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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 2 februari 2015 
 
Aanwezig: Marc Deurloo, Ad van Vark (verslag), Ad Prince, Rob Gubbels,  
Marie-Louise Claessens 
Afwezig m.k.: Bea Wever 
 
 
1. Opening en mededelingen 
 Er zijn geen bijzonderheden. 
 
2. Vaststellen notulen bestuursvergadering d.d. 5 december 2014 
 De notulen worden met een enkele wijziging vastgesteld. 
 
3. Terugblik vergadering bestuur- en werkgroepleden d.d. 12-01-2015 

Er wordt positief op deze vergadering teruggekeken, met name op de hoeveelheid 
ontplooide activiteiten in het vorig jaar.  
De bestuursleden hebben hun aanvullingen op de presentatie van de voorzitter naar 
hem toegestuurd. Deze worden dor hem verwerkt tot een verslag voor de website. 
Actie: Marc 

 
4. Voorbereiding openbare wijkavond Groen op 13-04-2015 
 Marc vertelt namens Bea dat de voorbereiding van de avond op schema ligt. 
 Hij heeft geen informatie over de logistiek en de publiciteit. 
 AdP en AdvV bieden hun support aan, op basis van hun ervaringen met het 

organiseren van de vorige wijkavond. 
 Actie: Bea 
 
5. Voorbereiding nieuwsbrief 
 Met betrekking tot de nieuwe nieuwsbrief is afgesproken dat Bea 2 pagina's zal 

aanleveren over het thema van de a.s. wijkavond; Marc zal een pagina schrijven met 
algemene onderwerpen van de wijkraad en AdP een pagina over de voortgang van 
het project Zorgzame Wijk Molenhoek. 

 Voor 15 februari moet de kopij ingeleverd zijn bij AdP. Hij zal de opmaak verzorgen. 
 Actie: Bea,  Marc en AdP. 
  
 Rob zal uitzoeken op welke manier het drukken verzorgd kan worden, de 

opdrachtgeving regelen en het verdere proces begeleiden. 
 Actie: Rob 
  
 Marc zal het verspreiden van de nieuwsbrief door de wijkraadleden coördineren. 
 Actie: Marc 
 
 
 
 6. Communicatie 
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 Marc, AdP en AvV hebben overleg gehad over de zaken die geregeld moeten worden 
in verband met het opnieuw vormgeven aan de communicatie vanuit de wijkraad en 
meer specifiek in relatie tot het beheren en benutten van de website, facebook en 
twitter. Vervolgens hebben Marc, AdvV en Maria van der Sommen hierover overleg 
gehad met Ceweb. 

    
 Afgesproken is dat er een werkgroep communicatie gevormd gaat worden, waaraan 

alle bestuursleden deelnemen of namens hen een lid uit hun werkgroepen. Deze 
werkgroep zal de onderwerpen bepalen waarover gecommuniceerd moet worden en 
de wijze waarop. 

 AdvV zal de eindredactie voeren over de website. Hij zal samen met Maria de 
contacten hebben met Ceweb. 

 Maria zal de werkgroepenleden wegwijs maken in de methodiek van het plaatsen van 
berichten. 

 Actie: alle bestuursleden en Maria 
 
7. Voortgang project Zorgzame Wijk Molenhoek 
 De notitie met uitgangspunten voor een zorg-/wijkcoöperatie is besproken en 

akkoord bevonden. Twee werkgroepen zijn actief met de invulling ervan. Er is een 
principeafspraak met Hub Noord-Brabant over het huren van 2 klaslokalen met een 
eigen toegang, met de gemeente is een verkennend gesprek gevoerd over de 
mogelijkheid van MIF-subsidie. 

  Marie-Louise merkt op dat voor ontmoetingsactiviteiten ook een beroep gedaan kan 
worden op gelden voor bewonersinitiatieven. 

 De wijkraad schaart zich achter een traject van ongeveer drie jaar, waarin hiermee 
geëxperimenteerd kan worden. Daarna zal het project een zelfstandige basis 
verworven moeten hebben.  

 AdP en AdvV zetten hun activiteiten voort. 
 Actie: AdP en AdvV 
 
8. Winkelcentrum Molenhoek  
 De wijkraad staat achter de geformuleerde plannen. 
 De wijkraad gaat niet zelf actief communiceren over de vernieuwing van het 

winkelcentrum. In de klankbordgroep met de winkeliersvereniging, gemeente, 
bouwbedrijven en eigenaren is afgesproken dat zij dat gaan doen. De winkeliers 
zullen een informatieavond organiseren voor buurtbewoners.    

 Er komt een meldpunt voor overlast tijdens het bouwen. 
 Contactpersoon: Marc 
 
9. Vernieuwing A 59 
 Er wordt overleg gevoerd met de wegbeheerder door drie wijkraden gezamenlijk. 

Doel is het terugdringen van de sterk toegenomen geluidsoverlast in de wijk. De 
technische mogelijkheden hiervoor zijn besproken. Het overleg met de 
wegbeheerder loopt nog niet soepel. Geprobeerd wordt een alliantie te sluiten met 
de gemeente. 
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 Marie-Louise vertelt dat de gemeente een nieuwe geluidsbeschikking heeft 
afgegeven voor het gebied Oude Baan. Zij zal een bericht voor de website hierover 
aanleveren. 

 Actie: Marie-Louise 
 Contactpersoon: Marc 

Marc zal hierover een stukje schrijven voor de Nieuwsbrief. 
 
10. Financieel overzicht 
 Het financieel jaarverslag 2014 en de begroting voor 2015 zal in de volgende 

vergadering geagendeerd worden. Rob maakt dit klaar voor verspreiding. 
 Actie: Rob 
 
11. Bewonersradenoverleg Rosmalen 
 Op 23 februari is het volgende overleg. Met name het verkeersplan staat op de 

agenda. Marc zal Karel de Rooij vragen mee te gaan. 
 Actie: Marc 
 
12. Speelveld Willem Elsschotlaan 
 Rob zal overleggen over de mogelijkheid van steun door de wijkraad bij dit 

buurtinitiatief. 
 Actie: Rob 
 
13. Ingekomen stukken 
 Er zijn uitnodigingen ontvangen voor deelname aan 
 - LSA-themadag Zorg voor je wijk 
 - bijeenkomst alle Bossche bewonersraden in Nuland 
 - activiteiten van de heemkundekring rond 1200 jaar Rosmalen 
 - straatdiners op 5 mei. 
 Geert Snijders bedankt in een brief voor de samenwerking in de periode dat hij 

wethouder was. 
 
14. Rondvraag 
 AdP vraagt of het logo van de wijkraad zoals dat nu op de website staat, ook gebruikt 

kan gaan worden bij andere communicatie-uitingen. De wijkraad stemt hiermee in. 
 AdP heeft de sleutel van het mededelingenkastje in de Molenhoekpassage in beheer. 
 
15. Sluiting 
 Volgende bestuursvergadering: 2 maart 2015   


