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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 2 november 2015 
 
Aanwezig:  
Marc Deurloo, Ad van Vark (verslag), Bea Wever, Pieter Kniknie, Ad Prince, Kees Henkelman, 
Marie-Louise Claessens (wijkmanager) 
 
 
1. Opening en mededelingen 

De werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer wordt gereactiveerd. Leden zijn Marc 
en Pieter. Pieter is het aanspreekpunt voor deze werkgroep. 
 

2. Vaststellen notulen bestuursvergadering d.d. 31 augustus 2015 
 De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Financieel overzicht 
 Kees heeft een overzicht gemaakt van de stand van zaken op 15 oktober 2015, zowel 

voor de financiën van de wijkraad als van Bij Bomans. 
 Het overzicht voor de wijkraad heeft nog steeds een positief saldo. Een deel ervan is 

opbrengst van de zwerfafvaldagen en heeft als bestemming initiatieven in de sfeer 
van Groen en Openbare Ruimte. Het resterende deel is bestemd voor 
bewonersinitiatieven in algemene zin. 

  
 Er wordt een behoefte uitgesproken aan een meer duidelijke afgrenzing van de 

financiën van de wijkraad en Bij Bomans, c.q. van een transparante doorberekening 
van kosten aan elkaar. De werkgroep Organisatie en Financiën van Bij Bomans wordt 
gevraagd hiervoor een voorstel maken. 

  
 De penningmeester vraagt om de instelling van een financiële commissie, die tot taak 

krijgt jaarlijks controle uit te voeren op de inkomsten en de uitgaven alsmede op de 
verslaglegging ervan.  Het bestuur neemt dit verzoek over en zal kandidaten gaan 
werven. 

    
 Kees vraagt input van de bestuursleden voor het opstellen van de begroting 2016, 

met een doorkijk naar 2017.  Wat zijn de plannen en speerpunten voor de komende 
periode? 

 Marc vraagt de voorzitters van iedere werkgroep hierover voor 1 december een korte 
notitie aan te leveren. 

 
4.  Werkgroep AZC 
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 Voor de voorbereiding van het overleg met de gemeente en het COA over het in te 
richten AZC op Coudewater is een werkgroep gevormd. Deze bestaat op dit moment 
uit 5 leden. Vanuit het bestuur nemen Marc en Pieter hieraan deel. 

 Focus ligt in eerste instantie op het gesprek dat wethouder Logister op 3 november 
wil voeren met de Rosmalense wijkraden (BWROR) over hoe aan dit overleg vorm 
gegeven kan worden. Marc zal hieraan deelnemen. De gemeente wil zeker de 
wijkraden Molenhoek, Maliskamp en Hintham bij zo'n overleg betrekken.  

  
 De wijkraad acht het van belang dat wijkbewoners als vrijwilliger kunnen gaan 

bijdragen aan toekomstige activiteiten van het AZC. Marie-Louise  vertelt dat er voor 
de noodopvang bij het Autotron zich via Gast aan Tafel al 250 vrijwilligers hebben 
aangemeld.   

  
 Om zich goed voor te kunnen bereiden op toekomstige overleggen wil de wijkraad 

graag in contact komen met in de Molenhoek wonende leden van de Adviesgroep die 
de gemeente geadviseerd heeft over de locatie van het AZC. Op die manier kan er 
een beter beeld gevormd worden van de overwegingen en argumenten die een rol 
spelen bij de keuze van een locatie. Marie-Louise zal faciliteren in de totstandkoming 
van dit contact. 

 Zij geeft aan dat de verslagen van de Adviesgroep inmiddels ook gepubliceerd zijn op 
de website s-hertogenbosch.nl/azc. 

 
5. Werkgroep Zorgzame Wijk / Bij Bomans 
 Het Open Huis op 7 oktober is een succes geweest.  
 In de fase hierna worden 4 buurtbijeenkomsten gehouden, waarin met wijkbewoners 

wordt gesproken over hun wensen en mogelijkheden om de contacten tussen 
wijkbewoners onderling verder te versterken. Eind november zal van deze 
gesprekken de balans opgemaakt worden en kan een eerste programma van 
activiteiten vorm gaan krijgen.  

 Mogelijke activiteiten op het gebied van verbetering van het groen in de wijk zullen 
worden afgestemd met de werkgroep Groen. 

 Intentie is in december over het programma te communiceren via een tussentijdse 
nieuwsbrief.   

  
 Op dit moment lopen er nog subsidieaanvragen bij de provincie, het Oranjefonds, 

Rabobank en Divers.  
 
 Aan het plan om aan Bij Bomans een externe advies-/begeleidingscommissie te 

verbinden wordt om praktische redenen nog even geen uitvoering gegeven.  
 De wijkraad wil wel graag de drie verslagen die in het kader van de subsidietoewijzing 

gemaakt moeten worden voor de gemeente, in gesprekken met vertegenwoordigers 
van de gemeente evalueren.  

  
6. Werkgroep Groen en Openbare Ruimte 
 Het verslag van de werkgroepvergadering d.d. 05-10-2015 is besproken. Dit leidt niet 

tot nieuwe bespreekpunten voor de wijkraad. 
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 Marie-Louise meldt dat de gemeente op 7 december 's middags een 

voorlichtingsbijeenkomst houdt over de plannen voor de inrichting van de omgeving 
rond de molen.  

  
 Wijkraad Sparrenburg vraagt participatie van ons in een werkgroep die de 

ontwikkelingen rond de verkoop van het Sparrenburgbos wil gaan beïnvloeden. 
Pieter zal hieraan gaan deelnemen. 

  
 De werkgroep Groen zal de ontwikkelingen rond het gemeentelijke Beleidsplan 

Openbare Ruimte monitoren. Op dit moment is er geen aanleiding om specifieke 
kanttekeningen te plaatsen.   

 
 De werkgroep Groen wil graag in overleg treden met de werkgroep Communicatie 

over verbetering van positionering van hun berichten op de website. 
  
 5. Werkgroep Communicatie 

De werkgroep gaat, naast de papieren nieuwsbrief, ook gebruik maken van een 
digitale nieuwsbrief. Op die manier is het gemakkelijker om vaker en sneller te 
communiceren over nieuw en ontwikkelingen die actueel zijn bij de wijkraad of Bij 
Bomans.  
 

6. Projecten 
Vernieuwing winkelcentrum Molenhoekpassage: 
Over de uitkomst van de bijeenkomst van de klankbordgroep is weer een bericht 
geplaatst op de website. 
Met de bouw van het nieuwe deel van het winkelcentrum is gestart. 
 
A59: 
De wensen van de wijkraden om het geluidsniveau omlaag te brengen worden door 
de gemeente niet ondersteund, zolang er geen uitzicht is op financiering daarvoor.  
Op dit moment wordt een notitie voorbereid waarin de standpunten en de 
besluitvorming worden toegelicht.  
De wijkraden Molenhoek en Sparrenburg bereiden een initiatief voor waardoor 
bewoners van beide wijken hun opvattingen c.q. klachten over de ervaren 
geluidsoverlast gericht kunnen gaan uiten.  
 

9. Ingekomen stukken 
 Aankondiging campagne 2016 NL Doet: 

NL Doet valt volgend jaar weer in dezelfde periode als de Zwerfafvaldag. De wijkraad 
wil de zwerfafvaldag actief blijven ondersteunen en zal geen activiteiten ontwikkelen 
in het kader van NL Doet. 
 
30-km zones in de wijk 
De gemeente wil de ervaringen met de 30-km zones in de wijk gaan evalueren. Op de 
toegestuurde vragen lijst zullen Marc en Pieter de antwoorden formuleren.  
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10. Rondvraag 
 Op 14 december is de jaarlijkse gecombineerde vergadering van het wijkraadbestuur 
 met de werkgroepleden. Marc en Bea zullen de organisatie hiervan ter hand nemen. 
 
 Bea vraagt de lijst met naam- en adresgegevens van de bestuurs- en werkgroepleden 
 te actualiseren. AdP zal hiervoor een voorzet doen en die ter aanvulling rondsturen.  
 
 AdvV zal een voorstel maken voor een vergaderrooster 2016. 
  
 AdP meldt dat hij de laptop van de wijkraad ter reparatie heeft aangeboden, maar 
 dat deze niet meer te repareren bleek. De laptop is afgevoerd. 

 
11. Volgende vergadering 
   14 december:   bestuursvergadering, samen met vrijwilligers/werkgroepleden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorstel vergaderrooster 2016: 
 1 februari  
 7 maart 
 4 april   Openbare vergadering 
 9 mei 
 6 juni 
 4 juli 
 5 september 
 3 oktober Openbare vergadering 
 7 november 
 12 december Bestuur en werkgroepleden  
 
 
 
 


