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1. Opening en mededelingen 
 
Er zijn geen mededelingen 
 
2. Vaststellen notulen bestuursvergadering 2 november 2015. 
 
De vergadering stelt de notulen vast. 
 
Naar aanleiding van de notulen: 
 
Pagina 1 
Een voorstel voor een duidelijke afgrenzing van de financiën van de wijkraad en Bij Bomans 
staat op de planning in een vergadering van de werkgroep O&F samen met de Kamer van 
Doen half maart. 
 
Er zijn nog geen kandidaten voor de kascommissie gevonden. 
 
Voor de begroting 2016 zijn van de verschillen werkgroepen geen voorstellen ontvangen. 
 
Pagina 3 
De werkgroep openbare ruimte en groen heeft niets gehoord over de plannen voor de 
inrichting van de omgeving rond de molen. Marie-Louise gaat dit na. De betrokken 
ambtenaar kan wellicht in de volgende vergadering van de werkgroep de plannen toelichten. 
 
De ontwikkelingen rond de verkoop van het Sparrenburgbos lijken stil te liggen. 
 
Pagina 4 
De lijst met naam- en adresgegevens van bestuurs- en werkgroep leden is nog niet 
geactualiseerd. 

 
3. Bestuur 
Wegens zijn verhuizing buiten de wijk zal Marc rond de zomervakantie het voorzitterschap 
beëindigen. De bestuursleden zullen actief op zoek gaan naar een opvolger. 
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4. Financiën 
 
Jaarrekening 2015 
De jaarrekening 2015 wordt door het bestuur vastgesteld. 
 
Begroting 2016 
De werkgroep Openbare ruimte en Groen komt voor de zomervakantie met voorstellen voor 
de besteding van de voorziening. 
 
Voor de werkgroep Ruimtelijke ordening en Verkeer zijn in de begroting geen middelen op 
genomen. De werkgroep komt voor de zomervakantie met een aanvullende begroting. 
Eventuele middelen worden in eerste instantie gefinancierd uit het overschot 2015 en/of de 
voorziening bewonersinitiatieven.  
 
De wijkraad stelt de voorliggende begroting 2016 vast. 
 
5. Werkgroep AZC 
 
Op 7 januari heeft een eerste oriënterend gesprek plaatsgevonden tussen de wethouder 
met delegaties van direct betrokken wijkraden. Dit gesprek krijgt een vervolg op 15 februari. 
Wellicht ligt er dan een globaal tijdspad op tafel. Uitvoering van het tijdspad zal echter sterk 
afhankelijk zijn van overleg met alle betrokken partijen, waaronder omwonenden, inspraak 
procedures en van wet en regelgeving. 
Vanuit de wijkraad is de werkgroep AZC bemenst. Voor het omwonendenoverleg kunnen 
bewoners zich opgeven. 
 
6. Werkgroep Zorgzame Wijk / Bij Bomans 
 
Na Carnaval starten verschillende activiteiten, zoals een kaartmiddag en een spelletjes 
ochtend. De eerste lezing is gepland. 
Geconcludeerd moest worden, dat de organisatie nog niet helemaal gereed is. Er zijn 
afspraken gemaakt om de geplande activiteiten te laten starten. 
Op 10 februari wordt verder gesproken over de te nemen organisatorische maatregelen. 
 
Van het Oranjefonds is een voorschot op het subsidiebedrag ontvangen. Met de school 
wordt verder overlegd over de inrichting (keuken) en de voorzieningen (kabelaansluiting) in 
de lokalen. 
 
Albert Heijn blijft in ieder geval tot 1 juli sponsor. 
 
7. Werkgroep Openbare ruimte en Groen 
 
De verslagen van de werkgroep leiden niet tot opmerkingen. 
De werkgroep maakt plannen over voorzieningen voor hondenbezitters 
De boomplantdag is gepland op 16 maart. 
De zwerfafvaldag is gepland op 19 maart. 
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8. Werkgroep Communicatie 
 
Het voorstel om een agenda voor Bij Bomans op de website in te richten is goedgekeurd. 
Aandacht wordt gevraagd voor de organisatorische consequenties met name rond het 
beheer.  
De financiering van de module dient in beginsel uit de middelen van Bij Bomans te komen, 
maar dit is afhankelijk van de afspraken rond het afgrenzen van de financiën.  
 
Aandacht wordt gevraagd voor de berichtgeving in de nieuwsbrief en op de website. De 
activiteiten Bij Bomans dreigen de berichtgeving over de overige werkgroepen weg te 
drukken.  
Gevraagd wordt om in de nieuwsbrief ten minste 1 kolom per werkgroep beschikbaar te 
houden.  
Voor de website geldt, dat de activiteiten van de overige werkgroepen langer direct 
zichtbaar blijven, dan nu het geval is. 
 
Gevraagd wordt om op de website vacatures (inclusief een korte beschrijving van de 
gevraagde werkzaamheden) voor vrijwilligers te plaatsen. Op deze wijze kan gericht voor 
vrijwilligers geworven worden.  
Achtergrond is dat voor de activiteiten van Bij Bomans veel vrijwilligers nodig zijn. Maar ook 
bij andere werkgroepen zijn er vacatures. Te denken is daarbij aan een nieuwe voorzitter, 
werkgroep ruimtelijke ordening en verkeer, financiële commissie. 
Ook voor de inrichting van deze module wordt aandacht gevraagd voor het beheer. 
 
9. Werkgroep Ruimtelijke ordening en Verkeer 

 
De klankbordgroep rond de Molenhoekpassage is bijeengeweest. De start van verbouw van 
de passage is gepland eind maart/begin april en duurt ongeveer 6 maanden. Er hoeft slechts 
op beperkte schaal bodemsanering plaats te vinden. De last voor omwonenden zal zoveel 
mogelijk beperkt worden. Hierover vindt met directbetrokkenen communicatie plaats. 
De oplevering van de nieuwbouw is in mei gepland. De opening van de nieuwe winkels zal 
dan in de zomermaanden plaatsvinden. 
 
In 2017 wordt de A59 voorzien van een nieuwe toplaag, waarmee het geluidsniveau wordt 
verminderd. De wijkraad meent echter dat deze verlaging onvoldoende is. Zij wil samen met 
andere betrokken wijkraden komen tot een verdere vermindering door het aanbrengen van 
een dubbele laag zoab.  
Ook voor de A2 wil de wijkraad komen tot verlaging van het geluidsniveau. Hierbij wordt 
opgetrokken de wijkraden binnen de samenwerking BWROR. 
Om de doelen te bereiken zijn contacten gelegd met betrokken partijen, die direct dan wel 
indirect invloed hebben op de besluitvorming. Voorbeelden zijn B&W, politieke partijen en 
de eigenaren van de baanvakken. Ook wordt wet en regelgeving bestudeerd. 
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Over de inventarisatie van de 30 KM-zones wordt de werkgroep in de 3de week van februari 
geïnformeerd. 
 
10. Ingekomen stukken 
 
De CDA-fractie uit de gemeente ’s-Hertogenbosch brengt op 20 februari een bezoek aan 
Rosmalen-Zuid. Marc levert een aantal probleemvelden aan. 
 
11. Rondvraag 
 
Vanuit de werkgroep Groen wordt gevraagd of er iets bekend is over de inrichting van het 
veldje bij De Hoef. Marie-Louise gaat dit na. 
 
Op 6 april organiseert de gemeente een bijeenkomst over het verder vorm geven van de 
besluiten over wijk- en dorpsbudgetten. De dagelijks besturen van alle wijkraden worden 
voor de vergadering uitgenodigd.  
 
Er bestaat een klankbordgroep Oostelijke Landweg. De werkgroep ruimtelijke ordening en 
verkeer neemt in de discussie rond dit thema vooralsnog een afwachtende houding aan. Het 
ordenen van de ideeën rond deze weg verloopt vooralsnog heel traag. 
 
De plaats van de centrale voor de glasvezelkabel in de wijk is met de direct betrokken 
bewoners afgestemd. 
 
12. Volgende vergadering 
 
7 maart 2016; 20.00 uur; Bij Bomans  
 

 
 
  
 


