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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 31 augustus 2015 
 
Aanwezig: Marc Deurloo, Ad van Vark (verslag), Bea Wever, Pieter Kniknie, Ad Prince, Rob 
Gubbels, Kees Henkelman 
Afwezig: Marie-Louise Claessens (wijkmanager) 
 
 
1. Opening en mededelingen 

Rob Gubbels vertrekt als bestuurslid van de wijkraad. Zijn taak als penningmeester 
wordt overgenomen door Kees Henkelman. De voorzitter heet Kees welkom en 
bedankt Rob voor zijn inzet voor de wijkraad. In de vergadering van 14 december a.s. 
zal uitgebreider bij zijn afscheid worden stil gestaan.  
 

2. Vaststellen notulen bestuursvergadering d.d. 22 juni 2015 
 De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Halfjaarcijfers 
 Het halfjaaroverzicht laat een positief saldo zien. 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 en kan ook benut worden voor activiteiten in Bij Bomans. 

 
4. Werkgroep Zorgzame Wijk Molenhoek 
 De gemeente heeft de subsidieaanvraag voor het opzetten van een 

ontmoetingsplaats voor wijkbewoners integraal toegekend. Deze heeft de naam Bij 
Bomans gekregen. 

  
 Met de directie van HUB Noord-Brabant is een contract getekend voor de huur van 2 

lokalen met ingang van 1 juli 2015.  
 Ook is er een schade- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 
 
 Op dit moment worden de lokalen gebruiksklaar gemaakt.  
 Een notitie wordt voorbereid over besluitvorming en de verantwoordelijkheid voor 

de besluiten en de gevolgen/uitwerking daarvan. 
 Er wordt gebruik gemaakt van ondersteuning door een adviseur, van wie de diensten 

door de gemeente ter beschikking worden gesteld. 
 Er wordt een logo ontworpen. 
 Naast de wekelijkse wandelavond zal in september gestart worden met wekelijks een 

koffieochtend. 
  
 De communicatie over de inhoud van het project krijgt als volgt vorm. 
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 Op 3 september is er een informatiebijeenkomst voor de direct aanwonenden aan de 
Van der Leeuwstraat. 

 In oktober zal de openbare wijkavond plaatsvinden in Bij Bomans, in  de vorm van 
een Open Huis. 

 Daarnaast zullen de wijkbewoners per cluster van straten worden uitgenodigd om 
kennis te maken met en geïnspireerd te worden door de mogelijkheden van Bij 
Bomans. 

  
 Het is de behoefte van de wijkraad Bij Bomans te laten begeleiden door een 

Adviescommissie met een participerende rol voor de gemeente. De taak van deze 
commissie is:  

 - advies te geven over de positionering van het project in relatie tot gemeentelijk of 
ander overheidsbeleid en dat van maatschappelijke partners 

 - risico's in beeld te brengen met betrekking tot juridische verantwoordelijkheden en 
aansprakelijkheden en daar oplossingen voor aan te geven. 

 Marc zal dit oppakken met Marie-Louise. 
 
4. Werkgroep Groen en Openbare Ruimte 
 Het verslag van de werkgroepvergadering d.d. 31-08-2015 is besproken.  
 Aan de orde is gekomen: de wijkschouw 2015, initiatieven om te komen tot een 

insectenhotel voor het Rooseveltpark, het onjuiste maaien van het park waardoor 
nieuwe aanplant vernield wordt, de presentatie van de ecologische stadsvisie op 8 
september a.s., het actiever gebruiken van de Buiten Beter App. 

 
 5. Werkgroep Communicatie 

De werkgroep is van mening dat het beheren van de website door meerdere 
personen, waaronder de werkgroepen, goed werkt. Om de website goed te laten 
functioneren als communicatiemiddel met wijkbewoners is het belangrijk het nieuws- 
en activiteitenoverzicht up-to-date te houden. Ook wil de werkgroep meer gaan 
vastleggen wat leeft in de wijk. Wellicht kan in het kader van Bij Bomans hier een 
steungroep voor ontstaan. 
Met Ceweb zal overlegd worden over de mogelijkheden van een digitale nieuwsbrief.  
  
Eind september moet de najaars-nieuwsbrief weer verschijnen. 
Deadline voor kopij is 19 september. 
Marc zal de informatie over de bestuurs- en projectactiviteiten voor zijn rekening 
nemen. Bea maakt een overzicht van de activiteiten op het gebied van Groen. AdP en 
AdV zullen tekst aanleveren over Bij Bomans en het Open Huis. 
 

6. Projecten 
Vernieuwing winkelcentrum Molenhoekpassage: 
In september komt de klankbordgroep weer bij elkaar. Over de uitkomst daarvan zal 
een bericht komen op de website. 
De wijkraad merkt op dat van het communiceren met de wijk door de 
winkeliersvereniging zelf nog weinig terecht komt. Ook zullen onze wensen met 
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betrekking tot specifieke voorzieningen voor wijkbewoners opnieuw onder de 
aandacht gebracht worden.  
Met de bouw van de Aldi is inmiddels gestart. In de uitvoering van de overige 
plannen wordt vooralsnog geen activiteit waargenomen. Deze lijken vertraagd.  
  
A59: 
De vervanging van de toplaag zal plaatsvinden in 2017.  
Vooralsnog wordt uitgegaan van enkellaags ZOAB. Dit zal in eerste instantie leiden tot 
een halvering van het geluidsniveau, maar dat zal in de loop der jaren weer oplopen 
tot de huidige niveaus.  
De wensen van de wijkraden om het geluidsniveau nog verder 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. Deze zal gepubliceerd worden.  
De wijkraad acht het van belang dat de gemeente op korte termijn ook de 
aanwonende wijkbewoners gaat informeren.  
 
Parkeren Sportlaan: 
Het standpunt van de gemeente is dat de tennisvereniging zijn parkeerruimte moet 
realiseren op het eigen terrein. De parkeerbehoefte van De Hoef wordt gerealiseerd 
binnen het project. 
Alleen het gebruik van het Kwekkeltje en het zwembad kan op piekdagen leiden tot 
parkeeroverlast op de Sportlaan.  
 

9. Ingekomen stukken 
 AZC Coudewater: 

De wijkraad Maliskamp vraagt ons gezamenlijk op te trekken tijdens de informatie- 
en adviesprocedure inzake de mogelijke vestiging van een AZC op het terrein van 
Coudewater.  
De gemeente wilde de wijkraad Molenhoek eerst niet bij dit overleg betrekken, maar 
heeft ons inmiddels ook uitgenodigd. De informatieverstrekking daarbij is mager. 
Er zijn aan de gemeente 3 locaties voorgesteld: Coudewater, Maaspoort en 
Paleiskwartier. Ook het Autotron blijkt een aanbod gedaan te hebben. 
 
Het standpunt van de wijkraad Molenhoek is dat op de huidige grote toestroom van 
asielzoekenden gereageerd moet worden met adequate opvang en huisvesting. Het 
voorstel om Coudewater als een locatie hiervoor in aanmerking te laten komen 
vinden wij navolgbaar. Het terrein biedt mogelijkheden voor activiteiten rond 
opvang. Het ligt aan de rand van de woonwijken. Voorzieningen zijn van daaruit goed 
bereikbaar. 
Twee AZC's in hetzelfde gebied vinden we echter teveel van het goede. Dit zal leiden 
tot overbelasting van de bestaande infrastructuur in Rosmalen-Zuid. 
De wijkraad wil meepraten over de plannen die er moeten komen op het gebied van 
voorzien in levensonderhoud, scholing en tijdsbesteding. Zij wil hierbij ook kansen 
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creëren voor participatie door wijkbewoners. Door constructief overleg zullen 
mogelijke problemen en overlast voorkomen moeten worden. 
Een delegatie vanuit de wijkraad zal zowel de info-avond van het Autotron als die van 
Coudewater bezoeken. 

 
 Afsluiting Tuin-/Weidestraat: 

Vanwege renovatie gaat deze straat drie maanden dicht. Dit zal leiden tot extra 
verkeer op de Molenstraat en de Mazairaclaan. 

 
 Aanleg glasvezel: 

In Centrum/Hondsberg wordt gestart met de aanleg van glasvezel. Rosmalen-Zuid zal 
hierna aan de beurt komen. 
 
30-km zones in de wijk 
Een wijkbewoner vraagt aandacht voor niet goed functioneren van het 30-km gebied 
en slecht onderhoud van wegen en riolering. Hij vraagt de wijkraad te bevorderen dat 
bij de door de gemeente aangekondigde renovatie  van de infrastructuur deze 
problemen goed worden aangepakt.  
Navraag bij de gemeente leert echter dat zo'n renovatie niet voorzien is. 

 
10. Rondvraag 
 Er zijn geen vragen of opmerkingen meer. 

 
11. Volgende vergaderingen 

28 september: bestuursvergadering 
 .. oktober:   Open Huis in Bij Bomans 
 2 november:   bestuursvergadering 
   14 december:   bestuursvergadering, samen met vrijwilligers/werkgroepleden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


