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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 14 juli 2020  

Aanwezig  : Peter van Gerven (secretaris), Kees Henkelman, Pieter Kniknie, 
                                     Hendrik-Jan Melissen, Ad Prince en                             
                                    Jan Timmers (voorzitter).                                  
Afwezig   : Maria van der Sommen. 
Gasten                       : Rutger Janssens (wijkmanager).  

Versie en datum         : versie 2, 16 juli 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                                                          

Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder welkom.  

Maria van der Sommen heeft een bericht van verhindering gestuurd (vakantie).  

De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 

2. Mededelingen vooraf.  
 
Er zijn verder geen mededelingen vooraf.  
 
3. Ingekomen en uitgaande post (Peter van Gerven). 

 
Naar aanleiding van de correspondentielijsten week  26 t/m 28 2020:  

- Vereniging GroeninZicht: De vereniging heeft een mail gestuurd naar diverse 
wijkraden met de vraag wat hun mening is over de plannen voor een grootschalig 
windturbinepark in de polder. Inmiddels heeft de vereniging ook een aanvullende mail 
gestuurd over de resultaten van het overleg met de gemeente. Na discussie wordt de 
conclusie getrokken dat de wijkraad de hoofdlijnen van de bezwaren aangedragen 
door de vereniging kan begrijpen. Hendrik-Jan Melissen heeft al op persoonlijke titel 
naar de vereniging gereageeerd. Hij zal in overleg met Jan Timmers een reactie 
namens de wijkraad opstellen en naar de vereniging sturen. 

- Aanvullende correspondentie: Peter van Gerven geeft aan dat er inmiddels een 
aantal aanvullende stukken zijn ontvangen: Samen voor Vught, Zelfstroom, 
Voortgang De Hoef, PvA Sportlaan, Bewonersbrief Oude Baan – Huijgenstraat, 
Bewonersbrief  Marie Koenenstraat, Trapveldje Molenstraat – Mozartstraat, 
Tracéstudie A-2 en Omgevingsdialoog Aldi. Deze zullen nog formeel worden 
opgenomen in de correspondentielijst week 29 2020; daar waar nodig wordt dit 
meegenomen in de agenda. 
 

4. Vaststellen verslag BV 23 juni 2020. 
 
Naar aanleiding van het verslag:  

- Bossche Zomer: 
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Rutger Janssens deelt mede dat hij voor een aantal activiteiten de vraag voor een 
financële ondersteuning heeft gekregen. Hij heeft hier gebruikmakende van het BAG-
budget positief op gereageerd. De BAG zal hierover worden geïnformeerd. 
 
Peter van Gerven merkt op dat er inmiddels weer de nodige reguliere BAG-
aanvragen worden gedaan. Deze zullen in de BAG-Rosmalen worden behandeld. 
 

- Uitbreidingsplannen Aldi Molenhoek:  
Het betreft een initiatief van Aldi met een projectontwikkelaar waarin de 
(on)mogelijkheden in consultatie met de directe bewoners worden afgetast. Peter van 
Gerven heeft navraag gedaan en het blijkt dat de z.g. omgevingsdialoog heeft 
plaatsgevonden en dat naar aanleiding van het verslag hiervan nog een aantal 
punten uitgezocht moeten worden.  
 
Ook vanuit de gemeente, dhr. Luc Erps, teamleider Ruimtelijk Ordening en 
Stedenbouw (ROS), is een bericht ontvangen dat overeenkomt met de reeds 
ontvangen informatie. Het voornemen is de huidige Aldi uit te breiden met het nog 
leegstaande winkelpand waarin G&G heeft gezeten. Het is op dit moment nog niet 
duidelijk hoe het vervolgtraject er uit gaat zien. Peter van Gerven zal dit bij dhr. Luc 
Erps navragen. 

 
- Trapveldje Molenstraat:  

Het gebruik van het trapveldje levert weer problemen op omdat hier buiten de 
afgesproken tijd nog “gespeeld” wordt. Rutger Janssens heeft dit gemeld bij 
Jongerenwerk en Stadstoezicht/handhaving. Hij heeft de bewoners die een melding 
hebben gemaakt voorzien van een overeenkomstige reactie en hun aanvullende 
vragen beantwoord. 
 

- Organisatie 5-jarig bestaan BijBomans: 
Jan Timmers wil hier op een later tijdstip aandacht aan schenken en hieraan ook een 
formeel tintje geven (b.v. uitnodigen delegatie gemeente). Het is de vraag of dit i.v.m. 
de Corona-maatregelen dit jaar nog wel kan. Het ligt in de verwachting dat dit pas in 
2021 georganiseerd kan worden. Er worden voorstellen ingewacht vanuit de diverse 
bestuursleden voor de inhoud/aankleding van de viering van het 5-jarig bestaan. 
 

- Sportalliantie:  
Jan Timmers heeft contact opgenomen met de Sportalliantieom van gedachten te 
wisselen over de mogelijkheden om het bewegen van zowel jongere als oudere 
bewoners meer te gaan stimuleren. De Sportalliantie komt hier binnenkort op terug. 

 
- Afspraak met wethouder Geers:  

Jan Timmers vraagt of er al een nieuwe datum is voor het gesprek met de wethouder. 
Peter van Gerven wacht, zoals afgesproken, op de datavoorstellen door de 
secretaresse van de wethouder.  
 

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

5. Voortgang herstart wijkraadactiviteiten. 
 
De groep gastvrouwen heeft aangegeven dat zij per 1 augustus starten met de 
(voorbereidingen van) het begeleiden van de diverse activiteiten. Hiervoor zullen de 
bezoekende activiteitenclubs worden benaderd met de vraag of en zo ja wanneer zij willen 
starten en op welke wijze dit georganiseerd kan/moet worden. 
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De stand van zaken is overeenkomstig het voorgaande verslag: 

- Fietsen en wandelen kunnen als buitenactiviteit de volgende week starten; 
- Schilderen is reeds gestart; 
- Majong gestart als buitenactiviteit; 
- Zang is reeds gestart als buitenactiviteit; 
- Film heeft aangegeven nog niet te starten; 
- Bridge heeft aangegeven nog niet te starten. 

 
In de loop van augustus dient een (aangepast) programma  in afstemming met de groep 
gastvrouwen bekend te zijn. Dit wordt dan gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de 
website. 
 
6. Instellen beheercomissie ‘BijBomans’ 
 
Ad Prince heeft de notitie naar aanleiding van de opmerkingen in de voorgaande vergadering 

aangepast. Er zijn nog een aantal onduidelijkheden in de afbakening van 

verantwoordelijkheden tussen het bestuur, de voorzitter van BijBomans en de 

beheercommissie BijBomans (waarvan de voorzitter lid is).  

Ad past de notitie aan overeenkomstig de voorgestelde aanvullingen. 

 

7. Organisatie en samenstelling bestuur wijkraad en werkgroepen. 
 

Peter van Gerven heeft de notitie naar aanleiding van de opmerkingen in de voorgaande 
vergadering aangepast.  
Vastgesteld wordt dat een eenduidige afbakening tussen de diverse thema’s/werkgroepen  
niet altijd even duidelijk te maken is en dat het logischerwijs voorkomt dat bepaalde 
onderwerpen/zaken een inbreng van meerdere werkgroepen zal vragen. Hier moet dus 
praktisch mee worden omgegaan. Dit speelt bijvoorbeeld bij Ruimtelijke ordening en verkeer 
en Groen. Openbare en sociale veiligheid raakt ook meerdere thema’s en werk-
/bewonersgroepen. Mede omdat hierbij ook het contact met wijkagenten en wijkwerkers 
veelvuldig kan voorkomen wordt besloten om dit laatste aandachtveld aan te haken bij het 
dagelijks bestuur (contactpersoon secretaris). 
Peter past de notitie aan overeenkomstig de voorgestelde aanvullingen. 
 
Jan Timmers heeft zorgen over en vraagt aandacht voor de invulling van het bestuur. Er 
moeten kandidaten worden gevonden voor de aandachtsvelden Infrastruktuur, Sociale 
cohesie en Zorg. Tot op heden hebben er zich geen kandidaten gemeld. Punt/discussie 
wordt behandeld onder Wat verder nog ter tafel komt (zie 10).  
 
8. Voortgang De Hoef. 
 
Pieter Kniknie heeft op zijn verzoek een reactie van dhr. Frank van Weert ontvangen m.b.t. 
de voortgang van De Hoef:  
 
“Voor de aanleg van de tijdelijke weg voor het bouwverkeer heeft de gemeente een 
voornemen tot een verkeersbesluit gepubliceerd. Hierop zijn diverse en uitlopende reacties 
binnengekomen. De gemeente heeft de bedenkingen op het verkeersbesluit afgewogen en 
het resultaat is dat het niet heeft geleid tot een andere routekeuze. Indieners van de 
bedenkingen zijn hierover geïnformeerd. 
  
Wel hebben de bedenkingen en gesprekken met de indieners van de bedenkingen geleid tot 
optimalisaties.  
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De locatie ligt in een dichtbebouwd gebied. Een tijdelijke weg voor het bouwverkeer zal hoe 
dan ook overlast met zich kan meebrengen. Dit is de reden waarom de gemeente 
verschillende routes heeft overwogen, naast elkaar heeft gezet en op meerdere aspecten 
heeft beoordeeld.  
  
Er volgt nu een definitief verkeersbesluit. Uiteraard staat het u vrij om een bezwaar in te 
dienen hiertegen.” 
 
Peter van Gerven geeft aan dat hij verwacht had dat de wijkraad eveneens voor het 
genoemde overleg zou zijn uitgenodigd. Het is goed dat de gemeente contact onderhoudt 
met de direct belanghebbenden. Voor nu kan het dossier De Hoef voor de wijkraad gesloten 
worden. De raad gaat er vanuit dat voor vervolgstappen en nieuwe ontwikkelingen de 
wijkraad wordt geïnformeerd en betrokken. 
  
9. Rondje langs de werkgroepvelden. 

- Bestuur algemeen (Jan Timmers). 
Jan Timmers geeft aan dat hij contacten onderhoudt met een groep mensen die 
overleggen over de mogelijkheden van huisbezoeken in relatie tot (het verzuim in) het 
onderwijs.  
 

- Bij Bomans (Ad Prince). 
Ad Prince deelt mede dat de brievenbus van BijBomans is vernield. Besloten wordt 
een nieuwe brievenbus aan te schaffen en te plaatsen. 
 

- Communicatie (Maria van der Sommen).  
Maria van der Sommen is met vakantie.Peter van Gerven vraagt naar haar 
vervanging voor haar werkzaamheden m.b.t info@wijkmolenhoek.nl. Pieter Kniknie, 
ook lid van de werkgroep Communicatie, blijft het antwoord hierop schuldig en zal dit 
navragen. 
 
Peter van Gerven geeft aan dat er goed wordt gereageerd op het verzoek aan 
buurtbewoners om de komst van nieuwe bewoners te melden. De werkgroep 
Communicatie stuurt dan een welkomskaart namens de wijkraad. 
 
Pieter Kniknie zal er voor zorgdragen dat de bestuursleden een (digitaal) exemplaar 
krijgen van zowel de kaart naar de vrijwilligers als de kaart voor nieuwe bewoners. 

 
- Financiën en Fondsenwerving (Kees Henkelman).  

Geen bijzonderheden. 
 

- Langer thuis wonen. 
Bezien zal worden hoe dit onderwerp verder aandacht kan krijgen binnen het thema 
“Zorg”.  
 

- Groen (Hendrik-Jan Melissen). 
Hendrik-Jan Melissen licht het aangereikte dokument “Wijkschouw Groen 2020” toe. 
In april, mei en juni 2020 heeft de werkgroep Groen de jaarlijkse wijkschouw in de 
wijk Molenhoek in Rosmalen uitgevoerd.  
Een (groot) aantal kleine meldingen zijn op de BuitenBeter app geplaatst en door de 
gemeente opgepakt. 
Grotere vragen, beleidsvragen etc. zijn overgebleven en worden in het document 
belicht. 
De resultaten van de wijkschouw zijn gegroepeerd naar • Bomen planten • 
Overhangend groen over voetpaden • Snoeiafval openbaar groen • Privé afval in 
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openbare ruimte • Droge plantenvakken • Zicht op de molen • Zuidwest • Zuidoost      
• Noordoost • Noordwest • Kanaalpark. 
 
De werkgroep zal de diverse groepsonderwerpen in de komende 
werkgroepbijeenkomsten bespreken met de vertegenwoordiging vanuit de gemeente 
(Hanno de Hoog). 
 
Hendrik-Jan zal zorgdragen voor een samenvatting van het document voor plaatsing 
op de website. 
 
Bij wijze van proef zal de werkgroep bewoners benaderen om met deze bewoners te 
overleggen over de mogelijke verbeterpunten v.w.b. het omgevings-/tuinonderhoud 
en welke bijdragen de bewoners kunnen/willen leveren. Ook zal met de 
vertegenwoordiging van de gemeente worden overlegd over de mogelijkheden van 
samenwerking en gecombineerde projecten/werkzaamheden.  
 

- Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven). 
Geen bijzonderheden.  
Peter dient nog contact op te nemen met de nieuwe wijkagent dhr. Mark Kievits en 
met wijkbewoner Wim Suijskens om samen te overleggen en af te spreken op welke 
wijze laagdrempelig aandacht en inhoud gegeven kan worden aan dit onderwerp. 
 

 
- Ruimtelijke ordening en verkeer (Pieter Kniknie) 

Pieter Kniknie verwijst naar de doorgestuurde informatie m.b.t. Voortgang De Hoef 

(zie 8), PVA Sportlaan, Bewonersbief Oude Baan – Huijgenstraat, Bewonersbrief 

Marie Koenenstraat, Trapveldje Molenstraat – Mozartlaan (zie 4), Tracé A-2 en 

Omgevingsdialoog Aldi (zie 4). 

 

PVA Sportlaan:  

Vermoedelijk wordt er in de loop van september begonnen opdat het voor de Kerst 

klaar zal zijn. De begindatum wordt vastgesteld in overleg met de aannemer (die nu 

nog  niet bekend is, de aanbesteding loopt nog). Er wordt gewerkt vanaf de Parklaan 

in oostelijke richting.De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: Plaatsen 

bronbemaling, Opbreken verhardingen en verwijderen van bomen en groen, Leggen 

van het regenwater riool en vervangen van alle rioolaansluitingen, Aanbrengen 

wegfundering en aanbrengen plantstrook en boomvakken, Aanbrengen nieuwe 

verhardingen, Aanbrengen nieuwe groenvoorziening. 

 

Bewonersbrief Oude Baan – Huijgenstraat:                                                                                                        

In de week van maandag 20 juli wordt de aansluiting Oude Baan – Huygensstraat 

aangepast (iets langer en breder, zodat het verkeer meer ruimte krijgt om op te 

stellen).  

 

Bewonersbrief Marie Koenenstraat:                                                                                                                                            

In dezelfde week passen we de bocht van de kruising Marie Koenenstraat – 

Huygensstraat aan (verbreden van de bocht, zodat het grote vrachtverkeer meer 

ruimte krijgt om de bocht te nemen). Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 dagen.  

 

Tracé A-2:  
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Er is inmiddels een uitgebreidmailwisseling ontvangen via dhr. Henk Verdijk. Er leven 

nog veel vragen over het geheel en de diverse (deel)oplossingen. Samenvattend ter 

beeldvorming het volgende: 

“Proces MIRT-verkenning 

De MIRT-verkenning A2 Deil-Vught zit momenteel in de beoordelingsfase waarin de 

vier kansrijke alternatieven met elkaar worden vergeleken. Het doel is om op basis 

van deze beslisinformatie te komen tot de keuze van één voorkeursalternatief dat 

vervolgens de formele inspraak ingaat.  

 

Planologische situatie bedrijventerrein Empel-Zuid/Rosmalense Plas 

Het klopt dat de gepresenteerde plattegronden niet de meest actuele planologische 

situatie bevatten. De feitelijke situatie is daar sterk aan verandering onderhevig 

vanwege uitgifte van bedrijfskavels en ook reeds bebouwing van uitgegeven kavels. 

De gemeente heeft de beschikbare informatie over uitgegeven kavels wel reeds 

gedeeld binnen de projectgroep MIRT-verkenning. In het parallelle onderzoekstraject 

zullen we deze informatie ook nadrukkelijk inbrengen. 

 

(On)mogelijkheden variant ‘halve aansluiting’ 

De variant met een halve aansluiting bij Empel van/naar het noorden aantakkend op 

de Burg. Godschalkxstraat zal door de gemeente ’s-Hertogenbosch ingebracht 

worden. De (on)mogelijkheden komen daar op tafel. Op basis daarvan zal blijken of 

deze variant behoort tot de meest kansrijke.” 

 

Rutger Janssens geeft aan dat de bewonersbrief m.b.t. de werkzaamheden kruising 

Molenstraat – Graafsebaan toch echt verstuurd is.  

 

Pieter geeft aan dat hij voor de volgende vergadering de resultaten van de 

wijkschouw ROV 2020 zal samenvatten en versturen. 

 

10. Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag. 
 
Aantrekken nieuwe bestuursleden: 
Tot op heden zijn er geen kandidaten die zich gemeld hebben voor een van de 
bestuursvacatures; zowel vanuit BijBomans als vanuit de werkgroep ROV is er geen 
concrete belangstelling om Ad respectievelijk Pieter op te volgen. Jan Timmers vraagt alle 
bestuursleden nadrukkelijk om te zien naar mogelijk geschikte kandidaten en deze informeel 
te polsen. 
 
Peter van Gerven zal voor de vacatures in de aandachtvelden Infrastructuur, Sociale cohesie 
en Zorg profielschetsen opstellen. Hij zal hiervoor het reeds aanwezige materiaal gebruiken. 
Deze kunnen dan dienen als basis voor de gesprekken en de uitvraag voor kandidaten op de 
website en de in de Nieuwsbrief. 
 
Het bestuur vindt de invulling op korte termijn belangrijk voor het borgen van de continuiteit. 
Mochten er wel kandidaten gevonden worden die een “smaller” aandachtveld zouden willen 
dan nu voorgestaan, dan moet dit tot de mogelijkheden behoren.  Als voorbeeld: mocht er 
een kandidaat zijn die “alleen” namens/voor BijBomans in het bestuur zitting wil nemen en 
niet het “bredere” aandachtsveld Sociale cohesie ambieert, dan geven we hier gehoor aan 
en brengen de overig aspecten van Sociale cohesie elders/apart onder. Dit zou dan kunnen 
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betekenen dat de huidige BW Buurtambassadeurs/straatcoödinatoren voorlopig gelinkt wordt 
aan het dagelijks bestuur (contactpersoon voorzitter). 
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering de aanwezigen dankende voor hun inbreng. 

 

2105-3 
 
0810 
 
 
1102 
 
2306 
1407 

Afronden wijkschouw (na de vakantieperiode) en delegatie 
gemeente uitnodigen voor bezichtigen knelpunten. 
De resultaten van de WG ORG worden hierin meegenomen. 
Pieter zal hier verder aandacht aan besteden en de gemeente 
uitnodigen (Frank van Weert/Laurens Brouwer) 
Interne (deel)wijkschouwen afronden en delegatie gemeente 
uitnodigen. 
Wijkschouw(rapportage) afronden en delegatie uitnodigen. 
Samenvatting wijkschouw ROV gereed en verstuurd voor 
volgende bijeenkomst (11 augustus 2020) 

Pieter 

0701-2 
1003 
2306 
1407 

Uitwerken voorstel m.b.t. gebruik interactieve software. 
Hendrik-Jan zal notitie reviewen. 
Heeft nu niet de eerste prioriteit. 
Wordt weer opgepakt na de vakantieperiode. 

Maria/Peter 
Hendrik-Jan 

0206-5 
1407 

Overleg over herstart diverse activiteiten met coördinatoren 
Blijft staan totdat er een nieuw programma is. 

Allen/bestuur 

0206-6 
1407 

Organisatie 5-jarig bestaan BijBomans 
Ideeën aanleveren voor inhoud en aankleding viering. 
Datum nog bepalen afhankelijk van Coronamaatregelen 

Allen/bestuur 

2306-3 
 
1407 

Contact opnemen met Sportalliantie inzake mogelijkheden bewegen 
jongeren en ouderen. 
Sportalliantie neemt contact op met Jan Timmers. 

Jan 

2306-4 Info Speeltuin Bisschop Bekkerslaan Hendrik-
Jan/Rutger 

2306-6 Info voortgang werkzaamheden Sportlaan Pieter 

2306-7 Info (niet)communicatie werkzaamheden kruising Molenstraat- 
Graafsebaan 

Rutger 

2306-8 Info Uitbreidingsplannen Aldi Peter 

1407-1 Opstellen reactie naar vereniging GroeninZicht. Hendrik-
Jan/Jan 

1407-2 Navragen vervolgtraject omgevingsdialoog Aldi. Peter 

1407-3 Afspraak vastleggen voor bezoek en discussie wethouder Geers. Peter 

1407-4 Opstellen (aangepast) programma BijBomans. Ad 
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1407-5 Afronden notitie “Beheercommissie BijBomans” Ad 

1407-6 Afronden notitie “Organisatie wijkraad” Peter 

1407-7 Vervanging Maria van der Sommen m.b.t. Info@wijkmolenhoek.nl . 
Inhoud kaarten naar vrijwilligers en nieuwe bewoners. 

Pieter 

1407-8 Samenvatten Wijkschouw Groen 2020 voor publicatie op 
website/nieuwsbrief. 

Hendrik-Jan 

1407-9 Opstellen profielschetsen voor bestuursleden Infrastructuur, Sociale 
cohesie en Zorg 

Peter. 

1407-
10 

Benaderen/zoeken kandidaat bestuursleden. Allen 

 
 
Volgende geagendeerde bijeenkomsten: 
- 14 juli 2020              Reguliere BV start 19.30 uur BB. 
- 11 augustus 2020   Reguliere BV start 19.30 uur BB. 
- 08 september 2020 Reguliere BV start 19.30 uur BB. 
- 10 september 2020 Bewonersradenoverleg ‘s-H Stedelijk start 19.30 uur Perron 3. 
- 21 september 2020 Bewonersradenoverleg ’s-Hertogenbosch Oost. 
- 13 oktober 2020      Reguliere BV start 19.30 uur BB. 
- 10 november 2020  Reguliere BV start 19.30 uur BB. 
- 19 november 2020  Bewonersradenoverleg ’s-H Stedelijk start 19.30 Perron 3 
- 08 december           Reguliere BV start 19.30 uur BB.  
 
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.  
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