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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 18 mei 2021  

Aanwezig  : Peter van Gerven (vanaf 20.30 uur), Kees Henkelman,  
                                     Hendrik-Jan Melissen, Jan Timmers (voorzitter), 
                                     Ben van den Reek (verslag) en Maria van der Sommen 

 
Afwezig   : Rutger Janssens (wijkmanager). 
Versie en datum        : versie 1 11juni 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                                                         
Jan Timmers opent de digitale vergadering, heet eenieder welkom en hoopt op een 
snelle mogelijkheid tot fysieke vergadering ter bevordering van het onderlinge contact.  
Rutger heeft laten weten verhinderd te zijn. 
Peter heeft laten weten dat hij later kan aansluiten; Ben is bereid om een verslag te maken 
bij afwezigheid van Peter 
 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.  
 

2. Mededelingen vooraf. 
Er zijn geen mededelingen vooraf. 

3. Vaststelling verslag BV 13 april 2021. 
Het verslag wordt onder dankzegging ongewijzigd vastgesteld en goedgekeurd. 

 

4. Ingekomen en uitgaande post.                                                                 
De door Peter toegezonden correspondentielijsten geven geen aanleiding tot verdere 
vragen en/of opmerkingen. Een aantal zaken zullen bij de verschillende agendapunten 
aan de orde komen. 
 

5. Het financiële verslag januari t/m april 2021. 
Het verslag ziet er erg compleet uit en geeft geen aanleiding tot vragen. 
Daarmee wordt het vastgesteld en Kees bedankt. 

 

6. Nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen.                                                               
Kees zal de komende maanden op papier zetten wat deze wet voor onze wijkraad 
betekent en in het 2e halfjaar 2021 agenderen. 

 
7. Wijkveiligheidscan.                                                                                                                

Niet behandeld door afwezigheid van Rutger en Peter. 
 
8. Energietransitie in de wijken.                                                                                                                

Niet behandeld door afwezigheid van Rutger en Peter. 
 

9. Rondje langs de werkgroepvelden. 
     Bestuur algemeen (Jan Timmers).  
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- Beweegpark: Jan geeft aan dat de toezeggingen er zijn en er € 20.000 beschikbaar 

is. Hanno de Hoog (gemeente) vraagt nu offertes aan. De plaatsing van 5 toestellen 
wordt rond de zomer voorzien. 

- Gemeentelijk onderhoudsplan: verstrekking blijft problematisch a.g.v. nieuw 
management, reorganisatie e.d. 

- Ontsluitingsweg Oost: de middelen voor een dergelijke weg zijn door de gemeente 

uit de begroting gehaald en elders gealloceerd. Partij Gewoon Ge-Dreven heeft in 
een motie B&W opgeroepen om de middelen beschikbaar te houden. De 
Rosmalense wijkraden hebben deze motie onderschreven en er lijkt een meerderheid 
in de gemeenteraad. 
Jan heeft namens de wijkraad Molenhoek zijn instemming betuigt. Hij excuseert zich 
voor het feit dat dit niet in afstemming met de wijkraad is gebeurd. Dit vanwege de 
tijdsdruk, het opschuiven van onze vergadering met een week en de overtuiging dat 
de motie een goede zaak is. Dit laatste wordt door de leden onderschreven. 

- Asfaltcentrale: Jan is door de wethouder geïnformeerd over een onderzoek naar 

een nieuwe asfaltcentrale op de Brand II (zone langs het Maximakanaal zuidoostelijk 
van de Brand I). In de pers is momenteel aandacht voor de zorgen die leven vanuit 
de wijken rondom de asfaltcentrale aan de Veemarktkade vanwege uitstoot giftige 
stoffen. 
Voor de Brand II ligt er een ontwerp-bestemmingsplan dat nog door de 
gemeenteraad vastgesteld moet worden. Daarin is ruimte voor bedrijven in de 
milieuklasse IV en V (zwaarste categorie). 
Na onherroepelijk worden van bestemmingsplan kan een vergunning voor een 
asfaltcentrale aan de orde zijn. 
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) 
Geen bijzonderheden 
 
BijBomans (Ben) 
Binnen de Beheercommissie wordt bezien hoe en wanneer een heropening van 
BijBomans aan de orde kan zijn. De versoepelingen van 19 mei geven nog 
onvoldoende ruimte. Drie weken later zijn opnieuw versoepelingen te verwachten. 
Dan lijken er mogelijkheden. Daarbij is tevens van belang dat voldoende 
vrijwilligers weer actief worden. De beheercommissie houdt de vinger aan de pols 
en treft waar nodig voorbereidingen. 
Jan komt nog terug op mutaties binnen de commissie, zijnde het afscheid van Ad 
en Cinthy. Hij stelt voor om ze een bedankkaartje te sturen. Maria maakt een 
voorzet. 
 
Communicatie (Maria) 
Geen bijzonderheden. Door het ontbreken van fysieke bijeenkomsten lijkt het 
animo binnen de werkgroep wat weg te zakken. Corona-versoepelingen komen 
als geroepen. 
Te koop staande huizen in de wijk worden bijgehouden. Na verkoop krijgen de 
adressen info over de wijkraad e.d. in de bus. 
 
Openbare en sociale veiligheid: 
Geen bijzonderheden. De resultaten van de wijkveiligheidsscan worden 
afgewacht. 
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Groen (Hendrik-Jan) 
- Onderhoudsplan gemeente: Omdat dit moeizaam verloopt zal Hendrik-Jan 

een uitnodiging sturen aan Hanno de Hoog voor een gesprek met HJ en Jan. 
- Nogmaals wordt benadrukt dat de wijkraad noch de werkgroepen willen optreden als 

politieagent als wijkbewoners ongewenste situaties aandragen. 
- Wijkschouw: Deze is door de werkgroep Groen gestart. Over enkele weken is de 

rapportage gereed en zal worden geagendeerd in de wijkraad. 
Door Hendrik-Jan worden enkele voorbeelden van aandachtspunten voor de schouw 
genoemd (groenvoorziening, boomspiegels, bestrating, afwatering e.d.).  
Jan en Ben noemen de wegindeling van de Molenstraat die (veel te) hoge snelheden 
uitlokken. 
 

Infra (Hendrik-Jan) 

- Randweg Oost: Hendrik-Jan heeft hierover contact met Henk Verdijk. Henk is goed 
aangesloten en betrokken. Dit is plezierig omdat Henk veel kennis en ervaring heeft. 

- Bebording: De gemeente gaat de bebording aanpakken/saneren. Het in de loop der 
jaren ontstane woud aan bebording moet uitgedund worden. Hendrik-Jan bespreekt 
de inbreng richting gemeente binnen de werkgroep.  
Het betrekken van de bewoners bij deze actie lijkt minder nodig/zinvol. 

- Oplaadpunten electrische auto’s: bewoners kunnen via de website voorstellen doen 
richting gemeente. Wellicht kan de werkgroep locaties aandragen in de wijk waar  
vermoedelijk behoefte is aan laadpalen (locaties waar veel mensen samen komen of 
werken => scholen, kantoren, zwembad, winkelcentrum, kerk) 

- Renovatie 2e deel Sportlaan: Hendrik-Jan overlegt hierover met de gemeente mede 
in relatie tot de uitkomsten van de schouw.  

  
10. Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag. 
Maria vraagt nogmaals aandacht voor de mogelijke opstart van een activiteit voor 
beginnend dementerenden. 
Ben geeft aan dat dit binnen de Beheercommissie is besproken. Ad en Ingrid hebben 
contact met mensen van Farent (Ankie de Rouw en Anika Putters). Het is geen 
eenvoudige problematiek die ook deskundigheid zal vragen. Maria noemt ook 
winkeliers als ervaringsgroep waarmee contact gelegd kan worden. Ben zal dit 
binnen de commissie warm houden en terugkoppelen in de wijkraad zodra nieuwe 
info beschikbaar is.  
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun inbreng. 
Het volgende overleg lijkt weer een fysieke bijeenkomst te kunnen worden gezien de 
stand van de vaccinaties onder de wijkraadleden. 

 
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.  
 

 


