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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 22 juni 2015 
 
Aanwezig: Marc Deurloo, Ad van Vark (verslag), Bea Wever, Pieter Kniknie,  
Marie-Louise Claessens (wijkmanager) 
Afwezig: Ad Prince, Rob Gubbels 
 
1. Opening en mededelingen 

Pieter Kniknie wordt welkom geheten als nieuw bestuurslid. De wijkraad is blij met 
deze uitbreiding. Hij gaat in eerste instantie aandacht geven aan de thema's Parkeren 
Sportlaan en Nieuwbouw De Hoef.  
 

2. Vaststellen notulen bestuursvergadering d.d. 11 mei 2015 
 De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Werkgroep Zorgzame Wijk Molenhoek 
 Bij de gemeente is een subsidieaanvraag ingediend voor een periode van 3 jaar.  
 Naar bekend is geworden, zal de gemeente subsidie beschikbaar stellen voor het 

eerste jaar. Over de volgende jaren zal steeds na evaluatie verder besloten worden. 
 Het College van B&W besluit hierover op 24 juni. 
  
 Met de directie van HUB Noord-Brabant is afgesproken dat de wijkraad met ingang 

van 1 juli de beschikking krijgt over 2 lokalen. Deze worden gebruiksklaar gemaakt. 
 Na 1 juli kunnen de lokalen door de werkgroep verder ingericht worden. 
 Start van de activiteiten is zo snel mogelijk na de zomervakantie. 
 
 De werkgroep heeft 4 subwerkgroepjes ingericht: Beheer en Financiën, Programma 

en Activiteiten, Communicatie/PR en Inrichting lokalen. 
 De openbare vergadering van oktober zal voor een deel besteed worden aan dit 

thema. 
 
 Aan het project wordt een Adviescommissie gekoppeld. Marie-Louise is uitgenodigd 

hier zitting in te nemen. 
 
4. Werkgroep Groen en Openbare Ruimte 
 Het verslag van de werkgroepvergadering d.d. 15-06-2015 is besproken. Het bevat 

vooral lopende onderwerpen. 
 Thema's hieruit worden door Thea Jongen op de website geplaatst. 
 De werkgroep zoekt uitbreiding met nieuwe leden. 
 
 



 
 
 
 

 5. Werkgroep Communicatie 
De werkgroep heeft in de tussenliggende periode niet vergaderd.  
Gevraagd wordt de voorbereiding van de najaars-nieuwsbrief ter hand te gaan 
nemen. 
 

6. Projecten 
Vernieuwing winkelcentrum Molenhoekpassage: 
In de klankbordgroep van juni is aan de orde gekomen dat er in de grond asbest is 
aangetroffen die eerst nog verwijderd moet worden. Zo snel mogelijk daarna zal een 
aanvang gemaakt worden met de eerste bouwactiviteiten.  
Afgesproken is dat parkeerplaatsen niet in beslag zullen worden genomen door 
bouwvoorzieningen van de aannemers. Wel zullen daar tijdelijk noodwinkels 
geplaatst worden, ter overbrugging van de oude naar de nieuwe situatie.  
Marc zal een bericht verzorgen voor de website. 
  
A59: 
De vervanging van de toplaag zal plaatsvinden in 2017. 
Het gesprek met Rijkswaterstaat, gemeente en eigenaren wordt vanuit de betrokken 
wijkraden gevoerd op twee thema's.   
De wens van de wijkraden is dat er een dubbele laag ZOAB wordt aangebracht. 
Vooralsnog komt er een enkele laag. 
Punt van discussie blijven de normen voor de geluidshinder voor omwonenden die 
gehanteerd worden. De wijkraden vinden die te hoog en willen de gemeente vragen 
hier namens hen bezwaar tegen te maken. Inzet is dat voor de geluidsnormen met 3 
decibel verlaagd worden. In de praktijk zou dit een halvering van de geluidsoverlast 
betekenen. 
 
Parkeren Sportlaan: 
Bekeken wordt hoe de veiligheid van gebruikers van de voorzieningen aan de 
Sportlaan verbeterd kan worden, met name op piekdagen voor het Kwekkeltje en het 
zwembad met veel af- en aanrijdend verkeer. 
Hierover wordt overleg gezocht met de gemeente. 
 
Nieuwe weg ter verbinding Tivoliweg en Stadionlaan? 
Hierdoor zal het verkeer op de Oude Baan en omgeving ongeveer 10% toenemen. Op 
dit moment vinden er ook verkeerstellingen in de wijk plaats.  
Hierover wordt overleg gezocht met de gemeente. 
 
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.  
Hierover wordt overleg gezocht met de gemeente. 
 
 
 



 
 
 
 

9. Ingekomen stukken 
 Er is een verzoek gedaan een enquête in te vullen over de mogelijkheden om Cubigo 
 weer als digitaal wijkplatform te gaan gebruiken. Vooralsnog geen actie genomen. 
 
10. Rondvraag 
 Er zijn geen vragen of opmerkingen meer. 

 
11. Volgende vergaderingen 

31 augustus:   bestuursvergadering  
28 september: bestuursvergadering 

 5 oktober:   gereserveerd voor openbare vergadering 
 2 november:   bestuursvergadering 
   14 december:   bestuursvergadering + vrijwilligers / werkgroepleden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


