geerts  aanwezig zijn. Binnen Bij Bomans 

geven de coördinatoren en de gastmensen 

informatie over de lopende activiteiten. De 

bestuursleden van de Wijkraad zijn aanwezig om 

vragen over de Wijkraad te beantwoorden. 

En heb je zelf een idee om een activiteit te starten 

en wil je weten wat de 

mogelijkheden zijn, kom dan 

vooral dat kopje koffie halen!  

De Seniorenraad ’s-Hertogenbosch richt voor 

aan de straat Bij Bomans een stand in waar een 

ouderenadviseur van de HEVO, medewerkers van 

het Wijkplein, Divers en de GGD vragen kunnen 

beantwoorden over zorg en welzijn.  

Bestuursleden van de Seniorenraad gaan mensen 

interviewen over hun woonsituatie. 

Vergroening 

De gemeente ’s-Hertogenbosch verzorgt buiten 

een stand over watervriendelijke tuinen. Ze komt 

met een mobiel groen dak en een bakfiets vol 

plantjes Adviseurs kunnen vragen beantwoorden 

over vergroening van tuinen en daken en de 

regentonnenactie van de gemeente. 

 

Zingen 

De zanggroep van Bij Bomans sluit de dag af met 

een gezellig optreden. 

                

Het bestuur van de wijkraad en de vele 

vrijwilligers van Bij Bomans heten je welkom en 

ontvangen je graag op 29 september vanaf 11.00 

uur. 
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‘Grootse’ plannen op Coudewater? 
 

 

De GGZ Oost-Brabant onderhandelt met een 

aantal vastgoedontwikkelaars om Coudewater te 

verkopen. Landgoed Coudewater is daarvoor 

verdeeld in:  

− de Boszone, ten noorden van de Peter de 

Gorterstraat; 

− het Kampenlandschap ten zuidwesten van de 

Peter de Gorterstraat; 

− het Historisch Landschap Coudewater ten 

zuidoosten van de Peter de Gorterstraat.  

Er zijn 4 planonderdelen gemaakt. De eerste 3 

gaan over het Historisch Landgoed en het 4e over 

het Kampenlandschap en heet ‘Golfbaan en 

Erven’. Hierbinnen valt de bouw van 20 tot 25 

woningen. Dit onderdeel is nu actueel in de 

Gemeenteraad.  

De golfbaan wordt groter en schuift op richting 

Maliskamp. Er komt een nieuw clubhuis. Delen 

van de nieuwe baan zullen publiek toegankelijk 

zijn. Het kampenlandschap wordt hersteld en er 

komt ruimte voor flora en fauna, vooral voor het 

woongebied van dassen en de kamsalamander 

 

Op de informatieavond van maandag 25 juni is 

het plan toegelicht. Mede door de aandacht voor 

het behoud en herstel van de natuur waren de 

bezoekers over het algemeen positief. 

Heel anders was de sfeer tijdens een zeer druk 

bezochte bijeenkomst op dinsdag 26 juni in het 

Trefpunt, Maliskamp. Mensen van de gemeente, 

Coudewater (GGZ) en zes raadsleden waren 

aanwezig om vragen te beantwoorden. De 

bezorgdheid van de mensen was sterk voelbaar en 

de stemming werd soms zelfs grimmig. 

De volgende vragen zijn besproken:  

− Blijft het landgoed intact met zijn 

monumentale gebouwen en een unieke flora 

en fauna? 

− Hoeveel woningen komen er? Men spreekt 

van 406 woningen. Welk effect heeft dat op 

Maliskamp,  verkeer, spel, veiligheid, school? 

Er kwamen geen duidelijke antwoorden. Het 

begrip ‘inbreidingslocatie’, dat de gemeente 

hanteert, vergrootte de onduidelijkheid.  

De wijkraad Maliskamp voelde zich buitenspel 

gezet, omdat ze te laat geïnformeerd werd en niet 

meer kon reageren op de voorgenomen plannen. 

De aanwezige gemeenteraadsleden vonden dat de 

wijkraad wél een rol heeft in dit proces.  

‘Gewoon Gedreven’ en de ‘Bossche Groenen’ 

gaan tegen het aantal woningen stemmen. De 

overige raadsleden lieten niet het achterste van 

hun tong zien. Dit maakte de stemming niet beter. 

De GGZ gaf aan veel aandacht te hebben voor de 

natuurhistorische waarde en de wijkraad op tijd te 

zullen informeren. De zaal stelde voor om toch 

betrokken te worden bij de beoordeling van de 

plannen voordat de ‘gunning’ plaatsvindt.  

 
 

Werkgroep Coudewater 

Wilma van Creij heeft de ‘Werkgroep 

Coudewater’ opgericht met als doel het landgoed 

zo goed en ruim mogelijk te behouden met de 

historische parkaanleg en de karakteristieke 

gebouwen. Streven is te komen tot minder dan de 

400  geplande woningen met daarbij ook 

andersoortige woningen als levensloopbestendige  

woonvormen voor ouderen.                 

De Wijkraad Molenhoek zal de ontwikkeling 

nauwgezet volgen en u op de hoogte houden. 
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Werkgroep ‘Langer Thuis Wonen’ 

Binnen Bij Bomans is een werkgroep gestart die 

zich bezighoudt met het thema ‘Langer Thuis 

Wonen’. Tegenwoordig zijn ouderen langer 

gezond en kunnen zij langer zelfstandig blijven 

wonen. Maar als zij klachten krijgen, zijn 

aangepaste woningen of extra zorg nodig. Het is 

belangrijk dat ouderen zelf op tijd nadenken over 

de vraag hoe ze straks willen wonen. De 

werkgroep ‘Langer Thuis Wonen’ wil 

wijkbewoners hiervan bewust maken en 

informeren over wat te doen als langer thuis 

wonen moeilijk wordt.  

Uit de wijk- en buurtmonitor van onze stad en 

vanuit de HEVO weten we dat: 

− het aantal ouderen in de Molenhoek 25 % is 

en in 2024 gegroeid is naar 30 %; 

− het aanbod aan organisaties die hulp of steun 

bieden groot is; 

− het aanbod van organisaties maar deels 

bekend is bij ouderen;  

− mensen zich pas gaan verdiepen in het aanbod 

als ze problemen hebben en/of hulp nodig 

hebben; 

− eenzaamheid bij ouderen een probleem is. 

De werkgroep ‘Langer Thuis Wonen’ is zich aan 

het oriënteren op mogelijke acties. De werkgroep 

houdt je via de nieuwsbrief en de website van de 

wijkraad op de hoogte.  

Heb je zelf ideeën of suggesties? Maak ze kenbaar 

met een briefje in de brievenbus van Bij Bomans, 

Mozartlaan 13 of mail: info@wijkmolenhoek.nl 

 

De Sportlaan 

De gemeente gaat in 2019 het deel van de 

Sportlaan tussen het zwembad en de Parkweg 

opnieuw inrichten. Doel is het verbeteren van de 

waterhuishouding (ook van de zijstraten), de 

groenvoorziening en de verkeersveiligheid. Zo 

komt er een extra rioolbuis voor het regenwater. 

Het parkeren wordt ordelijker en de 

verkeerssnelheid wordt teruggedrongen. De 

uitvoering is gepland medio 2019. 

 

Speeltuinen in de wijk  

Een bewonersgroep heeft een ontwerp gemaakt 

voor het verbeteren van de speelplek aan de 

Willem Elsschotstraat. Het plan wordt voorgelegd 

aan de naaste bewoners en de gemeente.  

 

Een andere groep bewoners heeft ideeën voor 

aanpassing van de speelplek bij de Rector 

Zwijsenlaan. Samen met de gemeente en 

omwonenden wordt het plan nu verder 

uitgewerkt. Voor meer informatie mail naar: 

info@wijkmolenhoek.nl 

 

Het Wijk- en Buurt Budget 

De gemeente ’s-Hertogenbosch stelt vanaf eind 

2016 wijk-, buurt- en dorpsbudgetten beschikbaar 

voor activiteiten in de buurt. Voor iedere wijk is 

er jaarlijks een bepaald budget beschikbaar. Via 

deze subsidieregeling kunnen bewoners geld 

aanvragen voor het realiseren van ideeën. 

Dat kan gaan om fysieke 

zaken (zoals een speelplek of 

extra banken), sociale 

activiteiten (zoals een 

festival) of veiligheid (zoals 

extra verlichting of een 

oversteekplaats).  

De aanvragen worden beoordeeld door een 

bewonersadviesgroep waarin vertegenwoordigers 

uit de wijk zitten (BAG). Aanvragen moeten 
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gericht zijn op het vergroten van de leefbaarheid, 

burgerparticipatie of de sociale binding in de wijk. 

Uit een evaluatie in 2017 is gebleken dat het wijk-

buurt- en dorpsbudget een waardevolle bijdrage 

levert aan de leefbaarheid in de wijken. De BAG 

Rosmalen-zuid is samengesteld uit 

vertegenwoordigers van de wijken Maliskamp, 

Molenhoek en Sparrenburg. De gemeente wil de 

BAG-groepen Rosmalen Noord en Rosmalen 

Zuid samen voegen. De BAG Rosmalen Zuid en 

de Wijkraad Molenhoek zien geen meerwaarde in 

de samenvoeging. Meer informatie is te vinden op 

www.wijkmolenhoek.nl onder ‘Wijk- Buurt- en 

Dorpsbudget’. Voor vragen en hulp bij het 

opstellen van een aanvraag kunt je natuurlijk ook 

bij onze BAG-leden: Peter van Gerven, Kees 

Henkelman en Bert de Kort terecht. Dus heb je 

een idee dat geld kost, aarzel niet om een beroep 

te doen op het wijkbudget. 

 

Wat doet de Wijkraad nu precies? 

De Wijkraad vormt een schakel tussen de 

gemeente en de bewoners. Ze pakt vragen van 

bewoners op, speelt deze door naar de gemeente 

of andere instanties en zoekt bij problemen samen 

naar oplossingen. De gemeente betrekt de 

wijkraad bij de inrichting van de wijk, de 

openbare ruimte en de plantsoenen. De wijkraad 

informeert de wijkbewoners over de voornemens 

en besluiten van de gemeente en informeert de 

gemeente over wat er in de wijk leeft. Ze is actief 

op de volgende gebieden: 

- Ruimtelijke ordening & Verkeer 

- Openbare ruimte & Groen 

- De zorgzame wijk 

- Organisatie en beheer van Bij Bomans 

- Sociale veiligheid 

De wijkmanager van de gemeente woont de 

vergaderingen van de Wijkraad bij. 

 

Hoe zit de Wijkraad in elkaar? 

De wijkraad kent een bestuur en werkgroepen. 

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, 

penningmeester en de voorzitters van alle 

werkgroepen. 

De blauwe vakjes onder ‘Bij Bomans’ zijn de 

activiteiten die wijkbewoners zelf organiseren. 

 

 Bestuur van de wijkraad 

 
 Jan Timmers       Peter van Gerven Kees Henkelman 

 Voorzitter     Secretaris         Penningmeester 

 

 Ingrid Nijskens   Anita Vervenne  Maria vd Sommen 

  Zorgzame Wijk        OR & Groen              Communicatie 

 

 Ad Prince      Vacature              Pieter Kniknie 

 Beheer BijBomans      Sociale Veiligheid     RO & Verkeer 
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