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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 13 april 2021  

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

Versie en datum         : versie 1, 19 mei 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                                                         
Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder welkom.  In het bijzonder 
verwelkomt hij Ben van den Reek die namens BijBomans zitting neemt in het bestuur van 
de wijkraad. Er wordt een korte voorstelronde ingelast. 
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.  
 

2. Mededelingen vooraf. 
Er zijn geen mededelingen vooraf. 

3. Vaststelling verslag BV 09 maart 2021. 
Naar aanleiding van het verslag: 
- Supportgroep Buurtbijen: Het bestuur vertrouwt op een goede samenwerking met de 

supportgroep en wenst de groep succes toe in het behalen van de geformuleerde 
doelstellingen.  
Het afstemmend overleg tussen Gerard Maassen en Kees Henkelman moet nog 
plaatsvinden. Jan Timmers zal nog een keer concact zoeken met Anja van den 
Elzen. AnJa zal in ieder geval per kwartaal uitgenodigd worden om een 
bestuursvergadering bij te wonen. 

- Beheergroep BijBomans: Jan timmers en Kees Henkelman hebben een gesprek 
gehad met Ben van den Reek. Het resultaat hiervan is dat Ben van den Reek 
namens BijBomans zal gaan deelnemen aan het bestuur van de wijkraad. 

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

4. Ingekomen en uitgaande post.                                                                                            
De correspondentielijsten week 10 t/m week 14 2021 geven verder geen aanleiding tot 
verdere vragen en/of opmerkingen of aanvullingen op de agenda.   
 

5. Rondje langs de werkgroepvelden. 

- Bestuur algemeen (Jan Timmers).  
- Beweegpark: Jan Timmers onderhoudt de contacten met de Sportalliantie. De 

samenwerking om te komen tot een beweegpark wordt voortgezet. Er is inmiddels 
een BAG-subsidie aangevraagd. 

- Supportgroep buurtbijen: Zie punt 3.  
- Bewonersradenoverleg stedelijk: Op 29 maart heeft het bewonersradenoverleg 

stedelijk plaatsgevonden. 
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 Bewonersradenoverleg nieuwe stijl: Waarin verschilt het Stedelijk 
Bewonersradenoverleg met het Rosmalense Bewonersradenoverleg? Zowel het 
Rosmalense als het Stedelijk Bewonersradenoverleg werken met thema’s. 
Verschil is dat er bij de thema’s bij het Stedelijk Bewonersradenoverleg 
wijkoverstijgend en interessant kunnen zijn voor alle bewonersraden. De tijd zal 
uitwijzen of deze twee bewonersradenoverleggen naast elkaar kunnen blijven 
bestaan. Een thema dat bij het Stedelijk Bewonersradenoverleg op tafel komt, 
kan bijv. verder uitgewerkt worden in het Rosmalense Bewonersradenoverleg, 
specifiek gericht op die wijken.  
Het Stedelijk Bewonersradenoverleg werd door de gemeente georganiseerd. De 
onderwerpen werden door de gemeente geagendeerd. Er was veelal sprake van 
eenrichtingsverkeer. Er kwam een moment waarop nut en noodzaak van het 
Stedelijk Bewonersradenoverleg ter sprake werd gebracht.  
Daarop is de agendacommissie opgericht. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in 
een voorstel tot een andere inhoudelijke overlegvorm voor het nieuwe stedelijk 
Bewonersradenoverleg. Dat voorstel is afgestemd met wethouder Geers. Voorstel 
is om te gaan werken met thema’s. Mogelijke thema’s zijn: 1. 
Omgevingswet/Wijkvisie/ Participatie 2. Veiligheid/Wonen/Duurzaamheid 3. 
Verkeer/OV/Bereikbaarheid 4. Economie/Onderwijs/Cultuur/Sport 5. 
Sociaal/Maatschappelijk/Gezondheid  
De agendacommissie zal binnen deze thema’s onderwerpen aandragen. Verder 
komt er daarnaast voldoende ruimte en tijd voor bewonersraden om zelf 
onderwerpen in te brengen. Verwacht wordt dat daardoor een meer interactief 
onderling contact kan gaan ontstaan. Het doel is om de onderlinge samenwerking 
tussen de bewonersraden te versterken. Ook krijgen de raden hierdoor de kans 
om van elkaar te leren en kennis te delen. Het college stelt twee keer per jaar een 
dynamische raadsplanning vast. Daarin zijn de te verwachten raadsvoorstellen 
per halfjaar opgenomen. Dit document kan voor de agendacommissie als leidraad 
dienen voor invulling van de thema’s en voor de bewonersraden om verbinding te 
krijgen/houden met het gemeentelijk beleid. De bewonersraden willen namelijk 
graag zoveel mogelijk aan de voorkant participeren bij het opstellen van 
gemeentelijk beleid. Het is voor de bewonersraden helder dat de bevoegdheid om 
besluiten over het beleid te nemen bij de gemeenteraad ligt. Afgesproken wordt 
dat het Stedelijk Bewonersradenoverleg niet openbaar is. Er is geen pers bij 
aanwezig en ook geen politieke vertegenwoordigers. De bewonersraden willen 
zonder last en ruggespraak kunnen discussiëren over de thema’s.  
 

- Bij Bomans (Ben van den Reek). 
Ben geeft een korte toelichting op de stand van zaken. BijBomans start weer 
langzaam op met de buitenactiviteiten. Afhankelijk van de landelijke regels zullen ook 
de binnenactiviteiten weer  een aanvang nemen.  
Jan Timmers geeft aan dat de beheergroep ook aandacht dient te geven aan het 5-
jarig bestaan van BijBomans dat door de coronamaatregelen ook nog geen doorgang 
heeft kunnen vinden. 
 

- Communicatie (Maria van der Sommen) 
Nieuwsbrief heeft de aandacht en wordt uitgebracht  
Het ontwerpen en operationeel maken van een meer interactieve website heeft 
voorlopig nog geen prioriteit. 
 

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

- Groen (Hendrik-Jan Melissen).  



 
 

 3 

Hendrik-Jan Melissen geeft aan dat de werkgroep nog steeds niet fysiek bij elkaar 
komt. Wel wordt er regelmatig digitaal afgestemd. Hij licht het aangereikte verslag 
toe: 
 
Onderhoud Kanaalpark 
* De werkgroep heeft met een vertegenwoordiging vanuit de gemeente door het 
kanaalpark gelopen.                                                                                                        
De walkanten van de Rosmalense Aa zijn op meerdere plaatsen stuk gereden, dit 
komt doordat de machine ook het riet aan de overkant van de Aa moet maaien. 
Aangezien dit gedeelte van het park het zanderigste gedeelte is, zijn de walkanten 
kwetsbaar. Verder lijkt het erop dat té zwaar materieel gebruikt is t.o.v. andere jaren. 
Het riet wordt niet overal weggemaaid in overleg met het waterschap, maar alleen op 
de aangewezen gedeeltes. De aannemer had volgens de gemeente met wat meer 
moeite en zorg, de stuk gereden walkanten kunnen egaliseren. 

* De bergen afval van het gemaaide riet hebben op meerdere plaatsen in het park 
gelegen van het najaar tot de week na carnaval. Heel veel van dit gemaaide riet ligt 
verspreid over het onderhoudspad langs de Aa. Het geeft een erg slordig aanzicht en 
had wat netter en eerder opgeruimd kunnen worden. 

* Het onderhoudspad langs het kanaal was tijdens de wandeling nog steeds niet 
droog. De stuk gereden diepe voren waren nog vol water en drassig. Vanaf het 
najaar tot nu is dit pad nooit helemaal droog geweest. Er kan geen verharding van 
het pad plaatsvinden, maar het ophogen van sommige lager gelegen gedeeltes zou 
al heel wat helpen. 

* Auto’s (en motoren) in het Kanaalpark zijn niet toegestaan. Bij de ingang van de 
Elststraat is te zien dat er een hek verwijderd is, waardoor bewoners van de Heer en 
Beekstraat (noordkant) met auto’s/aanhangers naar de achterkant van hun tuinen 
rijden. De gemeente zal hier actie op ondernemen. 

* Het zicht op het elektriciteitshuisje aan de Burg. jhr. von Heijdenlaan wordt 
afgeschermd door aanplant aan de voor- en zijkant van het huisje. 

Opschoondag 2021 

De gemeente heeft dit jaar de Opschoondag (of Zwerfafvaldag) niet gefaciliteerd.  

Speeltuin ’t Gele Hofje 

De speeltuin ’t Gele Hofje aan de Bisschop Bekkerslaan is inmiddels in  de week van 
22 maart afgewerkt met twee bankjes en een prullenbak. Over het bord , dat er al 
hangt is enige discussie. Een van de regels is: Balspelen zijn verboden!! Ted Vos, die 
voor de afwerking van het speeltuintje zorgde, komt hier op terug. 

Nestkasten:                                                                                                                                           
Op 16 maart hebben enkele leden van de werkgroep met hulp van 2 andere 
vrijwilligers 50 nestkastjes opgehangen in onze wijk. Hierbij is gebruikgemaakt van de 
plattegrond die we hebben ontvangen van de gemeente.  

Bomen                                                                                                                                           
Aan de Kennedylaan is (eerder al) een abeel gerooid en deze wordt vervangen door 
een zwarte berk (betula nigra). 

Ter hoogte van Churchillaan 53 is de boom herplant. 

De opdracht is uitgezet om ter vervanging van de dode klimop bij de 
geluidsschermen langs het spoor klimop en brem bij te planten. 

- Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven). 
Geen bijzonderheden. Anders dan dat er meegewerkt wordt aan de veiligheidsscan. 
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- Ruimtelijke ordening en verkeer (Hendrik-Jan Melissen).  
Henk Verdijk heeft info gestuurd over: 
* Werkgroep A59 – Oost: Fijnstofonderzoek. 
* Werkgroep A59 – Oost: Zonnepanelen langs de A59 – Oost m.n. op de huidige 
geluidschermen aan de noordzijde van de weg. 
* De gevolgen van de reconstructie A2, tussen Deil en Vught, en ook het onderzoek 
naar een eventuele Oostelijke Landweg. Beide hebben volgens de laatste 
tussenstand, weinig directe / indirecte gevolgen voor onze wijk. De laatste 
bijeenkomst daarover is december jl. geweest. 
* Daarbij is van gemeentewege toegezegd dat er nader onderzoek, i.o.m. betrokken 
wijkraden, komt over de aanpassing van de verkeersaansluiting Rosmalen 
(Bruistensingel) op de A2, de daar nabijgelegen turborotonde en de interne 
verkeersstromen van/naar dat aansluitpunt vanuit Groote Wielen / Rosmalen. Dit kan 
namelijk ook gevolgen hebben voor de interne (sluip)verkeersstromen in Rosmalen. 
 

6. Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag. 
Er komt niets meer ter tafel en van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
7. 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.  
 

 


