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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 08 juni 2021  

Aanwezig  : Peter van Gerven, Kees Henkelman,  
                                  Hendrik-Jan Melissen, Jan Timmers (voorzitter), 
                                  Ben van den Reek en Maria van der Sommen 

 
Gast                        : Rutger Janssens (wijkmanager). 
Afwezig   :  
Versie en datum      : versie 1 02 augustus 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                                                         
Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder welkom.  
 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.  
 

2. Mededelingen vooraf. 
Er zijn geen mededelingen vooraf. 

3. Vaststelling verslag BV 18 mei 2021. 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Ingekomen en uitgaande post (Peter van Gerven).                                                                
Aan de volgende stukken/mededelingen wordt aandacht gegeven.  
- Provincie blijft samenwerken, kleinere opgave Bossche polder.  

Stuk wordt voor kennisgeving aangenomen. 
- Uitnodiging Sonja Boerman,opbouwwerker, over preventie eenzaamheid 80-

plussers in de wijk Molenhoek. 
Sonja zal worden uitgenodigd voor een gesprek; hieraan nemen deel Peter 
van Gerven, Ben van den Reek en Jan Timmers. 

- Uitnodiging mw. Jane Pawiroredjo. 
Jane heeft te kennen gegeven graag een keer BijBomans te willen bezoeken. 
Zodra BijBomans weer open is, zal een afspraak worden gemaakt. 

- Parkeren Perron-3. 
Jan Timmers zal de wijkraad vertegenwoordigen. 

- Overleg met politieke partijen. 
Ben van den Reek heeft een samenvatting gemaakt van de 
beleidsaandachtspunten van/voor de wijk(raad) dat als vertrekpunt kan dienen 
voor het overleg met politieke partijen. Peter van Gerven, Kees Henkelman, 
Ben van den Reek en Jan Timmers zullen afhankelijk van de data van overleg 
hieraan deelnemen. 
 
  
 

mailto:info@wijkmolenhoek.nl
http://www.wijkmolenhoek.nl/


 
 

 2 

5. Jaarverslag Wijkraad Molenhoek 2020. 
Peter van Gerven geeft aan dat hij alsnog op verzoek van mw. Jane Pawiroredjo 
een jaarverslag 2020 van de wijkraad Molenhoek heeft opgesteld en naar de 
gemeente heeft verzonden. Hij was in de veronderstelling dat dit met de nieuwe 
subsidieregeling niet meer noodzakelijk was.  
Ben van den Reek had dit stuk liever eerst in het bestuur behandeld, maar kan 
gegeven de sluitingstermijn hiervoor wel begrip opbrengen.Hij is van mening dat 
in deze verslagen geen toekomstbeeld geschetst hoeft te worden. 
Het Jaarverslag 2020 wordt akkoord bevonden. 
.  

6. Nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen. 
Kees Henkelman zal dit na de vakentie verder oppakken. Het heeft voor nu lage 
prioriteit. 
 

7. Wijkveiligheidscan. 
Rutge Janssens geeft aan dat het weergeven en bespreken van de resultaten 
van de uitgevoerde scans vertraging heeft opgelopen. De planning is nu als volgt: 
Nuland en Vinkel voor de zomervakantie; Rosmalen na de vakantie. 
 

8. Energietransitie in de wijken. 
Het is nog onduidelijk welke initiatieven zijn of worden ondernomen. 
Binnen de wijk Molenhoek is dit bij de bewoners, op een enkele uitzondering na, 
nog geen onderwerp dat de belangstelling heeft. In voorkomende situaties zal het 
bestuur belangstellenden faciliteren voor bespreking en uitwerking van dit 
onderwerp. 
  

9. Rondje langs de werkgroepvelden. 
     Bestuur algemeen (Jan Timmers).  

- Beweegpark: Jan geeft aan dat Hanno de Hoog (gemeente), die de offertes 
zou aanvragen, nog geen contact heeft opgenomen. De plaatsing van 5 
toestellen werd rond de zomer voorzien, maar zal wel enige vertraging 
oplopen. 

- Gemeentelijk onderhoudsplan wijk Molenhoek: blijft een stroperig traject; 
Hendrik-Jan en Jan blijven hiervoor bij de gemeentelijke instanties aandacht 
vragen. 

- Ontsluitingsweg Oost/verbreding A-2: het traject verloopt traag en het is ook 
niet altijd even duidelijk welke oplossingrichtingen er zijn en gerealiseerd 
kunnen worden. Blijft onder de aandacht van de wijkraad en Henk Verdijk. Er 
speelt veel aan de oostkant op het gebied van planvorming en de aanleg van 
wegen. Dit heeft vooral te maken met de ontwikkeling van de Groote Wielen. 
Door de bouw van woningen levert dat in de noordoosthoek extra verkeer op. 
Zeker ook met de komst van het nieuwe Rodenborch-college, dat goed 
bereikbaar moet zijn. Daarnaast spelen er meer zaken, doordat het drukker 
wordt op de wegen. Daarom zijn er verschillende studies uitgevoerd naar 
Oostelijke Landweg en Bereikbaarheid Oostelijke Gemeentedelen, de Mirt A2 
(plannen voor A2 en ook onderliggend wegennet met verschillende quick-
wins) en de ontwikkelingen rond de Groote Wielen.  

- Asfaltcentrale: In de pers blijft er aandacht voor de zorgen die leven vanuit de 
wijken rondom de asfaltcentrale aan de Veemarktkade vanwege uitstoot 
giftige stoffen. 
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Jan agendeert dit in het Bewonersradenoverleg Oost en tast af of een 
gezamenlijke begeleidingsgroep haalbaar/zinvol wordt gevonden. In het geval 
van een vergunning voor een asfaltcentrale betreft het specialistische materie. 

 
Financiën en Fondswerving (Kees Henkelman) 
Kees geeft aan dat er geen bijzonderheden zijn; afdrachten voor gemeentelijke 
overleggen (stedelijk en oost) en Signum hebben zijn aandacht. 
 
BijBomans (Ben van den Reek) 
Ben geeft aan dat BijBomans in overleg met de gastvrouwen vanaf 12 juli gaat 
opstarten; de schildersgroep is reeds begonnen. Jan komt nog terug op mutaties 
binnen de Beheercommissie, zijnde het afscheid van Ad en Cinthy. Hij stelt voor 
om ze een bedankkaartje te sturen. Maria maakt een voorzet. 
 
Communicatie (Maria van der Sommen) 
Geen bijzonderheden. Ook de werkgroep communicatie begint weer aan de 
fysieke herstart.  
 
Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven): 
De resultaten van de wijkveiligheidsscan worden afgewacht. 
Na de zomervakantie zal hij een herhalings-/onderhoudscursus voor het diploma 
reanimatie/AED organiseren ervan uitgaande dat hier voldoende belangstelling 
voor is en de coronamaaatregelen dit toelaten. 
 
Groen (Hendrik-Jan Melissen) 
- Onderhoudsplan gemeente: blijft de aandacht houden.  
- Wijkschouw: deze is nog niet afgerond.  
- Bladruimen: zal dit jaar weer georganiseerd worden. 
- Zichtbaarheid werkgroep: is onderwerp van gesprek binnen de werkgroep. 
 
Infra (Hendrik-Jan Melissen) 
- Randweg Oost/verbreding A-2: Hendrik-Jan heeft hierover contact met Henk 

Verdijk. Henk is goed aangesloten en betrokken. Dit is plezierig omdat Henk 
veel kennis en ervaring heeft. 
 

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

11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen 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.  
 


