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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 13 oktober 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 1, 09 november 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Opening en vaststelling van de agenda.                                                                                                          

Jan Timmers opent de vergadering en heet eenieder welkom met dank aan Hendrik-Jan 

Melissen die deze digitale vergadering heeft geactiveerd. 

De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld. 

2. Mededelingen vooraf.  
 
De wethouder Roy Geers heeft aangegeven dat hij i.v.m. de coronamaatregelen en het 
gemeentelijk overleg hierover geen kans ziet om een bestuursvergadering van de wijkraad 
bij te wonen. Via zijn secretaresse zal hij voor het voorjaar een nieuwe afspraak maken. 
Er zijn verder geen mededelingen vooraf. 
 
3. Ingekomen en uitgaande post (Peter van Gerven). 

 
Naar aanleiding van de correspondentielijsten week  37 t/m 41 2020 worden verder geen 
opmerkingen gemaakt en/of vragen gesteld.  
 
4. Vaststellen verslag BV 13 oktober 2020. 
 
Naar aanleiding van het verslag:  

 
- Wateroverlast speelveld Rooseveldlaan:  

Wordt meegenomen in het overleg met de gemeente. 
 

- Communicatie vanuit de gemeente:  
De communicatie vanuit/door de gemeente naar de wijkraad en de bewoners is nog 
steeds voor verbetering vatbaar. Het komt nog steeds voor dat werkzaamheden in 
aanvang genomen worden en/of activiteiten uitgevoerd worden voordat betrokkenen 
hierover ingelicht zijn. Het is jammer maar begrijpelijk dat de wethouder Roy Geers 
om dit moment geen tijd kan vrijmaken voor een bezoek aan de wijkraad. 

 
- Bewonersgroep “Buurtambassadeurs”: 

Maria van der Sommen deelt mede dat er inmiddels een bijeenkomst van de 
bewonersgroep heeft plaatsgevonden. Daarmee hebben de werkzaamheden een 
herstart gekregen. 
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De actiepuntenlijst wordt doorgenomen en geactualiseerd (zie actiepuntenlijst). 
 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.  
 
5. Actief in de wijk. 

 
Hendrik-Jan Melissen heeft een paar highlights uit het onderzoeksrapport ‘Actief in de wijk’ 
voor Rosmalen Zuid uit het rapport gehaald: 

- De wijkraad Molenhoek pretendeert er te zijn voor alle wijkbewoners, maar ze 
profileren zich voornamelijk als seniorenclub. Veel activiteiten, die meestal op 
senioren gericht zijn, worden georganiseerd op tijden dat de werkende bewoners van 
middelbare leeftijd met eventuele gezinnen niet deel kunnen nemen. 

- Men geeft aan neutraal te zijn en voor alle bewoners te spreken maar doet daar geen 
onderzoek naar. Dus wat is namens alle bewoners spreken dan? 

- Naar mijn idee zijn het vooral senioren die de wijkraad bemannen. Er zouden meer 
jongeren in moeten zitten, daar zij weer andere ideeën / belangen hebben. 

 
Het bestuur wil deze kritiek verder verkennen. Dit zal worden meegenomen en gewogen in 
de visie op de toekomst van de wijk. 

 

6. Wijkschouw Het Blazoen. 
 

Hendrik-Jan Melissen geeft aan dat het overleg met de gemeente (dhr. Hanno de 
Hoog) goede voortgang boekt en dat de diverse aandachtpunten in behandeling zijn 
of genomen worden. 

 
7. Wijkschouw door werkgroep ORV. 
 
Pieter Kniknie heeft inmiddels een samenvatting aangeleverd. Nog niet alle 
bestuursleden hebben deze gelezen. Punt wordt uitgesteld naar de volgende 
vergadering. 

 
8. Herschikking onderwerpen ORG en ROV. 
 
Hendrik-Jan Melissen heeft voorgesteld dat de werkgroep (Openbare ruimte en) 
Groen een aantal operationele/praktische zaken en werkzaamheden 
verbandhoudende met de directe woonomgeving van de werkgroep Ruimtelijke 
ordening en verkeer gaat overnemen. Aldus wordt besloten. Zodra de toekomstvisie 
van de wijk en de invulling hiervan binnen de wijraad duidelijk is wordt hier (wat 
kan/moet vallen onder infrastuctuur en wat onder woonomgeving?) een definitieve 
keuze in gemaakt.  

 
9. Meerjarenplan infrastructuur. 

 
Kees Henkelman heeft in samenwerking met Hendrik-Jan Melissen een derde 

versie van het concept “toekomstvisie wijk Molenhoek” aangeleverd.  

In deze notitie geven de wijkraad en de verschillende werkgroepen in de wijk 

Molenhoek in Rosmalen hun visie op gewenste toekomstige ontwikkelingen in de 
wijk weer. 
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De notitie is bedoeld als discussiestuk, die de wijkraad wil delen met de 

bewoners uit de wijk.  

De discussies met de wijkbewoners leiden naar verwachting tot een aangepaste 
notitie. De aangepaste notitie wordt als leidraad gebruikt voor gesprekken met 
de gemeente. De gesprekken met de gemeente moeten leiden tot afspraken over 

door de bewoners gewenste maatregelen, waardoor de leefbaarheid in de wijk in 
stand blijft en waar mogelijk wordt verbeterd.  

De notitie wil een visie geven voor de jaren 2020 t/m 2025 en voor deze jaren te 
bereiken doelstellingen formuleren. Waar mogelijk zal bij de visie vorming ook 

gekeken worden naar de jaren 2026 t/m 2030. 

Besloten wordt deze notitie in een van de volgende bijeenkomsten verder 

inhoudelijk te behandelen. 

10. Beweegtuin. 
 
Jan Timmers geeft in het kort aan welke ontwikkelingen er zijn m.b.t. de beweegtuin. 
Hij heeft voor deze vergadering een schetsje van mogelijkheden aangegereikt.  
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 had na een gedegen afweging van de voors en tegens als eerste voorkeur 
voor een locatie in de omgeving De Hoef/Annenborch besloten. Verder overleg maakt het 
noodzakelijk om nog een ander alternatief hierbij te betrekken. 
Zodra dit verder verkend is komt Jan hierop terug. 
 
11. Rondje langs de werkgroepvelden. 

- Bestuur algemeen (Jan Timmers). 
Bewonersradenoverleg ’s-Hertogenbsoch: 
Dit overleg heeft op 10 september plaatsgevonden. Jan Timmers heeft hieraan niet 
deelgenomen. Agendapunten waren onder meer: Toekomst bewonersradenoverleg - 
Vaststellen agendacommissie - Bespreken toekomst en invulling 
bewonersradenoverleg. Inmiddels is ook het verslag van deze bijeekomst aangereikt. 
 
Bewondersradenoverleg ’s-Hertogenbosch Oost: 
Dit overleg heeft op 21 september plaatsgevonden. Jan Timmers en Peter van 
Gerven hebben aan de vergadering deelgenomen. Agendapunten waren onder meer: 
Wijkveiligheidsscan Rosmalen Noord/Zuid/Groote Wielen - Ervaringen uit Empel -  
Pop-up speelplek.  
Er wordt gezocht naar een goede locatie voor een Pop-up speelplek in Rosmalen. 
 
Thema Infrastructuur:  
Jan Timmers en Hendrik-Jan Melissen blijven 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 (zie ook voor de praktische zaken m.b.t. woonomgeving 
de agendapunten 6, 7 en 8). 
 
Kees Henkelman heeft inmiddels een derde versie van het door hem en Hendrik-Jan 
opgesteld concept beleidsstuk/-plan aangeleverd ( zie ook agendapunt 9).  
 
Peter van Gerven geeft aan dat de status en resultaten van het in de wijk 
Sparrenburg gehouden initiatief om te komen tot een omgevingsplan Sparrenburg 
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(omgevingswet) binnenkort vrijgegeven wordt en te raadplegen is op de site van de 
wijkraad. 
 

- Benaderen/zoeken kandidaat bestuursleden: 
Jan Timmers benadrukt nogmaals dat dit de hoogste prioriteit heeft. Hij stelt voor om 
in een klein overleg hierover verder te praten mede in relatie tot de toekomstvisie en 
de (on)mogelijkheden van inzet van vrijwilligers in meer algemene zin.. Peter van 
Gerven en Kees Henkelman zullen hieraan deelnemen.  

 
- Bij Bomans (Ad Prince). 

Geen bijzonderheden. 
 

- Communicatie (Maria van der Sommen).  
Geen bijzonderheden. 

 
- Financiën en Fondsenwerving (Kees Henkelman).  

Geen bijzonderheden. 
 

- Groen (Hendrik-Jan Melissen). 
Geen bijzonderheder, anders dan reeds aangegeven. 

 
- Openbare en sociale veiligheid (Peter van Gerven). 

Geen bijzonderheden.  
 

- Ruimtelijke ordening en verkeer (Pieter Kniknie) 
Pieter Kniknie geeft kort uitleg over over de uitbeiding van de parkeervoorzieningen 
en herinrichting van de omgeving van het station. Hij heeft de presentatie opgestuurd. 
Verder geen bijzonderheden anders dan reeds aangegeven. 

 

12. Wat verder nog ter tafel komt/rondvraag. 
Er komt niets meer ter tafel en van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
13. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering de aanwezigen dankende voor hun inbreng. 

Actiepuntenlijst d.d. 13-10-2020  

2105-3 
 
0810 
 
 
1102 
 
2306 
1407 
 
1108 
0809 
 
1310 

Afronden wijkschouw (na de vakantieperiode) en delegatie 
gemeente uitnodigen voor bezichtigen knelpunten. 
De resultaten van de WG ORG worden hierin meegenomen. 
Pieter zal hier verder aandacht aan besteden en de gemeente 
uitnodigen (Frank van Weert/Laurens Brouwer) 
Interne (deel)wijkschouwen afronden en delegatie gemeente 
uitnodigen. 
Wijkschouw(rapportage) afronden en delegatie uitnodigen. 
Samenvatting wijkschouw ROV gereed en verstuurd voor 
volgende bijeenkomst (11 augustus 2020). 
Wordt door Pieter voor 8 september aangeleverd. 
Wordt door Pieter voor 13 oktober aangeleverd en 
geagendeerd voor de BV van 13 oktober. 
Geagendeerd voor de BV van 10 november. 

Pieter 

0701-2 
1003 

Uitwerken voorstel m.b.t. gebruik interactieve software. 
Hendrik-Jan zal notitie reviewen. 

Maria/Peter 
Hendrik-Jan 
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2306 
1407 
0809 

Heeft nu niet de eerste prioriteit. 
Wordt weer opgepakt na de vakantieperiode. 
Heeft niet de eerste prioriteit en zal opgepakt worden zodra er 
meer tijd/capaciteit is 

0206-6 
1407 
 
0809 

Organisatie 5-jarig bestaan BijBomans 
Ideeën aanleveren voor inhoud en aankleding viering. 
Datum nog bepalen afhankelijk van Coronamaatregelen 
Uiting naar vrijwilligers en extra editie Nieuwsbrief. 

Allen/bestuur 
 
 
AP/MvdS 

1407-3 Afspraak vastleggen voor bezoek en discussie wethouder 
Geers. 

Peter 

1407-8 Samenvatten Wijkschouw Groen 2020 voor publicatie op 
website/nieuwsbrief. 

Hendrik-Jan 

1407-10 
1310 

Benaderen/zoeken kandidaat bestuursleden. 
Werkgroep voorzet laten maken. 

Allen 
Jan, Kees, 
Peter 

0809-1 
 
1310 

Opstellen “wijkbeheerplan infrastructuur”  
 
Behandelen derde versie Toekomstvisie BV 1011 

Hendrik-
Jan/Jan 
allen 

0809-2 Afhandelen deelwijkschouw De Hoef/Het Blazoen Hendrik-Jan 

 
 
Volgende geagendeerde bijeenkomsten: 
- 13 oktober 2020      Reguliere BV start 19.30 uur BB. 
- 10 november 2020  Reguliere BV start 19.30 uur BB. 
- 19 november 2020  Bewonersradenoverleg ’s-H Stedelijk start 19.30 Perron 3 
- 08 december           Reguliere BV start 19.30 uur BB.  
 
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.  
 

 


