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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 08 september 2020  

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

Versie en datum         : versie 2, 28 september 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                                                          

Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder welkom. Hij geeft aan dat Rutger 

Janssens zich bij hem heeft afgemeld voor deze vergadering. 

De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 

2. Mededelingen vooraf.  
 
Het Digi-bord is inmiddels geplaatst en geïnstalleerd. Na afloop van de vergadering zal Maria 
van der Sommen een demo verzorgen. 
 
Jan Timmers deelt mede dat hij de bijeenkomst van de wijkraad Maliskamp heeft bezocht. 
Het bestuur van de wijkraad Maliskamp heeft veel wijzigingen in de personele bezetting 
ondergaan. Onderwerpen die besproken zijn: ontwikkelingen Landgoed Coudewater  en 
ontwikkelingen golfbaan op het landgoed. 
 
3. Ingekomen en uitgaande post (Peter van Gerven). 

 
Naar aanleiding van de correspondentielijsten week  33 t/m 36 2020 worden verder geen 
opmerkingen gemaakt en/of vragen gesteld.  
 
4. Vaststellen verslag BV 11 augustus 2020. 
 
Naar aanleiding van het verslag:  

 
- Voortgang herstart wijkraadactiviteiten:  

Werkgroep film: Maria van der Sommen geeft aan dat de filmavonden ook weer 
opgestart zijn. Maandag 7 september heeft de eerste filmavond na de Corona-sluiting 
plaatsgevonden. Voor de zondagmiddagvoorstelling hadden zich geen 
belangstellenden opgegeven. 

 
Bewonersgroep “Buurtambassadeurs”: 
Maria van der Sommen deelt mede dat zij contact heeft opgenomen met mw. Anja 
van den Elzen over het herstarten van de bewonersgroep. Nog geen datum 
vastgesteld. 
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- Benaderen/zoeken kandidaat bestuursleden: 

Jan Timmers benadrukt nogmaals dat dit de hoogste prioriteit heeft. Tot op heden zijn 
er nog geen kandidaten gevonden. 
 

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

5. Wateroverlast speelveld Rooseveldlaan. 
Naar aanleiding van de mail van dhr. Ben van den Reek stelt de vergadering vast dat hier 
onvoldoende aandacht aan gegeven is. Bij het bestuur is geen plan voor de wijk bekend. 
Hendrik-Jan Melissen zal dit opnemen met de verantwoordelijke vanuit de gemeente.  

 
6. Communicatie vanuit de gemeente. 
Het bestuur vindt de communicatie vanuit/door de gemeente naar de wijkraad en de 
bewoners ook nu nog voor verbetering vatbaar. Het komt nog steeds voor dat 
werkzaamheden in aanvang genomen worden en/of activiteiten uitgevoerd worden voordat 
betrokkenen hierover ingelicht zijn. Dit is een belangrijk onderwerp en zal nadrukkelijk 
aandacht krijgen in het nog te plannen gesprek met wethouder Roy Geers. 
 
7. Financieel verslag. 
Naar aanleiding van het financieel verslag over de eerste 8 maanden van dit jaar worden 
geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. 
 
Kees Henkelman zal een voorziening opnemen voor het aanschaffen van een tweede Digi-
bord. Het hiervoor benodigde bedrag wordt dus gereserveerd en geoormerkt. 
 
8. Rondje langs de werkgroepvelden. 

- Bestuur algemeen (Jan Timmers). 
Bewonersradenoverleg ’s-Hertogenbsoch: 
Dit overleg vindt plaats op 10 september. Agendapunten zijn onder meer: Toekomst 
bewonersradenoverleg - Vaststellen agendacommissie - Bespreken toekomst en 
invulling bewonersradenoverleg. 
 
Bewondersradenoverleg ’s-Hertogenbosch Oost: 
Dit overleg vindt plaats op 21 september. Agendapunten zijn onder meer: 
Wijkveiligheidsscan Rosmalen Noord/Zuid/Groote Wielen - Ervaringen uit Empel -  
Pop-up speelplek. 
 
Beweegtuin/-park: 
Jan Timmers onderhoudt namens de wijkraad de diverse contacten met betrokken 
instanties en verenigingen. Er vindt regelmatig overleg plaats over de 
(on)mogelijkheden. 
De vergadering besluit na een gedegen afweging van de voors en tegens als eerste 
voorkeur voor een locatie de omgeving De Hoef/Annenborch. 
 
Thema Infrastructuur:  
Jan Timmers en Hendrik-Jan Melissen  zijn met de vertegenwoordiger vanuit de 
gemeente, dhr. Hanno de Hoog, in gesprek over dit thema en met name het 
Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (UPOR) en wijkbeheerplannen. De uitkomst 
hiervan is nog niet duidelijk; er is een vervolggesprek gepland. 
Kees Henkelman stelt voor om niet op de gemeente te wachten of de gemeente te 
volgen, maar zelf als wijkraad het initiatief te nemen en vanuit de wijk(raad) aan te 
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geven waaraan behoefte is. Hij verwijst naar een eerder door hem en Hendrik-Jan 
opgesteld concept beleidsstuk/-plan. Hij zal dit aan de leden van het bestuur mailen. 
 
Peter van gerven zal bij de wijkraad Sparrenburg informeren naar de status en 
resultaten van het in deze wijk gehouden initiatief om te komen tot een 
omgevingsplan Sparrenburg (omgevingswet). 

 
- Bij Bomans (Ad Prince). 

Ad Prince stelt voor om toch speciale aandacht te geven aan het 5-jarig bestaan van 
BijBomans. Dit kan natuurlijk in verband met de coronamaatregelen niet op een 
uitgebreide manier. Besloten wordt om een uiting van waardering naar alle 
vrijwilligers te sturen. Maria van der Sommen zal zorgdragen voor een extra uitgave 
van de Nieuwsbrief over dit 5-jarig bestaan. Ad Prince levert in samenwerking met 
Ingrid Nijskens hiervoor concept teksten aan. 
 
Mw. Anne-Marie van Oers is vanuit de gemeente geen contactpersoon voor 
BijBomans/de wijkraad meer in verband met uitbreiding van haar werkzaamheden. Zij 
is opgevolgd door dhr. Paul van Gemert. 
 
Ad geeft verder aan dat hij zich opgegeven heeft voor het platform 
“Bewonersinitiatieven”, 
 

- Communicatie (Maria van der Sommen).  
Maria van der Sommen deelt mede dat Pierre Poort is gestopt met zijn 
werkzaamheden voor de werkgroep communicatie; Pierre heeft het bestuur hier via 
mail ook van op de hoogte gesteld. 
Inmiddels heeft haar oproep tot versterking van de werkgroep een positief resultaat 
opgeleverd en komt een nieuw lid de werkgroep aanvullen. 
  
De werkgroep ontwikkelt een basis digi-bord-instructie zodat vrijwilligers die hier 
gebruik van willen maken het digi-bord kunnen bedienen. 

 
- Financiën en Fondsenwerving (Kees Henkelman).  

Geen bijzonderheden. 
 

- Groen (Hendrik-Jan Melissen). 
De werkgroep heeft in zijn laatste bijeenkomst aandacht besteed aan het vervolg/de 
opvolging van de “Wijkschouw Groen 2020”: een bomenplan voor de wijk, de 
inrichting plantvakken Burgemeester Mazairaclaan en het verbeteren van de  
zichtbaarheid van de molen door een snoeiplan bomen in de omgeving. 

 
- Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven). 

Geen bijzonderheden. De activiteiten blijven beperkt tot het plaatsen van informatie 
op de website. 

 
- Ruimtelijke ordening en verkeer (Pieter Kniknie) 

Pieter Kniknie heeft door persoonlijke omstandigheden geen kans gezien om de 

toegezegde samenvatting van de resultaten van de wijkschouw en de onderhanden 

activiteiten aan te reiken. Dit zal voor de volgende bijeekomst worden geagendeerd. 

 

Hendrik-Jan Melissen zal de deelschouw De Hoef/Het Blazoen verder afhandelen. 

 

9. Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag. 
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Piet Kniknie deelt mede dat hij de bijeekomst in Perron-3 over de uitbeiding vasn de 
parkeervoorzieningen en herinrichting van de omgeving van het station. Hij zal de 
presentatie opsturen. 
 
10. 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.  
 

 


