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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 17 februari 2021  

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

Versie en datum         : versie 1, 21 maart 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                                                         

Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder welkom.   

Deze vergadering is in verband met verhindering van een aantal leden verzet naar 17 

februari en vindt wederom digitaal plaats.                                                                        

De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. De door de leden via mail aangegeven 

punten worden bij de diverse agendapunten ingepast. 

 

2. Mededelingen vooraf. 
Er zijn geen mededelingen vooraf. 

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

De correspondentielijsten week 01 t/m 06 2021 geven geen aanleiding tot verdere 

opmerkingen of aanvullingen op de agenda.  

 

4. Vaststellen verslag BV 12 januari 2021. 
Het verslag wordt puntsgewijs doorgenomen. 
Naar aanleiding van het verslag: 
- Informatie en overleg over de samenwerking gemeente en wijkraad: Er volgt een 

korte evalutie van het gesprek met wethouder Roy Geers. Rutger Janssens geeft aan 
dat de wethouder het als een prettig en nuttig gesprek heeft ervaren. De vergadering 
onderschrijft dit en het is nu zaak om hier opvolging aan te geven. 
 

De actielijst wordt geactualiseerd.  
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 
5. Vaststellen Jaarrekening 2020 wijkraad Molenhoek. 

Kees Henkelman geeft een korte toelichting op de Jaarrekening 2020.  
Zoals van hem gewend is het een duidelijk verslag en het geeft geen aanleiding tot 
vragen en/of opmerkingen. 
 
Inmiddels is er ook een reactie binnen van de kascommissie, bestaande uit de heren 
Noud Ackermans en Pieter Spijkers. Zij hebben de jaarrekening en bijbehorende 
administratie doorgenomen en geen onregelmatigheden geconstateerd. De vragen zijn 
door de penningmeester naar tevredenheid beantwoord. De kascommisie stelt voor de 
penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid.  
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De Jaarrekening 2020 wordt vervolgens goedgekeurd en vastgesteld.. 
 

6. Notitie van beheergroep BijBomans. 
Het beoogde overleg met een vertegenwoordiging van de beheergroep heeft nog niet 
plaatsgevonden. Besloten wordt om hieraan voorafgaande binnen het dagelijks bestuur 
nog overleg te laten plaatsvinden. Peter van Gerven zal dit plannen. 

 
7. Rondje langs de werkgroepvelden. 

- Bestuur algemeen (Jan Timmers). 
Supportgroep Buurtbijen: Jan Timmers doet kort verslag van het gesprek dat hij met 
Peter van Gerven heeft gehad met de supportgroep Buurtbijen. Het was een 
interessant en onderhoudend gesprek. Gebleken is dat er nog enkele punten verder 
uitgewerkt moeten worden door de supportgroep. 
 
Maria van der Sommen vult aan dat de supportgroep inmiddels overleg heeft gehad. 
De groep zal onder de vlag van de wijkraad haar werkzaamheden voortzetten. Het 
bestuur stelt dit zeer op prijs en zal de werkzaamheden van de groep daar waar 
mogelijk ondersteunen. De supportgroep kan dit in grote mate zelfstandig oppakken. 
Punt van aandacht blijft wel de zorg voor het wegnemen van doublures in de 
activiteiten. Als voorbeelden worden aangehaald de financiële verantwoording, het 
inrichten en onderhouden van een eigen website en het organiseren van de 
zwerfvuilopruimdag. Deze laatste wordt onder de vlag van de werkgroep Openbare 
ruimte en groen georganiseerd. Natuurlijk kan wel tijdens deze dag ook aandacht 
gegeven worden aan het initiatief buurtbijen. 
Inmiddels is een door de supportgroep aangevraagde subsidie voor de opstart bij de 
BAG gehonoreerd.  
Maria van der Sommen zal zorgdragen voor een schriftelijke terugkoppeling van de 
laatste bijeenkomst van de supportgroep. Ook zal zij tijdelijk de verbinding op zich 
nemen tussen de groep en de wijkraad; binnen de supportgroep dient deze rol nog 
toegewezen te worden. 
 
Beweegpark: Jan Timmers heeft de eerste opzet van het beweegpark en een daarbij 
behorende kostenraming aangeleverd. Het bestuur is van mening dat de realisatie en 
financiering van dit park  in goed overlg met de Sportalliantie dient plaats te vinden. 
De Sportalliantie heeft ervaring op dit gebied. 
 
Stedelijk bewonersradenoverleg: Er is door de nieuwe agendacommissie onder 
voorzitterschap van Aad van der Steen een eerste bijeenkomst gepland voor 29 
maart 2021. Jan Timmers en Peter van Gerven zullen hieraan deelnemen. 

 
- Bij Bomans. 

Punt van aandacht is 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 vooroverleg binnen het 
dagelijks bestuur (zie ook agendapunt 6). 
 

- Communicatie (Maria van der Sommen).  
Maria van der Sommen heeft de laatste mailwisseling over de motorclub Les Vites 
gedeeld. Mede op voorspraak van Rutger Janssens wordt besloten om hier verder 
niet op in te gaan en dit over te laten aan de gemeente die ook voor de communicatie 
hierover aan de omliggende bewoners zorgdraagt.  

 
- Financiën en Fondsenwerving (Kees Henkelman).  
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Naast het vasstellen van de Jaarrekening 2020 geen bijzonderheden. 
Peter van Gerven deelt mede dat hij vanuit de gemeente een brief heeft ontvangen 
waarin een aanvullende subsidie van € 2000 is toegekend in verband met de 
coronamaatregelen/-verliezen. Hij zal de brief aan Kees Henkelman doen toekomen. 

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

De werkgroep heeft een uitgebreid verslag opgesteld waarin alle aandachtpunten en 
onderhanden activiteiten van de werkgroep worden beschreven. Het bestuur 
waardeert dit zeer en het geeft een duidelijk beeld van alle punten. 
 
Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven). 
Mogelijk interessante onderwerpen en/of gebeurtenissen worden door Maria van der 
Sommen en Peter van Gerven gescand en op de website geplaatst. 
 

- Ruimtelijke ordening en verkeer. 
De werkgroep Openbare ruimte en groen heeft een aantal onderwerpen van de 
werkgroep Ruimtelijke ordening en verkeer in de werkplanning overgenomen. Verder 
geen bijzonderheden. 

 
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.  
 

 


