Uitnodiging Wijkraad Molenhoek
14 mei 2019

Wijkraad Molenhoek
nodigt u uit voor
de openbare vergadering
Verkeer
Dinsdag 14 mei 20.00 u

‘Hoe kan of moet een wijk(raad) inspelen
op deze onderwerpen?’
Wij willen hier met zoveel mogelijk wijkbewoners gefaseerd aan werken, tijdens
een aantal openbare vergaderingen.

Agenda
20.00 u
Opening door voorzitter Jan Timmers

ingang zijde parkeerplaats

20.15 u
‘Schets van de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot bereikbaarheid en
ontsluiting van Rosmalen’ door Henk
Verdijk, namens de wijkraad lid van
diverse klankbord- / overleggroepen op
het gebied van ruimtelijke ordening en
verkeer.

Een veilige, leefbare en sociale
wijk Molenhoek

21.15 u
Resultaten wijkschouwen Groen door Hendrik-Jan Melissen, lid wijkraad, voorzitter
werkgroep Openbare Ruimte en Groen

Inloop vanaf 19.30 u
Nazit vanaf 22.00 u
in de ontmoetingsruimte
van de Laurentiuskerk

Wat kunnen wij er als bewoner aan doen?
Dit is het onderwerp dat de wijkraad
graag met bewoners wil verkennen en
bespreken.
Hoe kunnen we als wijkbewoners
gezamenlijk een visie op een
toekomstbestendige, veilige, leefbare en
sociale wijk ontwikkelen en realiseren?

21.35 u
Resultaten wijkschouwen Verkeer door
Pieter Kniknie, lid wijkraad, voorzitter
werkgroep Ruimtelijke Ordening / Verkeer
21.55 u
Rondvraag en sluiting

De (langere termijn) voornemens van de
gemeente ten aanzien van de inrichting
van onze openbare ruimte en de staat van
onderhoud daarvan spelen hierin een rol.
Evenals de bereikbaarheid en ontsluiting
van Rosmalen, als we het hebben over de
verkeersbewegingen in de regio.
Ook het voorkomen van sluipverkeer door
ons dorp is een actueel thema.
Het ontwikkelen van deze visie kan
antwoord geven op de volgende vraag:

www.wijkmolenhoek.nl

info@wijkmolenhoek.nl

Wijkschouwen

Vervolg

De werkgroep Openbare Ruimte / Groen
heeft recent haar jaarlijkse wijkschouw
gehouden

In een volgende openbare vergadering zal
de wijkraad gemeentelijke deskundigen
uitnodigen om een toelichting te geven op
de bestaande en nieuwe plannen met
betrekking tot de inrichting en het
onderhoud van de openbare ruimte in
onze wijk.

De resultaten zijn door de werkgroep
samengevat en Hendrik-Jan Melissen zal
deze in de openbare wijkraadvergadering
presenteren. De bevindingen worden ook
kenbaar gemaakt aan de gemeente.
Ook de werkgroep 'Ruimtelijke Ordening
en Verkeer' heeft een aantal schouwen
gehouden. De conclusies van deze
schouwen worden in de openbare
wijkraadvergadering gepresenteerd door
Pieter Kniknie.
De verzamelde informatie krijgt mogelijk
een plaats in het onderhoudsplan van de
gemeente.

De inbreng van bewoners-(groepen) wordt
hierin meegenomen. Het gaat vooral om
de al bestaande plannen voor de inrichting
van 30-km-gebieden, de verkeersveiligheid, het achterstallig onderhoud en
de straatverlichting.
Meldingen die direct kenbaar gemaakt
worden aan de gemeente via de Buiten
Beter-app en andere kanalen worden
veelal binnen redelijke termijn opgelost.

