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1. Opening en mededelingen 

Rob deelt mee dat hij vanwege drukke werkzaamheden onvoldoende tijd heeft om 
zijn taken als penningmeester van de wijkraad op een verantwoorde manier uit te 
voeren. Hij wil zijn functie gaan neerleggen.  
In afwachting van een opvolger zal hij zijn kerntaken blijven uitvoeren, maar geen 
nieuwe taken meer op zich nemen.   

 
2. Vaststellen notulen bestuursvergadering d.d. 5 december 2014 
 De notulen worden met een enkele wijziging vastgesteld. 
 
3. Openbare wijkavond 'De natuur dichtbij huis' op 13-04-2015 
 Het programma is klaar. 
 In Perron-3 zijn twee zalen vastgelegd. 
 De verdere afspraken die met Perron-3 gemaakt moeten worden, zijn 

doorgesproken. 
 Bea werkt dit verder uit. 
 
4. Nieuwsbrief 
 De tekst van de nieuwe nieuwsbrief is zo goed als klaar. Marc en AdP zullen de 

noodzakelijke aanpassingen nog doorvoeren.  
  

AdvV zal het laten drukken van Rob overnemen. 
   
 Marc zal het verspreiden van de nieuwsbrief door de wijkraadleden coördineren en 

de wijken toedelen. 
  
 5. Communicatie 

Maria van de Sommen heeft 5 mensen getraind in het beheren van de website. 
AdvV is eindverantwoordelijke voor de inhoud van de website. 
Er komt een werkgroep Communicatie, die zich zal buigen over de vorm en inhoud 
van de website, facebook en twitter. Deze komt op 24 maart voor het eerst bijeen. 
Deelnemers zijn Marc, AdvV en Maria. Thea wil ook aanschuiven. Anderen zijn ook 
welkom. 



 
 
 
 

AdP heeft contact met Talenthub, een organisatie die wellicht een op dit terrein 
deskundige vrijwilliger kan aanleveren. 
 

7. Financien  
Rob zal het jaar 2014 financieel afsluiten en een bestedingsoverzicht maken voor 
2015.  
Marc zal in april het verantwoordingsverslag 2014 voor de gemeente schrijven. 
 
De gemeente heeft de factuur voor de bijeenkomst Zorgzame Wijk op 6 oktober nog 
steeds niet betaald. 
 
Er moet een bestemming gegeven worden aan de zwerfafvalgelden 2014. De 
werkgroep Groen heeft hier voorstellen voor gedaan. De vergadering voegt hier aan 
toe te overwegen of aan de bezoekers van de a.s. wijkbijeenkomst een insectenkastje 
meegegeven kan worden of iets anders dat op het thema betrekking heeft. 
 
Afgesproken wordt aan de werkgroepen Communicatie, Zorgzame Wijk en Groen/OR 
jaarlijks een budget van 200 euro ter beschikking te stellen. 
 

8. Projecten 
Zorgzame Wijk: 
Er is een voorstel ontvangen van de H. Broerenschool voor het gebruik van twee 
lokalen. Dit voorstel is gebaseerd op een prijs per gebruikt uur. De wijkraad heeft 
liever een vast bedrag per jaar. AdP zal hierover in overleg gaan. 
De werkgroep Zorgcoöperatie heeft een overleg gehad met leden uit het zorgteam 
van het Zorgzaam Netwerk Rosmalen. Dit is als zeer nuttig en productief ervaren. 
Voor het vervolg zijn twee bijeenkomsten gepland met deskundigen van buiten op 
het gebied van zorgcoöperatie en wijkactiviteiten. 
 
Vernieuwing winkelcentrum Molenhoekpassage: 
In de klankbordgroep is de wijkraad niet akkoord gegaan met het treffen van 
tijdelijke voorzieningen tijdens de bouw die ten koste gaan van de beschikbare 
parkeerruimte. Dit leidt tot te veel parkeeroverlast voor de buurt. 
Het plan wordt heroverwogen. Dit leidt tot een vertraging van de start van de bouw 
met een aantal weken. 
 
A59: 
Doel van de wijkraad is het laten aanbrengen van stiller asfalt of andere 
geluidreducerende maatregelen treffen. Hierover is weer overleg geweest met de 
gemeente. Wettelijke mogelijkheden om dit af te dwingen zijn er niet. Daarvoor is de 
geluidsproductie net niet hoog genoeg. 
In de gesprekken met Rijkswaterstaat en de andere partners wordt nu ingezet op het 
naar voren halen van het groot onderhoud en daar de wegdekmaatregelen in onder 
te brengen. 
 
 



 
 
 
 

9. Ingekomen stukken 
Verzoek van buurtbewoners voor ondersteuning van initiatief tot aanpassing van de 
verlichting van de molen. De wijkraad zal waar nodig steun bieden. 
 
Verzoek tot betaling contributie Veilig Verkeer Nederland en het overmaken van een 
extra gift. De wijkraad wil het lidmaatschap beëindigen. Marc zal dit afstemmen in 
het BWROR. 
 
Verzoek tot aanpassing van de gegevens in de gemeentegids. AdvV zal dit doen. 
 
Uitnodiging voor de opendag van het Wijkplein op 20 maart a.s. 
 
Notulen van het BWROR van 23 februari jl.   
 
Verzoek tot ondersteuning van het aanleggen van een kunstgrasveld bij de 
Troubadour. Marc legt contact. 

 
10. Rondvraag 
 

Bea wil graag dat de website-pagina over de zwerfafvaldag actueel gemaakt wordt en 
dat de versies van eerdere jaren niet meer zichtbaar zijn. AdvV kijkt hiernaar. 
 
Bea vraagt of de wandelclub of zij bereid zijn om, als zij opvallende zaken in de wijk 
waarnemen, deze door te geven aan de werkgroep Groen en Openbare ruimte.  
 
Voor de volgende keer agenderen: wat is het plan voor de ruimte achter het station 
tussen het spoor en het nieuwe fietspad? 
 

11. Volgende vergadering 
13 april: wijkavond 'De natuur dichtbij huis'  
11 mei:  bestuursvergadering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


