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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 4 april 2016 
 
Aanwezig:  
Marc Deurloo, Ad van Vark (verslag), Pieter Kniknie, Ad Prince, Kees Henkelman, Marie-
Louise Claessens (wijkmanager) 
Afwezig: Bea Wever  
 
1. Opening en mededelingen 

Ad van V. komt wat later. De agenda wordt aangepast. 
Mededelingen 
Marie-Louise:  

 Er is initiatief bij de Troubadour voor aanleg kunstgrasveldje. Bijdragen van gemeente 

en sponsors. Er is nog een tekort van € 1000,00. Er is nog geen contact geweest met 

dit bewonersinitiatief. 

 Initiatief speeltuintje Felix Timmermanslaan komt niet van de grond. Idee is nu om zelf 

als Wijkraad initiatief te nemen voor aanleg van een jeu de boules-veldje. AdP neemt 

initiatief en neemt contact op met Karel de Rooij en Wil Klerks.  

 

2. Projecten 

 Molenhoekpassage 

Volgende klankbordgroep is 18 april. 22 april is formele start verbouwing met Eric 

Logister. 23 april is er een infomarkt van winkeliers. 11 mei opening Aldi. 

Schoenmaker gaat naar pand stomerij. Stomerij gaat naar pand kapper.  

Op Goede Vrijdag is de Huygenstraat opengebroken. Dit was vooraf niet 

gecommuniceerd. 

 A59 

Vrijdag 1 april overleg geweest met CDA-fractie Provincie. CDA maakt notitie en 

vraagt uitspraak van Provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat. 

 30 km-zones 

Koen Gijsbrechts zou eind maart met inventarisatie komen. Marie-Louise heeft om 

haast gevraagd. Pieter stuurt een mail naar Koen. 

 

3. Openbare wijkavond in juni  

Marc is met voorbereidingen gestart.  
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4. Werkgroep AZC 

 Aantal asielzoekers is volgens het gemeenteraadsbesluit 600 - 800. In het plan van de 

provincie staat 758, maar hoe wordt dat bedoeld? Consequenties voor "Groot Den 

Bosch"? 

 Marc is op openbare vergadering van de wijkraad Maliskamp gewees, waarin over 

hun petitie is gesproken. Vanuit de zaal waren er ook tegengeluiden. 

 In de 2e klankbordgroepbijeenkomst is dit opnieuw besproken, maar werd eigenlijk 

ook wel een gematigde opstelling ervaren.  

 Werkgroep en klankbordgroep gaan bij AZC in Grave kijken. 

 

5. Werkgroep Zorgzame wijk / Bij Bomans 

 Er zijn 3 bijeenkomsten met Kamer van Doen geweest. De laatste over de 

bedrijfsvoering bij Bij Katrien. Ervaringen zijn wisselend. 

 Horecavergunning stelt eisen aan het gebouw. Voorlopig wordt vergunning voor het 

schenken van koffie, thee en fris aangevraagd. 

 De voorbereidingen voor klus- en hulpdienst zijn gestart. 

 Er is een bijeenkomst geweest met belangstellenden voor een buurt-app. Er zijn 4 

buurtapp’s beschikbaar. Er komt een bijeenkomst waarop de wijkapp van 

Sparrenburg gepresenteerd wordt. Bij een buurtapp kan digitale nieuwsbrief 

vervallen. De content moet uit de werkgroepen komen. 

 

6.  Financiën  

 De subsidie van de gemeente is binnen. 

 De verantwoording van Bij Bomans voor de gemeente is gereed. Kan naar Marc 

gestuurd worden. Marc stuurt deze met verantwoording van de Wijkraad door naar 

de gemeente. Volgende keer agenderen. 

  

7.  Werkgroep Groen en Openbare Ruimte 

 Vleermuiskastjes worden opgehangen. 

 

8. Werkgroep Communicatie  

 Er is geen overleg geweest 

 Bedoeling is om eind april nog een digitale Nieuwsbrief uit te brengen. Content 

inleveren bij Ad. We hebben 150 abonnees 

 

9. Verslag vergadering van 7 maart. 

Geen opmerkingen 

Actiepunten lijst: actiepunten zijn gerealiseerd. Punten 5, 8 en 9 lopen nog. 

 

10. Visie bestuur 
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Visie op rol en taak van de wijkraad, in relatie tot 

 AZC 

 Bij Bomans 

 wijkbudgetten 

 Vervolg gesprek over a.s. vacature voorzitterschap 

 Statutair heeft de wijkraad als doel: het behartigen van de belangen van de wijk 
Molenhoek.  De wijkraad tracht haar doel te verwezenlijken door in voorkomende 
gevallen in overleg te treden met vertegenwoordigers van Burgemeester en 
Wethouders, gemeentelijke instellingen en andere overheidsorganen; door het geven 
van gevraagd en ongevraagd advies in het kader van collectieve belangenbehartiging; 
door het fungeren als intermediair tussen het gemeentebestuur of andere 
instellingen en de wijkbewoners. 
Opgemerkt wordt dat het behartigen van de collectieve belangen van de wijk 
gemakkelijker is, naarmate er onder de wijkbewoners meer consensus is over de aard 
van de belangen. In situaties waarin er verdeelde opvattingen bestaan over de 
belangen, past de wijkraad terughoudendheid. 
 
In relatie tot het AZC ziet de wijkraad als haar taak te participeren in 
klankbordoverleggen met gemeente en COA en te adviseren over te treffen 
maatregelen op uitvoeringsniveau.  
 
In relatie tot de nieuwe wijkbudgetten zoekt de wijkraad nog naar haar rol. Opzet is 
dat de wijkraden van Molenhoek, Hintham, Sparrenburg en Maliskamp participeren 
bij de totstandkoming van een adviesorgaan dat de gemeente zal adviseren over de 
besteding van het gezamenlijke wijkbudget voor deze 4 wijken. Kees neemt op 6 april 
deel aan een overleg hierover. 
 
Bij Bomans is een resultaat van de activiteiten die de wijkraad heeft ontwikkeld in het 
kader van het project Zorgzame Wijk. Het ontwikkelt zich conform de verwachtingen 
en  functioneert op basis van vrijwillige inzet van wijkbewoners. Zorgzame Wijk is 
gericht op het stimuleren van de  verbetering van de sociale infrastructuur in een 
geleidelijkaan verouderende wijk, als voorwaarde voor het meer kunnen gaan bieden 
van burenhulp en ondersteunende zorg aan elkaar. Dit proces wordt gefaciliteerd 
door middel van een eigen wijkcentrum Bij Bomans. Er is consensus over dat het 
stimuleren van meer sociale interactie tussen wijkbewoners een taak is van de 
wijkraad. Mogelijk vraagt dit een aanpassing van de statuten. Er wordt verschillend 
gedacht over de verantwoordelijkheid die de wijkraad kan of moet nemen voor de 
activiteiten die in dit kader ondernomen worden, zoals de verantwoordelijkheid voor 
Bij Bomans. Moeten Bij Bomans en de activiteiten die daar door wijkbewoners 
ontwikkeld worden, gezien worden als onderdeel van de wijze waarop de wijkraad 
zijn sociale doelstelling uitvoert en daarmee gelieerd blijven aan de wijkraad? Of 
moeten Bij Bomans en deze activiteiten ondergebracht worden in een eigen 
rechtspersoon, los van de wijkraad, bijvoorbeeld in een coöperatie? En hoe moet dan 
de verbinding zijn tussen de wijkraad en deze rechtspersoon?  
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Afgesproken wordt de juridische en financiële aansprakelijkheden in relatie tot Bij 
Bomans en mogelijk ook andere activiteiten van de wijkraad, zowel in het geval dat 
de wijkraad verantwoordelijk blijft als dat er een andere rechtspersoon komt, samen 
met de gemeente concreet te gaan onderzoeken. Marc, Kees en AdvV gaan hieraan 
deelnemen.    
Bij een inventarisatie naar de voorkeursoptie van de wijkraad spreken drie van de 
aanwezige bestuursleden zich ervoor uit Bij Bomans gelieerd te laten blijven aan de 
wijkraad, twee bestuursleden willen eerst de uitkomst van het onderzoek afwachten 
alvorens zich uit te spreken.  
 
Vervolgens komt de opvolging van Marc als voorzitter aan de orde. Er is een interne 
kandidaat, maar voor deze is ook de keuze die de wijkraad maakt met betrekking tot 
Bij Bomans van belang. 
Voorgesteld wordt het besluit aan te houden, totdat er een resultaat is uit het 
hiervoor genoemde onderzoek.  

 
 
11. Rondvraag 
 AdP vraagt wie van de bestuursleden mee wil doen aan de a.s. collecte voor het 

Oranjefonds. Pieter zegt toe.  
 

Pieter gaat op 12 april namens de Wijkraad naar de opening van de Tivoliweg. 
Hij gaat ook naar de voorlichtingsbijeenkomst over de Wijkbus. 
 
Het onderzoek van de gemeente en belanghebbenden naar de aanleg van een 
windmolenpark vraagt op dit moment geen actie van de wijkraad. 
 
Over de Oostelijke Landweg komt waarschijnlijk nog voor de zomer een voorstel in de 
gemeenteraad. 

 
12. Volgende vergadering 
 9 mei, 20.00 uur, Bij Bomans 
 
 
Actielijst 

Voorbereiden openbare wijkavond Marc 

Bestemming geven aan voorziening bewonersinitiatieven door 
onderzoeken aanleg jeu de boules baan 

 Ad P 

Bestemming geven aan voorziening zwerfafvaldag Bea 

Contact leggen met Troubadour Bea, Marc 

Content plaatsen op de website over actualiteit van werkgroepen Pieter, Marc, Bea 

Adviseren over wijkapp Wg Comm., AdvV 

Onderzoeken juridische en financiële aansprakelijkheid wijkraad Marc, Kees,AdvV 

Informeren naar voortgang evaluatie 30 km zones Pieter 

Verantwoorden subsidie Bij Bomans AdvV, Marc 

 


