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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 12 januari 2021  

Aanwezig  : Peter van Gerven (secretaris), Kees Henkelman,  
                                     Hendrik-Jan Melissen, Maria van der Sommen en                             
                                    Jan Timmers (voorzitter).                                  
Afwezig   :  
Gasten                       : Roy Geers (wethouder) en Rutger Janssens (wijkmanager). 

Versie en datum         : versie 1, 20 februari 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                                                         

Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder welkom, in het bijzonder wethouder 

Roy Geers die aanwezig is om met hem van gedachten te wisselen over de 

samenwerking tussen de gemeente en de wijkraad (agendapunt 3).                                                                        

Punt 6 van de agenda moet zijn: Vastellen Begroting wijkraad 2021; de agenda wordt 

verder overeenkomstig vastgesteld. 

 

2. Mededelingen vooraf. 
De vergadering is op verzoek van een meerderheid van de deelnemers via MS-Teams. 

Het is een bijeenkomst zonder de heren Pieter Kniknie (Ruimtelijke ordening en verkeer) 

en Ad Prince (BijBomans) die reeds eerder te kennen hebben gegeven om te stoppen 

met hun bestuursfuncties. Op een later tijdstip, zodra de coronamaatregelen dit toelaten, 

zal op gepaste wijze afscheid genomen worden. 

3. Informatie en overleg over de samenwerking gemeente en wijkraad. 

Jan Timmers geeft een korte inleiding: wethouder Roy Geers is uitgenodigd om met hem 

van gedachten te wisselen over een aantal onderwerpen te weten:  

- het verloop van de communicatie tussen wijkraad, wijkbewoners en het gemeentelijk 

apparaat;  

- de organisatie van de gemeente in relatie tot de werkgebieden binnen de wijkraad; 

- het voorstel van de wijkraad om te komen tot een project “Wijkonderhoud” in 

samenwerking met de portefeuillehouders op deze gebieden vanuit de gemeente.  

 

Roy Geers geeft aan dat hij graag op de uitnodiging is ingegaan; helaas is het 

gebruikelijke afstemmingsoverleg met hem, mede in verband met de coronacrisis, steeds 

uitgesteld. Het is goed dat er nu toch een datum gevonden is en hij staat open voor een 

gedachtenwisseling over de genoemde onderwerpen. 

 

Communicatie tussen wijkraad, wijkbewoners en gemeente: 

Jan Timmers geeft aan dat het verloop van de communicatie reeds meerdere keren 

onderwerp van gesprek is geweest binnen het bestuur en dat dit, ondanks de 

inspanningen en advies van Rutger Janssens,  een punt van zorg is. Hij lardeert dit met 

enkele voorbeelden. Gelukkig stelt hij vast dat hierin verbetering is opgetreden. 
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Roy Geers reageert door te stellen dat de gemeente veel aandacht besteed aan de 

interne en externe communicatie, maar dat dit in de praktijk een lastig af te stemmen 

onderwerp is. Het is zeker de bedoeling om tijdig en volledig te communiceren met de 

wijkraad en de wijkbewoners. Hij constateert dat, ondanks alle inspanningen, dit soms 

niet gelukt is (waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt), maar de gemeente wil dit 

zoveel als mogelijk voorkomen. Gaat het toch een keer fout, dan stelt hij het op prijs dat 

dit direct kenbaar wordt gemaakt; Rutger Janssens is hiervoor het eerste aanspreekpunt, 

die dit dan binnen de gemeentelijke disciplines bespreekbaar kan maken. Door elkaar 

scherp te houden en hierover in gesprek te gaan zal zeker bijdragen aan verbetering. 

 

De gemeentelijke organisatie: 

Jan Timmers leidt dit onderwerp kort in. Hij spreekt nogmaals zijn waardering uit voor de 

door Rutger Janssens opgestelde  notitie waarin de organisatie van de gemeente in 

relatie tot de organisatie van de wijkraad is aangegeven. Het wijkraadbestuur heeft deze 

notitie omgevormd tot een voor de wijkraad te hanteren werkdocument dat bekend is bij 

de gemeente. De wijkraad wil graag in gesprek gaan met de verantwoordelijke 

functionarissen van de gemeente op de te onderscheiden gebieden. 

 

Roy Geers geeft een uitgebreide toelichting op de organisatie van de gemeente en 

benoemt hierbij de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hij wil graag 

samenwerken en staat open voor verdere invulling hiervan. 

 

Project “Wijkonderhoud”: 

Jan Timmers licht dit toe. De wijkraad wil in samenwerking en afstemming met de diverse 

gemeentelijke disciplines komen tot een praktisch werkplan voor de wijk Molenhoek als 

we het hebben over de staat van onderhoud van de wijk en welke verbeterpunten 

opgepakt moeten/kunnen worden. Hierover/hiervoor vindt al overleg plaats tussen de 

wijkraad en de gemeente. Een omvattend totaal (lange termijn) onderhoudsplan 

ontbreekt echter nog. 

 

Roy Geers schets in een uitgebreide toelichting wat het beleid van de gemeente is en 

hoe hier in de praktijk, gegeven de mogelijkheden, mee wordt omgegaan. Hij ondersteunt 

het door de wijkraad genomen initiatief om te komen tot een praktisch onderhoudsplan 

voor de wijk en wil graag samenwerken. Rutger Janssens is ook hiervoor het 

aangewezen aanspreekpunt en zal/kan dit binnen de gemeente verder geleiden. 

 

Het ruime overleg wordt afgesloten met de constatering dat het een zinvol overleg is 

geweest en dat de voortgang van de besproken onderwerpen over een tijd opnieuw 

geagendeerd zullen worden. Roy Geers geeft aan dat hij een uitnodiging hiervoor 

tegemoet ziet. 

Vervolgens verlaat hij de vergadering.  

 

4. Ingekomen en uitgaande post (Peter van Gerven).                                                                

De correspondentielijsten week 49 t/m 53 2020 geven geen aanleiding tot verdere 

opmerkingen of aanvullingen op de agenda.  
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5. Vaststellen verslag BV 08 december 2020. 
Het verslag wordt puntsgewijs doorgenomen en de actielijst wordt geactualiseerd.  
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 
6. Vaststellen Begroting 2021 wijkraad Molenhoek. 

Kees Henkelman geeft een korte toelichting op de begroting 2021.  
De begroting wordt vervolgens goedgekeurd en vastgesteld. 
 

7. Rondje langs de werkgroepvelden. 
Gegeven de beschikbare tijd wordt kort aandacht besteed aan de voortgang van de 
diverse werkgroepvelden. Er zijn geen punten die nu om actie vragen. 
- Jan Timmers en Peter van Gerven gaan in overleg met de “supportgroep Buurtbijen”.  
- Het voorstel van de beheergroep “BijBomans” wordt voor de volgende bijeenkomst 

geagendeerd. 
 

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.  
 

 


