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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 11 mei 2015 
 
Aanwezig:  
Marc Deurloo, Ad van Vark (verslag), Ad Prince, Bea Wever, Rob Gubbels,  
Marie-Louise Claessens (wijkmanager) 
 
 
1. Opening en mededelingen 

Er is een nieuw kandidaat-lid voor het bestuur van de wijkraad. Marc zal contact met 
hem opnemen. 
Bij wijkraad 't Ven is nagenoeg het hele bestuur afgetreden, vanwege te grote 
tijdsbelasting. Ook ons bestuur speelt dit regelmatig parten.  

 
2. Vaststellen notulen bestuursvergadering d.d. 2 maart 2015 
 De notulen worden vastgesteld. 
 
3. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2014 
 Marc heeft het inhoudelijk jaarverslag gemaakt en verzonden naar de gemeente. 
 Marie-Louise spreekt haar waardering uit voor de in 2014 uitgevoerde 

werkzaamheden.  
 Het verslag wordt gepubliceerd op de website. 
 
 Rob heeft het financieel jaarverslag gemaakt. Het jaar is afgesloten met een klein 

positief saldo. Er zijn een aantal reserveringen voor nog op te zetten activiteiten of 
projecten. 

 
4. Evaluatie Openbare Wijkvergadering 'De natuur dichtbij huis' op 13-04-2015 
 Het bestuur kijkt positief terug op de Openbare Wijkvergadering. De presentaties 

over de gemeenteaanpak inzake het ecologisch beheren van het openbare groen, het 
nut en plezier van bijen houden en ecologisch tuinbeheer waren interessant. 

 De opkomst was goed, rond de 65 mensen. 
 Een verslag van de wijkavond is gezet op de website en op facebook. 
  
 Wijkraad Sparrenburgh is het gelukt subsidie van de provincie te krijgen voor het 

laten maken van een groot insectenhotel. De provincie heeft subsidies op basis van 
cofinanciering door gemeenten. 

 
 De volgende wijkavond zal plaatsvinden in september of oktober. Als mogelijke 

thema's worden genoemd: het vervolg op Zorgzame Wijk Molenhoek of de voortgang 
rond het winkelcentrum Molenhoekpassage. 

 In de bestuursvergadering van juni wordt hierop teruggekomen.  



 
 
 
 

 
5. Evaluatie nieuwsbrief 
 De nieuwsbrief was van een goede papierkwaliteit. Over de inhoud zijn meerdere 

positieve reacties ontvangen.  
 Het aantal exemplaren kan teruggebracht worden tot 2000.  
   
  
6. Werkgroep Groen en Openbare Ruimte 
 Het verslag van de werkgroep is besproken. 
 
 Enkele werkgroepleden hebben een keer meegewandeld met de wandelgroep om 

hen te attenderen op hoe zij situaties in de wijk die in hun ogen verbetering 
verdienen aan de werkgroep kunnen laten weten.  

  
 De vraag wordt gesteld wat de bestemming of invulling wordt van het stukje grond 

tussen het station en het nieuwe fietspad bij de Annenborgh. Marie-Louise zal hier de 
volgende vergadering meer informatie over geven.  

 
 De werkgroep zoekt uitbreiding met nieuwe leden. 
 
 7. Werkgroep Communicatie 

De werkgroep is begonnen de website wat anders in te delen en de teksten 
compacter te presenteren.  
Ook is de functie Prikbord toegevoegd. Hiermee kunnen wijkbewoners ook zelf voor 
anderen relevante activiteiten onder de aandacht brengen.   
Met Ceweb zijn nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van ondersteuning en de 
kosten daarvan. 
 
Ceweb ontwikkelt voor andere wijkraden in Rosmalen een module die het vraag-
aanbod verkeer in de wijk kan regelen en stroomlijnen. Wij gaan ons bij dit overleg 
aansluiten. 
 

8. Werkgroep Zorgzame Wijk  
De werkgroep heeft twee thema-avonden gehouden. Een over het opzetten van  
een zorgcoöperatie met Don van Sambeek van de zorgcoöperatie in Laarbeek; en een 
voor het opzetten van sociale activiteiten met Barbara van de Heuvel van 'Bij Katrien'.  
 
Over de subsidieaanvraag is van de gemeente nog geen ander bericht ontvangen dan 
dat die ontvangen is. AdP zal hierover contact opnemen. 
Marie-Louise meldt dat het nieuwe gemeentebestuur voorstander is van 
ontmoetingscentra in de wijken. 
Op 1 juni houdt de BWROR een avond over zorgcoöperaties. AdP en AdvV zullen hier 
naar toe gaan.  
 
De concrete activiteit die op dit moment loopt, is de wandelclub. 
 



 
 
 
 

8. Projecten 
Vernieuwing winkelcentrum Molenhoekpassage: 
In de klankbordgroep van 13 mei zullen de problemen aan de orde komen die geleid 
hebben tot vertraging met de start van de bouw. Op dit moment zij er alleen nog 
maar sloop- en andere voorbereidende werkzaamheden verricht.  
Marc zal hierna een bericht verzorgen voor de website. 
  
A59: 
In het 2e gesprek met Rijkswaterstaat is naar voren gekomen dat de vervanging van 
de toplaag zal plaatsvinden in 2017. 
Punt van discussie zijn de normen voor de geluidshinder die gehanteerd worden. 
Door de gehanteerde methodiek zijn er verschillen in de geaccordeerde 
geluidsnormen die voor sommige plekken langs de A59 en langs de A2. De wijkraden 
willen de gemeente vragen hier namens hen bezwaar tegen te maken.  
Parkeren Sportlaan: 
Bewoners van de Sportlaan willen dat aan een zijde van hun straat een 
parkeerverbod gaat gelden.  
Drukte in de speeltuin, het zwembad en de tennisbaan leidt ertoe dat aan beide 
zijden van de straat wordt geparkeerd, waardoor er onvoldoende ruimte over blijft 
voor elkaar passerend verkeer. Ook leidt dit tot onveilige situaties voor kinderen en 
ouders. 
Marc zal dit aankaarten bij de gemeente. 
 
Nieuwe weg ter verbinding Tivoliweg en Stadionlaan 
Deze zal in het najaar worden aangelegd. Inschatting van de gemeente is dat het 
verkeer over de B. Maizaraclaan hierdoor met 10-15% zal toenemen. Als wijkraad 
vragen we ons af af of de aanleg van deze weg niet tot gevaarlijke kruisingen gaat 
leiden met de huidige fietspaden, inclusief die langs het Maximakanaal. 
 
Fietspad langs Maximakanaal 
Op een deel van het fietspad is het rijden van auto's toegestaan. Dit deel wordt 
gemarkeerd met paaltjes in het wegdek. 
Voor (snel)fietsers leiden deze paaltjes op onverwachte plekken tot gevaarlijke 
situaties.  
Marc zal ook dit onder de aandacht brengen van de gemeente.    
 

9. Ingekomen stukken 
 Bewoners van de Annenborgh hebben geklaagd over loslopende honden in hun 
 gebied. De gemeente gaat hier actief tegen optreden. 
 
 
10. Rondvraag 
 Er zijn geen vragen of opmerkingen meer. 

 
11. Volgende vergadering 
22 juni 2015:  bestuursvergadering 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


