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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 02 juni 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                       :  

                                                                 .                                                                                                                  

1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                                                          

Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder bijzonder welkom na een lange 

Coronapauze. Jan last even een rondje in om te vernemen hoe het iedereen vergaan is. Ook 

enkele bestuursleden hebben in hun (naaste) familie te maken gehad met de gevolgen van 

het virus.  

De wijkraadactiviteiten zijn half maart met het ïntelligent” op slot gaan van Nederland 

eveneens tot nader order opgeschort. Helaas hebben we moeten vernemen dat het virus ook 

in de wijk heeft toegslagen en dat er naast een aantal besmettingen ook bewoners zijn 

overleden. Het bestuur wenst de betrokken families veel sterkte toe bij het verwerken van 

deze tragische gebeutenissen. 

Vervolgens staat hij stil bij het heugelijke gegeven dat Ingrid Nijskens een koninklijke 

onderscheiding heeft gekregen. Naast de twee bloemetjes die namens BijBomans en het 

bestuur zijn aangereikt hebben wij helaas hier weinig aandacht aan kunnen geven, maar dat 

zit nog in het vat. 

Rutger Janssens heeft een bericht van verhindering gestuurd. Hij heeft in datzelfde bericht 

laten weten dat hij contact heeft opgenomen met mw. Uffink-Holla inzake de situatie in de 

Bisschop Bekkerslaan en dat het aangekaarte probleem is opgelost (zie ook agendapunt 

10). 

Aan de agenda worden toegevoegd: 

- Vraagstukken voor onze nieuwe openbare ruimte (mail mw. lisa Bloem)                        

(agendapunt 3); 

- Mailwisseling over de de voortgang van de situatie Oude Baan/Burgemeester 

Mazairaclaan (agendapunt 10); 

- Kwaliteit communicatie van de gemeente naar de wijkraad en bewoners (o.a. 

bouwweg De Hoef, inspraaktraject Visie Energielandschap en situatie Oude 

Baan/burgemeester Mazaraiclaan)) (agendapunt 9); 

- Woonvisie gemeente ’s-Hertogenbosch (agendapunt 2); 

- Meewerken aan het mogelijk maken van een ijsbaan in ’t Ven (agendapunt 3); 
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- Plaatsing “Smiley-borden” Molenstraat en Oude Baan/Burgemeester Mazairaclaan 

(agendapunt 10); 

- Promotie naamsbekendheid wijkraad Molenhoek door vermelding van de wijkraad 

locatie BijBomans (agendapunt 10); 

- Voortgang aanschaf digiborden voor BijBomans (agendapunt 10); 

- Accomodatiebeleid gemeente ’s-Hertogenbosch (agendapunt 11). 

Met deze aanvullingen wordt de agenda verder vastgesteld. 

2. Mededelingen vooraf.  
 
Woonvisie gemeente ’s-Hertogenbosch: Maria van der Sommen is van mening dat we als 
wijkraad op deze visie dienen te reageren. Besloten wordt om de diverse betrokken 
werkgroepen te consulteren en daarna een reactie te sturen naar de gemeente. 
 
3. Ingekomen en uitgaande post (Peter van Gerven). 

 
De correspondentielijsten week  11 t/m 22 2020 geven geen aanleiding tot verdere 
opmerkingen of aanvullingen op de agenda anders dan reeds aangegeven. 
 
Vraagstukken voor onze nieuwe openbare ruimte (mail mw. Lisa Bloem): Besloten wordt om 
nu nog niet op deze uitnodiging in te gaan. Onderwerp wordt meegenomen in het thema 
Woonomgeving. Nadat de wijkraad weer “Up and running” is wordt dit belegd bij de 
bestuursverantwoordelijke voor het thema Woonomgeving. De secretaris zal de mail 
overeenkomstig het besluit beantwoorden. 
 
Mogelijkheden ijsbaan ’t Ven: Besloten wordt hier geen medewerking aan te verlenen. 
 
4. Vaststellen verslag BV 10 maart 2020. 
 
Enkele verschrijvingen zullen worden gecorrigeerd. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 

- Subsidie-aanvragen gemeente: Inmiddels is er een nieuw format door de gemeente 
toegezonden. Kees Henkelman heeft dit format ingevuld en daarmee is de aanvraag 
afgehandeld. Het toekenningsbericht wordt afgewacht. 

- De wijk Molenhoek in de komende jaren: Ad Prince neemt niet deel aan de 
bewonersgroep “buurtambassadeurs/straatcoördinatoren”. Ingrid Nijskens neemt niet 
deel aan de bewonersgroep”dementie”. 

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

5. Opening BijBomans. 
 
Nu er versoepeling is aangebracht in de Coronamaatregelen en daarbij behorende 
spelregels ligt de vraag voor of en zo ja wanneer de activiteiten van BijBomans kunnen 
worden hervat.  
 
Ad Prince en Ingrid Nijskens hebben de groep gastvrouwen hiervoor geconsulteerd. 
Ongeveer een derde van de gastvrouwen wil direct herstarten, een derde wil dit pas op een 
later tijdstip doen nadat de resultaten van de versoepeling bekend zijn en een derde wil 
zeker nog niet herstarten. 
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Na de afweging van de voors en tegens besluit het bestuur gefaseerd de draad weer op te 
pakken. De buitenactiviteiten zoals wandelen en fietsen kunnen per direct worden hervat. De 
binnenactiviteiten kunnen vervolgens gefaseerd van start gaan. De schildersclub kan vanaf 
volgende week starten, daarna gevolgd door de Majongclub. Ad Prince zal met de diverse 
coördinatoren afstemmen wat het te verkiezen moment is.Dit zal worden teruggekoppeld aan 
het bestuur dat vervolgens hierover besluit. 
 
Voordat de herstart kan plaatsvinden moeten er diverse maatregelen genomen zijn zoals 
een protocol opstellen, herinrichting van de twee beschikbare ruimtes, beschikbaarheid van 
hygiënehulpmiddelen, schoonmaak toitetten,toegangscheck, looproutes, etc. De geldende 
maatregelen en spelregels staan hierbij model. Ad Prince zal een protocol aanreiken en 
toezien op het Coronaveilig organiseren van de activiteiten en de daarbij behorende 
maatregelen en spelregels.  
 
Aan de binnenactiviteiten kunnen maximaal 10 wijkbewoners deelnemen naast de 
gastvrouwen. Dit betekent dat een aantal activiteiten waarbij gebruikelijk meer deelnemers 
aanwezig zijn “beperkt” worden tot 10 deelnemers. Een oplossing zou kunnen zijn het 
opsplitsen van deze groepen en dus of een kortere duur van de activiteiten of deze 
activiteiten op meerdere dagdelen per week/maand te laten plaastvinden. Ad Prince zal dit 
bepreken binnen de werkgroep BijBomans, de diverse coördinatoren en de groep 
gastvrouwen. 
  
6. Subsidie-aanvraag wijkraad Molenhoek/BijBomans. 

 
Zoals reeds aangegeven is deze aanvraag door Kees Henkelman afgerond. 
 
Naast deze subsidie-aanvraag bij de gemeente “Beheerkosten ontmoetingsvoorziening 

BijBomans” voor het jaar 2021 zijn de volgende stukken opgesteld en verzonden: de extra, 

door mw. Van Oers, gevraagde info m.b.t subsidietoekenning 2020, de verantwoording 2019 

“Beheerkosten ontmoetingsvoorziening BijBomans” en de verantwoording 2019 “subsidie 

wijkraad Molenhoek”. 

7. De wijk Molenhoek in de komende jaren. 
 

De door Kees Henkelman en Hendrik-Jan Melissen opgestelde beleidsnotitie is in de 
bestuursvergadering van 10 maart 2020 vastgesteld en geldt als uitgangspunt voor de 
komende jaren. 
 
De werkzaamheden van de diverse themagroepen hebben vanaf maart i.v.m. de 
Coronacrisis nagenoeg stilgelegen.Ook deze werkzaamheden moeten een herstart krijgen. 
De herstart van alle activiteiten vraagt om prioriteitstelling vanuit het bestuur. Zie verder punt 
11. 
 
Maria van der Sommen vraagt zich in dit kader af of het bestuur aandacht moet besteden 
aan het initiatief van de gemeente om te komen tot een positief gezondheids(wijk)team. Dit 
initiatief is als pilot in een drietal wijken van start gegaan. Het bestuur besluit dit 
onderwerp/thema op te pakken zodra de eerste resultaten van de pilot bekend zijn. 
 
Besloten wordt om te starten met hernieuwde aandacht voor de vrijwilligers van de wijkraad. 
Peter van Gerven en Maria vander Sommen verzorgen een concepttekst voor een kaart aan 
de vrijwilligers. Op een later tijdstip zal worden bezien of en zo ja welke vervolgactiviteit kan 
worden georganiseerd. 
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8. Organisatie en bemensing bestuur. 
 
Zoals in de beleidsnotitie reeds is aangegeven vraagt de organisatorisch inbedding van de 
drie genoemde thema’s infrastructuur, sociale cohesie en woonomgeving in relatie tot de 
bestaande werkgroepen nog enige aandacht. Hierbij spelen ook de al dan niet tijdelijke 
“bewonersgroepen” en de “buurtambassadeurs” mee. Naar aanleiding hiervan ontstaat een 
discussie over de genoemde thema’s en de bestaande werkgroepen met de vraag hoe dit 
eenduidig te organiseren. Als voorbeeld wordt het thema sociale cohesie in relatie tot diverse 
bestaande werkgroepen zoals BijBomans aangehaald. Voor het thema sociale cohesie is 
een bestuurslid verantwoordelijk. Binnen dit thema kunnen een of meerdere werk- en 
bewonersgroepen actief zijn zoals voor dit moment BijBomans, Langer thuis wonen, 
Openbare en sociale veiligheid. Het betreffende bestuurslid is de linking pin tussen het 
bestuur en de werk- en bewonersgroepen binnen het thema en laat zich informeren door en 
stelt zich op de hoogte van (de werkzaamheden van) de werk- en bewonersgroepen. In de 
situatie van BijBomans zou dit kunnen door deelname van het bestuurslid verantwoordelijk 
voor het thema sociale cohesie aan de bijeenkomsten van de werkgroep BijBomans. Het 
bestuur acht dit een werkbare situatie. 
Peter van Gerven zal op basis hiervan een concept maken voor een aangepast 
organisatieschema/-model. 
 
Pieter Kniknie en Ad Prince hebben reeds eerder aangegeven dat zij hun 
bestuurswerkzaamheden willen stoppen. Jan Timmers en Kees Henkelman pakken het 
overleg over de opvolging van beiden met betrokkenen weer op.  
 
9. Voortgang De Hoef. 
 
Het bestuur heeft naar aanleiding van de bezwaren van de VvE Hofgebouw tegen de aanleg 
van de tijdelijke ontsluitingsweg voor de ontwikkeling van de laatste fase van De Hoef zowel 
een reactie naar B&W gemeente ’s-Hertogenbosch als naar de VvE gestuurd, waarin het 
bestuur heeft aangegeven ernstig teleurgesteld te zijn in de communicatie van de gemeente 
over dit voornemen. De gemeente heeft zich niet aan de met de wijkraad gemaakte 
afspraken gehouden. 
Peter van Gerven licht toe dat de behandelend ambtenaar hem gebeld heeft met de 
informatie dat de reactie ontvangen is en dat hij na interne afstemming binnen de gemeente 
en de verantwoordelijk wethouder zal gaan reageren. Tot nu toe nog geen antwoord van de 
gemeente ontvangen. 
Peter van Gerven zal een herinnering sturen. 
 
Mede naar aanleiding hiervan ontstaat er een discussie over de naar de mening van het 
bestuur gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. Naast de communicatie over De Hoef 
worden als voorbeeld aangehaald de communicatie over het inspraaktraject Visie 
Energielandschap (vergeten van 38 zienswijzen) en de communicatie over de 
verkeerssituatie op de Oude Baan en Burgemeester Mazairaclaan.Hierdoor ontstaat het 
gevoel dat wij als wijkraad niet serieus genomen worden. Tijdens het aangekondigde bezoek 
van wethouder Roy Geers (afspraak moet nog gemaakt worden) zal ook dit aan de orde 
worden gesteld. 
 
10. Rondje langs de werkgroepvelden. 

- Bestuur algemeen (Jan Timmers). 
Jan Timmers  heeft zich nog verder georiëteerd op de aanschaf van een 
verplaaatsbaar digibord. De werkgroep communicatie zal dit nog checken t.o.v. de 
specificaties. Daarna kan de bestelling de deur uit. 
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Verder heeft Jan contact gehad over de plaatsing en (niet) werken van de zg. 
smileyborden in de Molenstraat. Inmiddels functioneren de twee borden. In het 
verlengde daarvan verwijst Pieter Kniknie naar de notitie van dhr. Frank van Weert 
met als onderwerp verkeer burgemeester Mazairaclaan waarin ook gesproken wordt 
over smileyborden. Het is niet duidelijk wat hier wordt bedoeld en welke acties 
worden ondernomen. Pieter zal dit navragen.  
 
Jan heeft ook informeel overleg gehad met het KC De Troubadour over de 
beschikbaarheid van de lokalen BijBomas. Wij kunnen hier gebruik van blijven 
maken. 
 

- Bij Bomans (Ad Prince). 
Ad Prince deelt het volgende mede: 
-   de “tuin” is met vereende krachten schoongemaakt; 
-   de trapleuning is geplaatst; 
-   de aankleding en inrichting van BijBomans wordt aangepast. Maria van der 
Sommen vraagt zich af of i.v.m. de naamsbekendheid er ook een bord moet komen 
met vermelding van de wijkraad. Besloten wordt om hier geen prioriteit aan te geven 
en dit niet te doen. 
 
Ad geeft aan dat BijBomans dit jaar 5 jaar actief is, maar dat hieraan i.v.m. het 
Coronavirus nog geen verdere aandacht is gegeven. Zodra er weer meer vrijheden 
zijn wordt dit opgepakt. 
 

- Communicatie (Maria van der Sommen).  
Maria van der Sommen vraagt naar meer inbreng vanuit de diverse werkgroepen 
voor de maandelijkse nieuwsbrief. Zij zou graag zien dat er meer mensen actief 
betrokken zijn. 
 
Het foto-archief en de web-site zijn opgeschoond en geactualiseerd. 

 
- Financiën en Fondsenwerving (Kees Henkelman).  

Kees Henkelman heeft de rapportage over de eerste vier maanden opgeleverd. 
 

- Langer thuis wonen (Ad Prince). 
Daar de leden van de werkgroep hun werkzaamheden hebben gestaakt is de 
werkgroep opgeheven. Bezien zal worden hoe dit onderwerp verder aandacht kan 
krijgen binnen het thema “Sociale cohesie”.  
 

- Openbare ruimte en groen (Hendrik-Jan Melissen). 
Hendrik-Jan Melissen deelt mede dat de werkgroep op 16 juni een volgende 
bijeenkomst heeft gepland.  
 
De activiteiten m.b.t. watervriendelijke tuinen zullen weer worden opgepakt.   
 
De werkgroep is bezich met een gefaseerde wijkschouw. De kleinere 
onvolkomenheden worden direct gemeld via de “Buiten beter” app. 
 

- Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven). 
Geen bijzonderheden. 
 
Peter zal contact opnemen 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. 
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- Ruimtelijke ordening en verkeer (Pieter Kniknie) 
Pieter Kniknie geeft aan dat hij in afwachting van zijn opvolging geen nieuwe 
activiteiten met/binnen de werkgroep heeft opgestart. 
 
Pieter merkt op dat hij de mededeling van Rutger Janssens over de siuatie Bisschop 
Bekkerslaan weinig informatief vindt. Hij vraagt zich af wat er dan opgelost is en 
welke maatregelen genomen zijn. 
 
Hendrik-Jan melissen vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de ontwikkelingen A-2. 
Pieter antwoordt dat dit in handen is van Henk Verdijk; hij heeft verder geen actuele 
informatie. 
 

11. Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag. 
 

Prioriteitstelling:  
Het bestuur besteedt aandacht aan de activiteiten voor de rest van het jaar en de 
prioriteittsstelling hiervan.  
De eerste prioriteit heeft het zorgdragen dat het bestuur weer vollig op sterkte is.  
BijBomans zal gefaseerd met de diverse activiteiten beginnen op voordracht van de 
coördinatoren en na goedkeuring van het bestuur.  
In de volgende vergadering moet vastgesteld worden hoe verder gegaan wordt met de 
benoemde thema’s en de diverse bewonersgroepen. 
 
Aan de coördinatoren/voorzitters van de diverse bewoners- en werkgroepen zal worden 
gevraagd waar hun prioriteiten liggen voor de activiteiten voor de rest van het jaar.  
 
Accommodatiebeleid gemeente: 
Het toegstuurde Accommodatiebeleid heeft primair betrekking op de accommodaties in het 
bezit van de gemeente en wordt derhalve voor kennisneming  behandeld. Geen verdere 
acties noodzakelijk. 
  
Digitale communicatie met wijkbewoners:  
Maria van der Sommen deelt mede dat de web-site druk bezocht wordt (1500/maand) en dat 
550 bewoners zich hebben aangemeld voor de digitale nieuwsbrief. Dit is een uitstekend 
resultaat en Jan Timmers complimenteerd de werkgroep communicatie. 
 
12. 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.  
 

 


