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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 7 maart 2016 
 
Aanwezig:  
Marc Deurloo, Ad van Vark (verslag), Bea Wever, Pieter Kniknie, Ad Prince, Kees Henkelman, 
Marie-Louise Claessens (wijkmanager) 
 
 
1. Opening en mededelingen 

Er zijn geen mededelingen of aanvullingen op de agenda. 
 

2. Vaststellen notulen bestuursvergadering d.d. 1 februari 2016 
 De notulen worden vastgesteld. Pieter vraagt om het toevoegen van een actielijst aan 
 het verslag. 
 
3. Bestuur 
 Marc zal in de zomer statutair aftreden vanwege zijn voorgenomen verhuizing uit de 

wijk. Hij zal vooralsnog wel blijven deelnemen aan de werkgroepen waar hij bij 
betrokken is. Het voorzitterschap ervan draagt hij over. 

 Wat de opvolging betreft heeft het bestuur een voorkeur om eerst te onderzoeken of 
het mogelijk is in eigen kring een nieuwe voorzitter te vinden. Als dat niet lukt, moet 
van buiten het bestuur geworven worden. Afgesproken is dat leden die het 
voorzitterschap overwegen, hier de volgende vergadering uitsluitsel over geven. 

 
 Ook zal de volgende keer de visie op de relatie tussen de wijkraad en Bij Bomans aan 

de orde komen. Zijn de activiteiten die zich in Bij Bomans ontwikkelen onderdeel van 
de rol en functie van de wijkraad in het kader van de Zorgzame wijk of staan die daar 
los van?  

 
4. Openbare wijkavond  
 Als thema wordt gekozen om met de wijkbewoners stil te staan bij de positieve 

ontwikkelingen die de wijk heeft doorgemaakt en die de leefbaarheid verbeterd 
hebben. Genoemd worden: Kanaalpark, vernieuwing winkelcentrum, snelfietspad, De 
Hoef en De Annenborgh, Bij Bomans. Daarnaast kunnen onderwerpen aan de orde 
komen die nog actueel zijn: Molenhoekpassage, geluidsoverlast door A2 en A59, wijk- 
en dorpsbudgetten. 

 Vanwege de voorbereidingstijd is april niet haalbaar. Deze avond zal nu gehouden 
worden op 7 juni. Marc neemt het voortouw in de organisatie.  

  
5. Financiën   
 De kascommissie, aangezocht door Bea, heeft de jaarstukken over 2015  

gecontroleerd en in orde bevonden.  
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 Zij doen de aanbeveling om zowel aan de voorziening bewonersinitiatieven als 
voorziening zwerfafvaldag dit jaar een bestemming te geven. Voor de 
bewonersinitiatieven vraagt dit nog nader overleg (Marc, Ad P). Bea zal rond de 
zomer met een voorstel komen inzake de voorziening zwerfafvaldag. 

 Ook bevelen zij aan de activiteiten die in Bij Bomans steeds te beoordelen op 
mogelijke financiële consequenties voor de wijkraad. Kees zal dit aspect bewaken en 
opnemen in zijn rapportages. 

 
6.  Werkgroep AZC 
 De werkgroep bestaat op dit moment uit 7 leden. Pieter heeft het voorzitterschap op 

zich genomen. Er hebben zich recent opnieuw wijkbewoners gemeld die ook willen 
toetreden tot de werkgroep. Zij zijn uitgenodigd voor een gesprek. 

 Op 10 maart is de aftrapsessie voor de Klankbordgroep. Drie leden uit de werkgroep 
nemen hieraan deel.  

 
7. Werkgroep Zorgzame Wijk / Bij Bomans 
 In februari is gestart met een aantal nieuwe activiteiten. De eerste lezing had een 

grote opkomst. Alle activiteiten worden gedragen door initiatieven en inzet vanuit 
wijkbewoners.  

 Binnen Bij Bomans worden momenteel gesprekken gevoerd over de gewenste wijze 
van interne organisatie en relatie met de wijkraad.  

 Aan de sponsorgelden van het Oranjefonds is een bestemming gegeven. 
 
8. Werkgroep Openbare Ruimte en Groen 
 Het verslag van de werkgroepvergadering d.d. 18-01-2016 is besproken. Voor enkele 

punten is concretere afstemming nodig met de gemeente. 
 
 Op 19 maart organiseert de werkgroep onze deelname aan de zwerfafvaldag. Er zijn 

iets meer dan 100 aanmeldingen. Bea verwoordt haar teleurstelling over het besluit 
van de Troubadour om niet mee te doen. Marc en Bea zullen de wenselijkheid 
hiervan opnieuw bij de school onder de aandacht brengen.  

  
 9. Werkgroep Communicatie 

De werkgroep constateert dat op de website en in de nieuwsbrief de berichtgeving 
over Zorgzame wijk/Bij Bomans niet in balans is met de berichtgeving over de andere 
thema's en werkgroepen van de wijkraad. Zij roept de voorzitters van deze 
werkgroepen op actiever te communiceren over de thema's waar zij mee bezig zijn. 
Dit kan door regelmatiger tekst te plaatsen op de website of door dit aan de 
werkgroep te verzoeken. 
 
Medio maart komt er weer een digitale nieuwsbrief uit. Hierin zal aandacht besteed 
worden aan actualiteiten rond Bij Bomans (AdvV), Molenhoekpassage en A59 (Marc), 
de openbare wijkavond in juni (Marc), de zwerfafvaldag (Bea). 

 
10. Projecten 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. 
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11. Ingekomen stukken 
 Invulling open plekken in plan de Hoef: 
 Marie-Louise meldt dat er gesprekken gaande zijn over de bouw van zorgwoningen.
 Wijkapp Sparrenburg, Nextdoor en andere buurtapps: 
 De werkgroep Communicatie wordt gevraagd hierover te adviseren.  
 
12. Rondvraag 
 Pieter vraagt aandacht voor stagnatie in de voortgang van besluitvorming over het 
 Sparrenburgbos en de Oostelijke Landweg.  
 
 Bea vraagt de lijst met naam- en adresgegevens van de bestuurs- en werkgroepleden 
 te actualiseren. AdvV zal de actuele lijst ter wijziging en aanvulling rondsturen. 

 
13. Volgende vergadering 
   4 april 2016, 20.00 uur, Bij Bomans 
 
 
 
Actielijst 
3. Voorzitterschap AdvV 

3. Visie op relatie wijkraad en Bij Bomans Allen 

4. Voorbereiden openbare wijkavond Marc 

5. Bestemming voorziening bewonersinitiatieven Marc, Ad P 

5. Bestemming voorziening zwerfafvaldag Bea 

5. Beoordelen financiële consequenties Bij Bomans voor de wijkraad Kees 

8. Afstemmen Groen en gemeente  Bea, Marie-Louise 

8. Contact leggen met Troubadour Bea, Marc 

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

9. Digitale nieuwsbrief voorbereiden AdvV, Marc 

11. Adviseren over wijkapp Comm., AdvV 

12. Lijst bestuur- en werkgroepleden actualiseren AdvV 

 
 
 
 
 
 
 


