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Bestuursbijeenkomst dd 8 december 2014 

Aanwezig: Marc Deurloo (voorzitter, verslag), Ad van Vark, Ad Prince, Rob Gubbels, Bea Wever 

Tkv: Marie-Louise Claessens 

1. Welkom 

Marc heet allen welkom. Met name Ad van Vark als nieuwe secretaris. 

2. Invulling portefeuille communicatie 

Maria kan een deel doen met name dat deel mbt zorgzame wijk. Aanvulling is nodig, met 

name uitvoerend. Evert Yntema heeft aangeboden eventueel tijdelijk de coordinatie op zich 

te nemen. 

Afspraak is eerst nog in de achterban vrijwilligers te zoeken. Tot die tijd communicatie op 

een laag pitje. Indien nodig in het voorjaars nieuwskrant een oproep te plaatsen. 

3. Inregeling van secretaris-rol 

 Marc gaat E-mail account regelen via CEweb. 

 Ad P. en Ad van V. gaan opgave KvK regelen. 

 Ad van V. bekijkt de website en komt met suggestie aan te passen pagina’s. 

Afhankelijk voortgang invulling communicatie zal de website dan geupdate worden begin 

2015. Indien nodig wordt dit aangeboden aan CEweb. 

4. Vergaderschema 2015      

 12 januari nieuwjaarsbijeenkomst met alle vrijwilligers, Marie-Louise en Wil Klerks. 

Invulling is begin november besproken. Aanvullen met vraag of er behoefte is om 

medio 2015 nog een dergelijke meeting gehouden moet worden. Organisatie door 

Rob en Bea. 

 2 februari Wijkraad bestuursvergadering (besloten)  

 2 maart Wijkraad bestuursvergadering (besloten) 

 13 april openbare vergadering. Hoofdthema wordt inrichting Rooseveltlaan door 

werkgroep Groen. 

 11 mei Wijkraad bestuursvergadering (besloten) 

 22 juni Wijkraad bestuursvergadering (besloten)  

 31 augustus Wijkraad bestuursvergadering (besloten)  

 28 september Wijkraad bestuursvergadering (besloten) 

 5 oktober openbare vergadering. Onderwerp nog te bepalen 

 2 november Wijkraad bestuursvergadering (besloten) 

 14 december eindejaars-bijeenkomst met alle vrijwilligers 

Marc koopt voor kerst nog een bedankje in; uitdeling via de werkgroepen. 

5. Openbare vergadering 13 april 2015 

Nieuwsblad opstellen: 2 pagina’s door WG OR&G, 1 pagina door Zorgzame wijk, 1 pagina 

Wijkraad algemeen (o.a. winkelcentrum Molenhoek en A59). 15 februari versie 1 bij Ad 

Prince tbv opmaak en finalisering. 1 maart bij drukker. Half maart bezorgen. 

Ad v V. vraagt kosten voor 2000 stuks na bij Cello. Rob kijkt na waar tot nu toe besteld was. 

Marc checkt voor adressenlijsten. 

6. Binnengekomen stukken 
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 Agenda en notulen bewonersraden overleg. Molenhoek zal alleen als agenda 

interessante thema’s aangeeft hieraan deelnemen. 

 Van Wijkraad Centrum-Hondsberg: vanaf half januari start de gemeente met 

voorbereiding centrumplan: sloop van enkele panden en archeologisch 

bodemonderzoek. 

 9 december is er een voorbereidende meeting voor herinrichting Weidestraat en 

Tuinstraat die 2e helft 2015 gepland wordt: asfalt, 50 km, fietspaden in rood, 

vluchtheuvels om snelheid te remmen, vervanging verlichting door LED, stoepen. 

Aansluitend zal er 17 december 19:00 een inloopavond gepland worden in Fleurie. 

Marc stuurt reactie dat Molenhoek niet bij het vooroverleg aanwezig zal zijn en 

vragen om op tijd en duidelijk wegomleiding via Molenstraat aan te leggen. 

 Notulen 10 november: nog ruimte voor commentaar tot 15 december. 

 Brief aanleg tijdelijke bushaltes ivm nieuwe busdienstregeling Arriva dd 27 

november: geen consequenties voor bushaltes in Molenhoek. Op Deken van 

Roestellaan zullen bij Station en bij Number one eerste helft van december tijdelijke 

bushaltes worden aangelegd die later door definitieve worden vervangen.  

De Hoef: 12 december is er aftrap bijeenkomst bouwen de Hoef zuid. Bea probeert 

te gaan en vraagt dan ook de planning voor de 2 andere braakliggende terreintjes op. 

7. Werkgroep Openbare Ruimte en Groen. 

Verslag dd 24 november ontvangen en enkele punten besproken ter verduidelijking. De 

kwaliteit van plannen voor beplanting bij rotonde Empelseweg en Jhr v Heijdenlaan zal door 

OR&G beoordeeld worden. 

8. Werkgroep Zorgzame Wijk 

Er zijn 3 sub-werkgroepen opgestart: Contact mogelijkheid (organiseert eerste activiteit 

“Molenhoek wandelt” op 7 januari). Zorgcoöperatie (beraadt zich op behoefte en vorm voor 

Molenhoek), Burenhulp (moet nog bijeenkomen). 

Met belangstelling worden de ontwikkeling mbt budgetten voor buurtinitiatieven gevolgd. 

Eerste gesprek met Marga de Leeuw van de gemeente is gepland. 

9. Speeltuin Willem Elschot/Van der Leeuw 

Rob is linking-pin voor de werkgroep naar Wijkraad mede vanwege zoektocht naar 

alternatieve funding en zal contact opnemen met Karel de Rooy. Er is een eerste plan en er 

loopt een draagvlak meting. 

10. Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

 Geluidsoverlast A59; vervanging van het asfalt in 2016: thema indien mogelijk 

geluidsoverast te reduceren raakt Molenhoek, Sparrenburg en Maliskamp. Henk 

Verdijk vraagt momenteel info op bij RWS. In de BWROR zal dit thema ingebracht 

worden en aansluitend zal contact/support bij de Gemeente gezocht worden. 

 Klankbordgroep Winkelcentrum Molenhoek 

Marc zal deze gaan bijwonen; eerstvolgende gepland begin januari. In de loop van 

eerste kwartaal wil de gemeente een openbare informatieavond gaan plannen. 

 

 

 

 

 

  


