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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 08 december 2020  

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

Versie en datum         : versie 1, 13 januari 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                                                          

Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder welkom.                                                                        

Rutger Janssens heeft laten weten dat hij verhinderd is. Pieter Kniknie is eveneens afwezig. 

De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 

2. Mededelingen vooraf.  
 
Ad Prince verrast de vergadering met een traktatie; dit omdat het formeel zijn laatste 
bestuursvergadering is. 
Jan Timmers neemt de tijd om Ad uitvoerig te bedanken voor zijn jarenlange inzet. 
Op een later tijdstip zal meer uitgebreid afscheid genomen worden van Pieter Kniknie en Ad 
Prince.  
Er zijn verder geen mededelingen vooraf. 
 
3. Ingekomen en uitgaande post (Peter van Gerven). 

 
Naar aanleiding van de correspondentielijsten week  46 t/m 49 2020 vraagt Hendrik-Jan 
Melissen aandacht voor de informatie verstrekt  onder “Duurzaamheid” en “Energietransitie”. 
De vergadering trekt de conclusie dat het onduidelijk is inhoeverre het inspreken door 
diverse groeperingen resultaat heeft in die zin dat oorspronkelijke plannen aantoonbaar 
wijzigen. 
Hendrik-Jan zal namens het wijkraadbestuur de ontwikkelingen volgen en bijhouden. 
Er worden verder geen opmerkingen gemaakt en/of vragen gesteld.  
 
4. Vaststellen verslag BV 10 november 2020. 
 
Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt. 

 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  
 
5. Infrastucturele ontwikkelingen wijk Molenhoek. 
 
Het DB van de wijkraad heeft een stuk opgesteld mede n.a.v. een overzicht gemaakt door 
Rutger Janssens met betrekking tot de gemeentelijke organisatie. 
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Sector stadsbeheer:  

Wordt gevormd door Wijkmanagement, Maatschappelijk vastgoed en afvalstoffendienst, 
Beheer en programmering, Projectmanagement en voorbereiding, Stadstoezicht en 
Openbare orde en veiligheid. 

Voorlopige conclusie m.b.t. sector stadbeheer:                                                                           
Voor de wijkraad is de sector stadsbeheer van groot belang omdat deze sector zich 
bezighoudt met het uitvoeren van acute onderhoudsproblemen op het gebied van openbare 
ruimte.                                                                                    Daarvoor heeft de sector de 
beschikking over communicatiekanalen als wijkmanagers, wijkregisseurs en 
communicatiemedewerkers. 

Sector stadsontwikkeling: 

Wordt gevormd door Economie en energie, Leefomgeving en Ruimtelijk ordening en 
stedenbouw 

Voorlopige conclusie m.b.t. sector stadsontwikkeling:                                                             
Deze sector houdt zich bezig met lange termijnplannen over nieuwe inrichtingsvraagstukken 
van de stad inclusief haar omgeving. De inhoud van bestaande inrichtingsstructuren is alleen 
van belang als deze in conflict komen met als noodzakelijk geziene nieuwe 
inrichtingsstructuren.                                                          De sector houdt zich niet bezig met 
instandhoudingsvraagstukken van bestaande structuren.                                                                                                       
Voor de wijkraad is de sector van belang bij lange termijn vraagstukken zoals de aanleg van 
randwegen en de inrichting van windmolen- en zonnepanelenparken.  

Sector bestuurs- en algemene zaken: 

Hierin zijn vooral bedrijfsondersteunende afdelingen ondergebracht zoals het secretariaat, 
onderzoek en statistiek, personeelszaken, financiën, ICT e.d.. 

Sector maatschappelijke ontwikkeling: 

Ontwikkeling en realisatie (Regelt de subsidie van BijBomans). 

Voorlopige conclusie m.b.t. sector maatschappelijke ontwikkeling:                                        
Voor de wijkraad is deze sector van belang voor onderwerpen die samenhangen met het 
thema’s rond een zorgzame wijk. 

Overige sectoren: 

Genoemd kunnen worden de sectoren Middelen en dienstverlening en Weener XL. 

Voorlopige slotconclusie Wijkraad Molenhoek:                                                                   
Binnen de gemeente is er geen sector, die zich bezighoudt met (verantwoordelijk is voor) 
voorspelbare, structurele allesomvattende instandhoudingsvraagstukken op het gebied van 
ruimtelijke ordening.  

Omdat de wijk Molenhoek ruim 60 jaar bestaat en op het gebied van de infrastructuur grote 
structurele gebreken vertoont, wil de wijkraad een allesomvattend grootonderhoudsplan 
maken en vervolgens uitgevoerd zien. Onderdelen van het grootonderhoudsplan zijn het 
wegdek op de binnen- en doorgangswegen, de inrichting van de binnen- en 
doorgangswegen, de fietspaden en de trottoirs, het rioleringsstelsel, de verlichting en de 
verwijzingen waaronder de straatnaamborden. 
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De wijkraad zou graag zien, dat er met de gemeente een project gestart wordt, waarin in het 
eerste jaar een volledig plan (inclusief uitvoeringsplan) wordt gemaakt en wat in de 4 jaar 
daaropvolgend per deelgebied wordt uitgevoerd. 

Een dergelijk aanpak lijkt nieuw voor de gemeente. Het organisatieschema van de gemeente 
suggereert, dat de gemeente pas aan onderhoud toekomt als er een probleem is. Dit 
probleem tracht de gemeente vervolgens snel als deelprobleem op te lossen zonder naar 
achterliggende oorzaken van het probleem te kijken. Hierdoor ontstaan voortdurend tijdelijke 
deeloplossingen, wordt het achterliggende hoofdprobleem alleen maar groter en krijgt de wijk 
een meer verwaarloosd uiterlijk. Op termijn kan deze manier van werken de 
gemeente/inwoners veel extra geld kosten. Preventief werken met grootonderhoudsplannen 
kan veel geld en ongenoegen sparen. 

De wijkraad wil hiervoor graag in contact komen met de verantwoordelijke 
directeuren/hoofden van de diverse sektoren/afdelingen. De huidige initiatieven/contacten 
worden voortgezet.  

Hendrik-Jan Melissen geeft een toelichting op het overleg dat wordt gevoerd met dhr. Hanno 
de Hoog over de diverse onderhoudsplannen en werkzaamheden. Dit overleg verloopt op 
zich naar behoren. Inzicht in de door de wijkraad gewenste overallplanning ontbreekt echter 
nog. 

6. Buurtambassadeurs/Buurtbijen. 
Maria van der Sommen licht de door de bewoners-/supportgroep “Buurtbijen” aan het 
wijkraadbestuur gerichte notitie toe. Het is een eerste aanzet om te komen tot een gedragen 
werkplan om op buurt- en straatniveau aandacht voor elkaar als bewoners te ontwikkelen en 
te borgen. De support in het organiseren van buurtambassadeurs (buurtbijen genoemd) is de 
hoofdtaak. 
 
Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor het gedegen stuk en het werk dat hiermee 
gemoeid is. Het bestuur wil de supportgroep graag uitnodigen voor een overleg om te bezien 
op welke wijze hier het beste handen en voeten aan kan worden gegeven. 
 
7. Beheercommissie BijBomans. 
De beheercommissie BijBomans heeft een startnotitie aangereikt aan het wijkraadbestuur. 

Het is een samenvattende en goed leesbare notitie. Na een inleiding wordt aandacht 

besteed aan de Molenhoek een wijk door en voor elkaar om vervolgens in te gaan op wat 

BijBomans is. Vervolgens vraagt men zich af wat er van de oorspronkelijke droom terecht is 

gekomen. Daarna wordt aangegeven hoe de gewenste verdere groei van BijBomans te 

ondersteunen is. Afgesloten wordt met een  stappenplan:  

1. Het informeren van alle vrijwilligers van BijBomans over het instellen en de rol van de 

beheercommissie. 

2. Het maken en vastleggen van afspraken met betrekking tot het uitvoeren van taken 

binnen BijBomans, zoals: 

 het begeleiden van de gastvrouwen en zorgen voor voldoende gastvrouwen; 

 het schoonmaken van binnen- en buitenruimte van BijBomans; 

 het zorgen voor voldoende voorraad van bijvoorbeeld koffie, thee, koekjes, drank en 

schoonmaakmiddelen; 

 het zorgen voor het functioneren van apparatuur van BijBomans; 

 het zorgen voor een gezellige inrichting van BijBomans; 

 het zorgen voor de uitvoering van klussen binnen BijBomans zoals het vervangen 

van kapotte lampen; 

 het zorgen voor afspraken over het gebruik van BijBomans voor (nieuwe) begeleiders 

van activiteiten; 
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 het zorgen voor een goede registratie van aantal bezoekers/gebruikers van 

BijBomans ten behoeve van de jaarlijkse rapportage aan de gemeente; 

 het vastleggen van afspraken over bovengenoemde punten en het communiceren 

daarover met alle betrokkenen; 

 het verzorgen van de correspondentie en communicatie van de commissie. 

3. Het onderhouden van contacten met Stichting Beheer Kindcentra (de verhuurder) en 

Kindcentrum de Troubadour met betrekking tot het huren van de schoolwoning en het 

toezien op het schoonmaken van gang, gaderobe en toiletten van de schoolwoning  

4. Het maken van afspraken over de invulling van het aanspreekpunt voor wijkbewoners die 

een activiteit willen (organiseren) binnen BijBomans en het afspreken van criteria 

waaraan nieuwe activiteiten binnen BijBomans moeten voldoen.  

5. Het opzetten en uitvoeren van een pr-campagne voor het uitdagen/uitnodigen van 

wijkbewoners om met vragen en ideeën voor nieuwe activiteiten te komen, al dan niet in 

samenwerking met de werkgroep communicatie van de wijkraad 

 

Daarnaast wil de beheercommissie afspraken maken met het bestuur van de wijkraad over 

zaken als: 

 de communicatie met het bestuur zolang er geen bestuurslid BijBomans is; 

 het zelf beheren van een jaarlijkse budget voor BijBomans; 

 het schrijven van het jaarverslag van BijBomans.    . 

 
Het wijkraadbestuur heeft waardering voor de uitgebrachte notitie, maar stelt vast dat het 
hierin verwoorde op onderdelen de eerder door het bestuur aangegeven bezwaren niet 
wegnemen. Ad Prince zal het overleg hierover binnen de beheercommissie opnieuw 
opstarten. Wellicht is het zinvol om een overleg te plannen tussen een delgatie vanuit de 
beheercommissie en een afvaardiging vanuit het bestuur. 
 
8. “Groene Scooters” en overlast. 
Vanuit de wijk zijn er vragen gesteld over de overlast die ondervonden wordt door het 
“parkeren” van de groene scooters. De wijkraad is hier geen partij in, maar zal binnen de 
gemeente navragen hoe hier over gedacht wordt. Daarna zal terugkoppeling plaatsvinden. 
 
9. Overlast werkzaamheden Sportlaan. 
De wijkraad heeft hier geen andere klachten of opmerkingen over ontvangen. Daar de 
werkzaamheden bijna afgerond zijn zal er verder geen actie worden ondernomen. 
 
10. Rondje langs de werkgroepvelden. 

- Bestuur algemeen (Jan Timmers). 
Jan Timmers heeft verder geen bijzonderheden. 
 

- Bij Bomans (Ad Prince). 
Ad Prince deelt mede dat: 
*  de gastvrouwen attenties hebben rondgebracht;  
*  de buitenomgeving van BijBomans schoongemaakt is; 
*  BijBomans dienst zal gaan doen als vergaderruimte voor mensen uit een 
beschermde woonomgeving; 
*  de kerst-/nieuwjaarsattenties door de boekhandel en de bloemist worden verzorgd. 
De leden van het bestuur zullen deze attenties gaan bezorgen.. 
 

- Communicatie (Maria van der Sommen).  
Maria van der Sommen deelt mede dat: 

            *  de papieren nieuwsbrief bij de drukker verloren is geraakt. Wordt door de drukker  
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            opgelost; 
            *  kaartjes voor de vrijwilligers gereed zijn; 
            *  de website gereorganiseerd wordt. 
 

- Financiën en Fondsenwerving (Kees Henkelman).  
Geen bijzonderheden. 

 
- Groen (Hendrik-Jan Melissen). 

Hendrik-Jan Melissen deelt mede dat: 
            *  het overleg met de gemeente zijn voortgang heeft, maar dat het nog niet voorkomt    
            uit een totaalvisie: 
            *  de werkgroep groen een aantal punten van de werkgroep ruimtelijke ordening en    
            verkeer heeft overgenomen; 
            *  de motorcrossclub Les Vites uitstel heeft gekregen en dus nog langer kan blijven.  
            Dit zal worden nagevraagd bij de gemeente; 
            *  de bouwweg bij de Hoef nog niet geheel naar tevredenheid is aangelegd. Hierover  
            is overleg geweest met de gemeente. 
 

- Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven). 
Mogelijk interessante onderwerpen en/of gebeurtenissen worden door Maria van der 
Sommen en Peter van Gerven gescand en op de website geplaatst. 
 

- Ruimtelijke ordening en verkeer (Pieter Kniknie) 
Verder geen bijzonderheden. 

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

 
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.  
 

 


