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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 11 augustus 2020  

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

Versie en datum         : versie 1, 08 september 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                                                          

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

zich bij hem heeft afgemeld voor deze vergadering. 

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  29 t/m 32 2020 worden verder geen 
opmerkingen gemaakt en/of vragen gesteld.  
 
4. Vaststellen verslag BV 14 juli 2020. 
 
Naar aanleiding van het verslag:  

- Vereniging GroeninZicht: 
Pieter Kniknie vraagt zich af of de reactie naar de vereniging niet ondertekent had 
moeten worden door het bestuur in plaats van door de werkgroep Groen. In formele 
zin heeft Pieter gelijk. 
 

- Voortgang herstart wijkraadactiviteiten:  
Jan Timmers geeft aan dat Ad Prince heeft medegedeeld dat de activiteiten inmiddels 
nagenoeg allemaal gestart zijn. Er zijn een paar organisatorische aanpassingen 
gedaan in verband met Corona. 

 
- Openbare en sociale veiligheid: 

Maria van der Sommen geeft aan dat Wim Suijskens momenteel revalideert op Vivent 
Mariaoord. 
 

- Profielschetsen: 
Peter van Gerven geeft aan dat hij in zijn administratie geen profielschetsen heeft 
aangetroffen.  
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De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd. 
 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

5. Voortgang herstart wijkraadactiviteiten. 
 
Inmiddels is de groep gastvrouwen gestart met de (voorbereidingen van) het begeleiden van 
de diverse activiteiten. De bezoekende activiteitenclubs zijn benaderd met de vraag of en zo 
ja wanneer zij willen starten en op welke wijze dit georganiseerd kan/moet worden. 
Nagenoeg alle activiteitenclubs zijn al dan niet in aangepaste vorm weer gestart. 
 
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. Rondje langs de werkgroepvelden. 

- Bestuur algemeen (Jan Timmers). 
Jan Timmers heeft wederom contact gehad met de Sportalliantie. Samenvattend: 
Bewegen voor ouderen en jangeren wordt verder verkend door samenwerking 
wijkraad, gemeente en Sportalliantie. Gestreefd wordt naar de aanleg van een 
“beweegveld”. Dit kan worden gesitueerd bij BijBomans (in samenwerking en 
afstemming met het kindcentrum) of in de nabijheid van de Annenborch. In het 
vervolgoverleg zal worden gesproken over de finacieringsmogelijkheden. Kees 
Henkelman vraagt wie de “kartrekker” hiervan gaat worden. Jan Timmers zal 
voorlopig vanuit de wijkraad dit op zich nemen. 
 
Maria van der Sommen zal op de website een artikel over sportaccommodaties en 
bewegen voor/door ouderen plaatsen.  
 

- Bij Bomans (Ad Prince). 
In verband met de afwezigheid van Ad Prince verder geen bijzonderheden te melden. 
 

- Communicatie (Maria van der Sommen).  
Maria van der Sommen deelt mede dat naar verwachting 24 september het digibord 
geleverd gaat worden. 
  

- Financiën en Fondsenwerving (Kees Henkelman).  
Geen bijzonderheden. 

 
- Groen (Hendrik-Jan Melissen). 

Hendrik-Jan Melissen heeft nog geen kans gezien om zorg te dragen voor een 
samenvatting van het document “Wijkschouw Groen 2020” voor plaatsing op de 
website. 
 
Hendrik-Jan licht de situatie en de mailwisseling met betrekking tot de vernieuwing 
van de speelplek  bij de Bisschop Bekkerslaan toe. Conclusie is dat de eventuele 
misverstanden en miscommunicatie nu de wereld uit zijn. Er kan begonnen worden 
met het opknappen van de speelplek.  
 

- 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) 
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Pieter Kniknie verwijst naar de doorgestuurde informatie m.b.t. de carpoolplaats en 

wijkschouw het Blazoen. Hij zal voor de volgende vergadering een samenvattend 

verhaal maken van alle deelschouwen en aangeven hoe de stand van zaken is.. 

 

7. Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag. 
 
Herstarten bewonersgroep “Buurtambassadeurs”: 
Maria van der Sommen zal contact opnemen met mw. Anja van den Elzen over het 
herstarten van de bewonersgroep. 
 
8. 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.  
 

 


