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Gasten                       : Rutger Janssens (wijkmanager). 
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1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                                                          

Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder welkom met dank aan Hendrik-Jan 

Melissen die deze digitale vergadering heeft geactiveerd. 

Op verzoek van Maria van der Sommen wordt aan de agenda toegevoegd het beantwoorden 

van de vraag wat te doen nadat de coronamaatregelen worden versoepeld. Wordt behandeld 

onder agendapunt 5. De agenda wordt verder overeenkomstig vastgesteld. 

2. Mededelingen vooraf.  
 
Er wordt kort toegelicht de stand van zaken met betrekking tot de “smileys” die de snelheid 
op de Molenstraat aangeven. Het niet werken hiervan is bekend bij de gemeente en 
binnenkort zullen zij weer gerepareerd zijn. 
Er zijn verder geen mededelingen vooraf. 
 
3. Ingekomen en uitgaande post (Peter van Gerven). 

 
Naar aanleiding van de correspondentielijsten week  42 t/m 45 2020 vraagt Hendrik-Jan 
Melissen aandacht voor de informatie verstrekt  onder “Duurzaamheid”. Er worden verder 
geen opmerkingen gemaakt en/of vragen gesteld.  
 
4. Vaststellen verslag BV 13 oktober 2020. 
 
Naar aanleiding van het verslag:  

 
- Aktief in de wijk:  

Het bestuur zal in zijn meerjarenplan/toekomstvisie ook aandacht besteden aan wat 
de jongere wijkbewoners bezighoudt. Ad Prince geeft aan dat ook de beheergroep 
BijBomans hier aandacht aan geeft. 

- Wijkschouw Het Blazoen:  
Pieter Kniknie spreekt zijn waardering uit voor de afhandeling van de punten die zijn 
voortgekomen uit de wijkschouw en het overleg dat hierover met de gemeente heeft 
plaatsgevonden door Hendrik-Jan Melissen en Jan Timmers. 

 
De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
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Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  
 
5. Rondje langs de werkgroepvelden. 

- Bestuur algemeen (Jan Timmers). 
Beweegtuin: 
Jan Timmers geeft een korte toelichting op de stand van zaken. Er wordt een 
schetsplan gemaakt en een raming van de kosten aangegeven. Er wordt verder 
overleg gevoerd met de gemeente dhr. Hanno de Hoog. 
 
Thema Infrastructuur:  
Jan Timmers en Hendrik-Jan Melissen blijven met de vertegenwoordiger vanuit de 
gemeente, dhr. Hanno de Hoog, in gesprek over dit thema en met name het 
Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (UPOR) en wijkbeheerplannen.  
 
Kees Henkelman benadrukt nogmaals het belang van het ontwikkelen van een 
“eigen” wijkplan. De leden van het bestuur onderschrijven dit. De aandachtpunten 
hiervoor/hierbij zullen worden geïnvertariseerd. Nadat dit een meer duidelijk beeld 
heeft opgeleverd zal een gesprek met de verantwoordelijken van de gemeente 
worden aangevraagd.  

 
- Benaderen/zoeken kandidaat bestuursleden: 

Jan Timmers geeft aan donderdag aanstaande 12 november met Peter van Gerven 
en Kees Henkelman hierover verder te praten mede in relatie tot de toekomstvisie en 
de (on)mogelijkheden van inzet van vrijwilligers in meer algemene zin.  
 

- Bij Bomans (Ad Prince). 
BijBomans is in verband met de coronamaatregelen gesloten. 
De beheercommissie BijBomans legt de laatste hand aan een visienotitie. Deze zal 
aan het bestuur worden voorgelegd. 
Ad Prince heeft de boekhandel benaderd voor het aanleveren van een kerstgeschenk 
voor de vrijwilligers. Wordt een boekenbon. 
Maria van der Sommen stelt voor om ook een kaartje hiervoor/hierbij te ontwerpen. 
 

- Communicatie (Maria van der Sommen).  
Maria van der Sommen vraagt aandacht voor het uitbrengen van de digitale en de 
papieren nieuwsbrief. Zij geeft een aantal mogelijke onderwerpen aan en stelt het op 
prijs dat het bestuur en de diverse werk- en activiteitengroepen een grotere inbreng 
hebben. 

 
- Financiën en Fondsenwerving (Kees Henkelman).  

Geen bijzonderheden. 
 

- Groen (Hendrik-Jan Melissen). 
Hendrik-Jan Melissen geeft een toelichting op het overleg met dhr. Hanno de Hoog 
van de gemeente. De diverse punten voortkomende uit de wijkschouwen hebben de 
aandacht of zijn reeds opgelost. Hij en Jan Timmers hebben de indruk dat de 
afstemming binnen de gemeente niet altijd duidelijk is en vlotjes verloopt. 
Rutger Janssens geeft aan dat het belangrijk is dat de verwachtingen in deze tussen 
gemeente en wijkraad naar elkaar worden uitgesproken. 

 
- 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. 
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- Ruimtelijke ordening en verkeer (Pieter Kniknie) 
Pieter Kniknie geeft aan dat de “beheergroep Molenhoek” niet meer actief is. 
Pieter zal met Hendrik-Jan Melissen afstemmen wie welke nog openstaande 
actiepunten op zich zal/kan nemen. 
 

6. Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag. 
Er komt niets meer ter tafel en van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 
7. 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.  
 

 


