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                                     Hendrik-Jan Melissen, Maria van der Sommen en                             
                                    Jan Timmers (voorzitter).                                  
Afwezig   :  
Gasten                       : Rutger Janssens (wijkmanager). 

Versie en datum         : versie 1, 14 april 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                                                         
Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder welkom.   
Aan de agenda wordt toegevoegd “Vaststellen verslag BV 17 februari 2021” (wel 
meegstuurd, maar niet geagendeerd). Verder wordt de agenda overeenkomstig 
vastgesteld.  
 

2. Mededelingen vooraf. 
Er zijn geen mededelingen vooraf. 

3. Ingekomen en uitgaande post (Peter van Gerven).                                                                
De correspondentielijsten week 07 t/m 09 2021 geven geen aanleiding tot verdere 
opmerkingen of aanvullingen op de agenda.  
 

4. Vaststellen verslag BV 17 februari 2021. 
Het verslag wordt puntsgewijs doorgenomen. 
Naar aanleiding van het verslag: 
- Vaststellen Jaarrekening 2020 wijkraad Molenhoek: Kees Henkelman geeft aan dat 

de jaarrekeningen niet door de openbare vergadering dienen te worden goedgekeurd 
en/of behandeld.  

 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 
5. Supportgroep Buurtbijen. 

De Supportgroep Buurtbijen heeft na een eerder overleg met een delegatie van het 
bestuur van de Wijkraad besloten zich aan te sluiten bij de Wijkraad. Zij zal vergelijkbaar 
met andere werkgroepen gaan functioneren onder de vlag van de Wijkraad. 
Eerder heeft het bestuur haar waardering uitgesproken voor het plan van de 
Supportgroep. 
 
Of het netwerk van buurtbijen ondersteund door de Supportgroep een succes wordt is nu 
nog niet duidelijk. Om dat succes te bereiken wil zij alle mogelijke middelen in zetten en 
zal ook activiteiten organiseren. Daar waar daar aanleiding toe is zal de Supportgroep 
BuurtBijen de activiteiten verbinden met bijvoorbeeld de activiteiten van BijBomans.  
Het opzetten van een eigen kleine website biedt de mogelijkheid om met een eigen 
gezicht een directe interactieve communicatie met de doelgroep te gaan onderhouden. 
Het kan misschien een proeftuin zijn voor de website van de Wijkraad.  
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De Werkgroep Communicatie van de Wijkraad stemt de berichtgeving over de BuurtBijen 
op de website van de wijkraad af met de Supportgroep BuurtBijen. 
Wat betreft de financiële zaken, zal de werkwijze van de Wijkraad gevolgd worden. 
Gerard Maassen zal in overleg gaan met de penningmeester om e.e.a. af te stemmen.  
Het bestuur zal enkele keren per jaar door Anja van den Elzen geïnformeerd worden over 
de lopende gang van zaken. Via al bestaande informele kanalen zal regelmatig 
communicatie plaatsvinden tussen de Wijkraad en de Supportgroep. 
De Supportgroep BuurtBijen ziet uit naar een vruchtbare samenwerking met het bestuur 
en de geledingen binnen de Wijkraad. 
 
De vergadering juicht het besluit van de supportgroep toe. Er zijn echter nog wel een 
tweetal punten die verdere afstemming noodzakelijk maken: 
- Het verdient naar de mening van het bestuur niet de voorkeur om voor de buurtbijen 

een eigen wbsite in te richten; dit kan prima als onderdeel van de website van de 
wijkraad; 

- Het verdient aanbeveling om Anja van den Elzen uit te nodigen om lid te worden van 
het bestuur als vaste vertegenwoordigster van de buurtbijen. 
 

6. Notitie van beheergroep BijBomans. 
Het dagelijks bestuur van de wijkraad heeft nog intern overleg gehad over de positie en 
de voorstellen van de beheergroep. Jan Timmers en Kees Henkelman zullen dhr. Ben 
van den Reek uitnodigen om hierover verder van gedachten te wisselen. Het zou 
praktisch zijn om vanuit de beheergroep iemand te hebben die namens “BijBomans” 
zitting in het bestuur wil nemen. 

 
7. Rondje langs de werkgroepvelden. 

- Bestuur algemeen (Jan Timmers). 
Beweegpark: Jan Timmers heeft nog contact gehad met de Sportalliantie. De 
samenwerking om te komen tot een beweegpark wordt voortgezet. 

 
- Bij Bomans. 

Punt van aandacht blijft de relatie en verbinding tussen de beheergroep en de 
wijkraad. Het bestuur stelt het op prijs dat er vanuit de beheergroep een vast 
aanspreekpunt is. De voorkeur was en is dat “BijBomans” vertegenwoordigd is in het 
bestuur van de wijkraad. Dit aandachtspunt zal worden meegenomen in het gesprek 
met Ben van den Reek (zie ook agendapunt 6). 
 

- Communicatie (Maria van der Sommen).  
Geen bijzonderheden. 
 

- Financiën en Fondsenwerving (Kees Henkelman).  
Kees Henkelman heeft de beheergroep “BijBomans” op de hoogte gesteld van de 
ontvangen aanvullende subsidie van € 2000 in verband met de coronamaatregelen/-
verliezen.  

 
- Openbare ruimte en Groen (Hendrik-Jan Melissen). 

Geen bijzonderheden. 
 
Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven). 
Geen bijzonderheden. Peter van Gerven onderhoudt de contacten met de gemeente 
over de veiliheidscan. 

 
- Ruimtelijke ordening en verkeer. 

Geen bijzonderheden. 
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8. Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag. 
Er komt niets meer ter tafel en van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
9. 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.  
 

 


