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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 10 maart 2020  

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

                                     

                                    .                                                                                                                  

1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                                                          

Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder welkom.  

Pieter Kniknie heeft een bericht van verhindering gestuurd in verband met ziekte. 

Wethouder Roy Geers heeft via zijn secretaresse laten weten dat hij in verband met een 

spoedvergadering verhinderd is. Peter van Gerven zal een nieuwe afspraak maken. 

Aan de agenda wordt als punt 6 toegevoegd “Maatregelen wijkraad/BijBomans in verband 

met het coronavirus”.  De agenda wordt verder overeenkomstig vastgesteld. 

2. Mededelingen vooraf.  
 
Er zijn verder geen mededelingen vooraf. 
 
3. Ingekomen en uitgaande post (Peter van Gerven). 
 
De correspondentielijsten week  07 t/m 10 2020 geven geen aanleiding tot verdere 
opmerkingen of aanvullingen op de agenda. 
 
Ad Prince merkt op dat hij het raadsvoorstel “Herijking subsidieregelingen basisinfrastuctuur 
sociaal domein” heeft toegestuurd. Dit voorstel heeft hij ontvangen via het Seniorenplatform. 
Peter van Gerven antwoord desgevraagd dat hij als secretaris van de wijkraad dit stuk niet 
van de gemeente gekregen heeft. Voor verdere behandeling zie punt 5. 
 
4. Vaststellen verslag BV 11 februari 2020. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 

- Ontsluiting De Hoef: De wijkraad kan in formele zin niet “instemmen” met de 
voorstellen; instemmen dient gelezen te worden als “kan meegaan met het voorstel”. 

- De zorgzame wijk Molenhoek: Kees Henkelman stelt dat de titel de lading niet dekt. 
Met de zorgzame wijk Molenhoek bedoelen we eigenlijk (en vanaf het begin) het 
project de zorgzame wijk Molenhoek dat geresulteerd heeft in het 
ontmoetingscentrum BijBomans.  
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Peter van Gerven is van mening dat dit onjuist is en hij licht desgevraagd de 
ontstaansgeschiedenis nog eens toe. Zie verder de punten 5 en 7. 

- Toekomst BijBomans: Hendrik-Jan Melissen vraagt naar de voortgang van deze 
groep. Ad Prince licht toe dat een aantal mensen, waaronder de oud-voorzitter Ad 
van Vark, met elkaar praten over de toekomst van BijBomans. In de eerste 
bijeenkomst heeft Ad Prince de huidige stand van zaken tot op dit moment geschetst. 

- Opvolging voorzitter werkgroep Ruimtelijke ordening en verkeer: Hendrik-Jan 
Melissen stelt voor dat Jan Timmers het initiatief neemt om de leden van de 
werkgroep uit te nodigen voor een oriënterend gesprek. Aldus wordt besloten. Jan zal 
Pieter Kniknie op de hoogte stellen. 

 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

5. Subsidie-aanvragen gemeente. 
Peter van Gerven heeft voor goedkeuring een concept aangeboden “Subsidie-aanvraag 

2021 Beheerkosten ontmoetingsvoorziening BijBomans”. Hierover heeft al een intensieve 

mailwisseling plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat het concept inhoudelijk wel gedragen wordt, 

maar dat er nog verschil van mening is over de de “reikwijdte/de afbakening” van het 

concept. Hier speelt ook mee de door Ad Prince aangereikte informatie over de “herijking 

subsidieregelingen basisinfrastructuur sociaal domein”. 

Naast deze subsidie-aanvraag bij de gemeente “Beheerkosten ontmoetingsvoorziening 

BijBomans” voor het jaar 2021 (in te dienen voor 1 juni 2020), moeten de volgende stukken 

nog opgesteld worden: de extra, door mw. Van Oers, gevraagde info m.b.t 

subsidietoekenning 2020 (in te dienen voor 1 april 2020), de verantwoording 2019 

“Beheerkosten ontmoetingsvoorziening BijBomans” (in te dienen voor 1 april 2020) en de 

verantwoording 2019 “subsidie wijkraad Molenhoek” (in te dienen voor 1 april 2020). 

Het volgende wordt afgesproken: 

- De concept subsidie-aanvraag “Beheerkosten ontmoetingsvoorziening BijBomans” 

voor het jaar 2021 wordt aangehouden tot eind mei in afwachting van de herijking van 

de subsidieregelingen. Mocht deze herijking nog niet afgerond en bekend zijn, dan 

gaat het huidige concept als basis de deur uit; 

- Ad Prince en Ingrid Nijskens reviewen de door Peter in het concept aangegeven 

cijfers over BijBomans, waarna Peter de resultaten hiervan zal verwerken in het 

concept; 

- Peter stelt, mede op basis van de review, de door mw Van Oers extra gevraagde 

aanvullende informatie op betrekking hebbende op de subsidie-aanvraag 

“Beheerkosten ontmoetingsvoorziening Bij Bomans” voor het jaar 2020; 

- Peter stelt de verantwoording voor de subsidie “Beheerkosten 

ontmoetingsvoorziening BijBomans” voor het jaar 2019 op; 

- Peter stelt de verantwoording voor de subsidie “wijkraad Molenhoek”voor het jaar 

2019 op. 

- De stukken worden voor review aangeboden aan het bestuur en Peter verwerkt de 

resultaten hiervan. 

- Peter draag er zorg voor dat de stukken voor 1 april 2020 aan de gemeente zijn 

aangeboden. 

 



 
 

 3 

6. Maatregelen  wijkraad/BijBomans in verband met coronavirus. 
De vergadering staat nadrukkelijk stil bij de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus 
en de aanbevelingen en richtlijnen die door de (gemeentelijke) overheden en het RIVM en 
GGD worden gedaan.  
De vergadering besluit alle op de korte termijn geplande activiteiten stop te zetten. De 
reguliere activiteiten BijBomans worden per direct geannuleerd. De geplande bijeenkomst 
“Watervriendelijke tuinen” wordt, ondanks alle waardering voor het enthousiasme en de inzet 
van alle werkgroepleden, eveneens geannuleerd. De opschorting van alle activiteiten geldt 
tot tenminste 16 maart. Het bestuur houdt de vinger nauwlettend aan de pols en zal de 
(landelijke) ontwikkelingen en aanbevelingen blijven volgen en overeenkomstig handelen. 
 
7. De wijk Molenhoek in de komende jaren. 
Om begripsverwarring te voorkomen en niet in onnodige semantische discussies terecht te 
komen praten we in het vervolg over “de wijk Molenhoek in de komende jaren” als we het 
hebben over de visie van de wijkraad voor de komende beleidsperiode van 3 jaren.  
 
De door Kees Henkelman en Hendrik-Jan Melissen opgestelde beleidsnotitie wordt 
vastgesteld en geldt als uitgangspunt voor de komende jaren. 
 
Zoals in de notitie reeds is aangegeven vraagt de organisatorische inbedding van de drie 
genoemde thema’s infrastructuur, sociale cohesie en woonomgeving in relatie tot de 
bestaande werkgroepen nog enige aandacht. Hierbij spelen ook de al dan niet tijdelijke 
“bewonersgroepen” en de “buurtambassadeurs” mee.  
 
De voortgang in/bij de diverse themagroepen is weinig zichtbaar en duidelijk. De resultaten 
van de eerste bijeenkomsten infrastructuur en woonomgeving waren teleurstellend in die zin 
dat de opkomst van wijkbewoners minimaal was en er nog weinig nieuwe initiatieven zijn 
ontstaan.  
 
Op 18 februari 2020 vond de thema-avond sociale cohesie plaatst. Ad Prince geeft aan dat 
hieraan een tiental wijkbewoners hebben deelgenomen. Hieruit zijn twee nieuwe initiatieven 
ontstaan te weten een bewonersgroep “buurtambassadeurs” omgedoopt naar 
“straatcoördinatoren” en een bewonersgroep “dementie”. Aan de bewonersgroep 
“straatcoördinatoren” nemen, naast het bestuurslid Maria van der Sommen, drie 
wijkbewoners deel: Anja vd Elzen (vz), Gerard Maassen en Ans van Nuland. Peter van 
Gerven had al aangegeven dat hij ook gaat deelnemen.  
Aan de bewonersgroep “dementie” nemen nog geen wijkbewoners; Ad Prince wil deze kar 
trekken en gaat zich verder oriënteren. 
 
Het blijkt dus dat het bestuur de animo vanuit de wijkbewoners om deel te nemen aan 
diverse nieuwe initiatieven te positief heeft ingeschat. Het bestuur zal dus zelf meer het 
voortouw moeten nemen. Het kan niet allemaal tegelijkertijd en de belasting van de diverse 
bestuursleden moet wel passend blijven.  
 
Binnen de werkgroep communicatie zal bekeken worden op welke wijze de wijkbewoners 
hierover geïnformeerd en (wederom en nadrukkelijker) uitgenodigd kunnen worden om toch 
aan de diverse genoemde thema’s en verbeterpunten bij te gaan dragen. 
 
8. Rondje langs de werkgroep velden. 

- Bestuur algemeen (Jan Timmers). 
Jan Timmers  heeft een gesprek gevoerd met 2 studenten van de hoge school over 
het thema veiligheid in de wijk. Ook Peter heeft hierover een gesprek gevoerd met 
een student. 
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- Bij Bomans (Ad Prince). 
Ad Prince deelt het volgende mede: 
-   hij heeft de aanschaf van een nieuwe CD-speler en een aanwijspen goedgekeurd.; 
-   hij heeft voor de bekostiging van het plaatsen van een leuning om de toegang voor 
minder-validen te verbeteren/te vergemakkelijken een BAG-aanvraag ingediend; 
-   de keuken, die opgeslagen is op de gemeentewerf Kruisstraat, heeft daar een 
andere plek gekregen; 
-    de beleidsgroep “Toekomst BijBomans” verkent de huisvstingscontinuïteit en zal 
met een aantal aanbevelingen komen. 
 

- Communicatie (Maria van der Sommen).  
Maria van der Sommen geeft aan dat in overleg met Jan en Ad besloten is om de 
oorspronkelijke goedgekeurde aanschaf van twee digiborden te faseren. Er wordt 
gestart met een kleiner digibord in de woonkamer. Op basis van de 
gebruikservaringen wordt bepaald hoe hier verder invulling aan wordt gegeven. 
 
Maria vraagt naar de voortgang m.b.t. de mogelijke aanschaf van nieuwe website-
software. Peter van Gerven geeft aan dat Rutger Janssens binnen de gemeente de 
mogelijkhheden hiervoor heeft verkend. De wijkraad gaat geen twee verschillende 
websites in de lucht houden. De doorontwikkeling van de gebruikte verouderde 
website brengt teveel kosten met zich mee.  
Rutger zal mee blijven denken en werken aan de mogelijkheden op basis van een 
probleem-/behoefte beschrijving. Peter en Maria zullen deze opstellen; Hendrik-Jan 
zal dit reviewen. 
 

- Financiën en Fondsenwerving (Kees Henkelman).  
Kees Henkelman deelt mede dat de schadeclaim van de tennisvereniging aan de 
kookclub is ingetrokken. De schade is door interne medewerkers hersteld. 
 
Langer thuis wonen (Ad Prince). 
Ad Prince geeft aan dat de leden van de werkgroep hun werkzaamheden hebben 
gestaakt; daarmee is de werkgroep opgeheven. Bezien zal worden hoe dit onderwerp 
verder aandacht kan krijgen binnen het thema “Sociale cohesie”.  
 

- Openbare ruimte en groen (Hendrik-Jan Melissen). 
Hendrik-Jan Melissen deelt mede dat de werkgroep een nieuw lid heeft verwelkomd: 
Els van Genugten.  
 
De werkgroep gaat bekijken hoe het annuleren van de informatie-avond 
“Watervriendelijke tuinen” opgevangen kan worden.  Hierbij wordt ook meegenomen 
de “open tuinen route” gepland voor 28 maart. 
 

- Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven). 
Peter van Gerven deelt mede dat de BAG-aanvraag inmiddels is goedgekeurd en dat 
via dhr. Peter van Leeuwen van de stichting Hart Veilig een beroep kan worden 
gedaan op het bekostigen van de cursus indien de verzekering dit niet vergoedt.. 
 
Peter zal contact opnemen met  de nieuwe wijkagent dhr. Mark Kievits en met 
wijkbewoner Wim Suijskens om samen te overleggen en af te spreken op welke wijze 
laagdrempelig aandacht en inhoud gegeven kan worden aan dit onderwerp. 
 

- Ruimtelijke ordening en verkeer (Pieter Kniknie) 
Pieter Kniknie heeft een aantal stukken ter informatie gemaild betreffende de 

voortgang van de wijkschouwen en een schetsplan voor de ontsluiting van de Hoef. 
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Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over de opvolging van Pieter als 

voorzitter van de werkgroep Ruimtelijke ordening en verkeer. Pieter heeft 

aangegeven dat hij dit binnenkort zal oppakken. Jan Timmers zal dit in het overleg 

met Pieter meenemen.  

 

9. Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag. 
Er komt niets meer ter tafel en van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering de aanwezigen dankende voor hun inbreng. 

Actiepuntenlijst d.d. 10-03-2020  

2105-3 
 
0810 
 
 
1102 

Afronden wijkschouw (na de vakantieperiode) en delegatie 
gemeente uitnodigen voor bezichtigen knelpunten. 
De resultaten van de WG ORG worden hierin meegenomen. 
Pieter zal hier verder aandacht aan besteden en de gemeente 
uitnodigen(Frank van Weert/Laurens Brouwer) 
Interne (del)wijkschouwen afronden en delegatie ggemeente 
uitnodigen. 

Pieter 

0701-1 
 
1102 

Opstellen definitief concept beleidsnotitie  “De zorgzame wijk Molenhoek 
in de komende jaren” en vaststellen door bestuur. 
Notties reviewen en aanpassen’ 
Goedkeuren door bestuur. 

Hendrik-
Jan/Kees 
 
Bestuur 

0701-2 
1003 

Uitwerken voorstel m.b.t. gebruik interactieve software. 
Hendrik-Jan zal notitie reviewen. 

Maria/Peter 
Hendrik-Jan 

0701-4 Opstellen advies “Toekomst BijBomans” WG/Ad 

1102-1 
1003 

Gesprek met werkgroep ROV m.b.t. opvolging Pieter 
Jan zal actie ondernemen richting Pieter 

Jan /Kees 
Jan 

1003-1 Reviewen cijfers subsidie-aanvraag Ad/Ingrid 

1003-2 Opstellen verantwoordingen subsidie-aanvragen Peter 

 
 
Volgende geagendeerde bijeenkomsten: 
- 18 februari 2020     Themagroep Sociale cohesie start 19.30 uur BB. 
- 10 maart 2020         Reguliere BV start 19.30 uur BB. 
- 12 maart 2020         Bewonersradenoverleg ’s-H Stedelijk start 19.30 uur Perron 3. 
- 23 maart 2020         Bewonersradenoverleg ‘s-Hertogenbosch Oost. 
- 14 april 2020           Reguliere BV start 19.30 uur BB. 
- 12 mei 2020             Reguliere BV start 19.30 uur BB. 
- 09 juni 2020             Reguliere BV start 19.30 uur BB. 
- 18 juni 2020             Bewonersradenoverleg ’s-H Stedelijk start 19.30 uur Perron 3. 
- 29 juni 2020             Bewonersradenoverleg ’s-Hertogenbosch Oost. 
- 14 juli 2020              Reguliere BV start 19.30 uur BB. 
- 11 augustus 2020   Reguliere BV start 19.30 uur BB. 
- 08 september 2020 Reguliere BV start 19.30 uur BB. 
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- 10 september 2020 Bewonersradenoverleg ‘s-H Stedelijk start 19.30 uur Perron 3. 
- 21 september 2020 Bewonersradenoverleg ’s-Hertogenbosch Oost. 
- 13 oktober 2020      Reguliere BV start 19.30 uur BB. 
- 10 november 2020  Reguliere BV start 19.30 uur BB. 
- 19 november 2020  Bewonersradenoverleg ’s-H Stedelijk start 19.30 Perron 3 
- 08 december           Reguliere BV start 19.30 uur BB.  
 

 
 
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.  
 

 


