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Verslag bestuursvergadering Wijkraad Molenhoek, d.d. 9 mei 2016 
 
Aanwezig:  
Marc Deurloo, Ad van Vark (verslag), Bea Wever, Pieter Kniknie, Ad Prince, Kees Henkelman, 
Marie-Louise Claessens (wijkmanager) 
 
 
1. Opening en mededelingen 

Bea wordt van harte gefeliciteerd met de Koninklijke onderscheiding die zij heeft 
gekregen.  
 

2. Vaststellen notulen bestuursvergadering d.d. 4 april 2016 
 De notulen worden met enkele wijzigingen vastgesteld.  
 De actielijst wordt besproken. 
 
3. Bestuur 
 Het jaarverslag over 2015 is ingediend bij de gemeente. 
 
 Op 12 mei hebben Marc, Kees en AdvV een afspraak met de gemeente om te spreken 

over de wijze waarop de wijkraad haar sociale taak -als nieuwe taak in het kader van 
de zorgzame wijk -  wil invullen, onder andere met Bij Bomans. 

 
 Kees is naar het overleg geweest over de adviesrol voor wijkbewoners in het kader 

van de wijkbudgetten. Hiervoor moet een onafhankelijke adviescommissie gevormd 
worden. Hij onderscheidt twee opties: of de wijkraad maakt zich zelf 
verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de wijk in de deze commissie, of 
de wijkraad kiest een onafhankelijke positie van deze commissie en stimuleert 
wijkbewoners daarin zitting te nemen.  

 In de discussie kiezen de bestuursleden ervoor als wijkraad een eigen positie te 
houden ten opzichte van deze commissie en niet als wijkraad daarin te participeren. 
Zo houdt de wijkraad ruimte ook zelf budgetaanvragen doen of, indien nodig, 
bezwaar te maken tegen toekenningen of afwijzingen. 

 De wijkraad wil een werkgroep met wijkbewoners inrichten die de ingebrachte 
budgetverzoeken gezamenlijk kunnen bespreken en op hun merites kunnen 
beoordelen. Vanuit deze werkgroep kan de deelneming aan de adviescommissie 
vorm gegeven worden. Deelneming vindt plaats op persoonlijke titel; vervanging is 
mogelijk. 

 De wijkraad kiest als schaalgrootte voor Rosmalen-Zuid (Molenhoek, Sparrenburg en 
Maliskamp), om de werkzaamheden overzichtelijk te houden. Incidenteel kan er ook 
grensoverschrijdend gewerkt worden. 
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 De wijkmanager verzamelt op dit moment de ideeën die hierover in de verschillende 

wijken leven. Na de zomer zal de gemeente met een opzet voor de inrichting komen. 
 
 Voor de a.s. vacature  voor het voorzitterschap stelt AdvV zich kandidaat. Hij wordt 

met aller instemming hiervoor gekozen.  
 Marc en Ad zullen de gemeente hierover informeren. 
 Tijdens de openbare wijkavond van 6 juni a.s. zal Marc het voorzitterschap aan Ad 

overdragen. Tijdens de BWROR van 20 juni zullen de andere wijkraden geïnformeerd 
worden. 

  
 Hierdoor ontstaat een vacature voor de functie van secretaris. Zowel Marc als Pieter 

kennen iemand die zij hiervoor willen polsen. 
 
4. Openbare wijkavond  
 Deze avond vindt plaats op 6 juni, in Bij Bomans.  
 Als thema is gekozen om met de wijkbewoners stil te staan bij de positieve 

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

 Marc zal inhoudelijk afstemmen met Ton Graus, die op 13 mei een lezing geeft over 
de ontwikkeling van de wijk Molenhoek.   

 Publiciteit zal geregeld worden vis de website, digitale nieuwsbrief en posters. 
 
 
5.  Werkgroep AZC 
 Op 12 mei is de 3e bijeenkomst van de klankbordgroep van 

omwonenden/belanghebbenden met gemeente en COA. Pieter spreekt zijn 
waardering uit over de goede respons en adequate reacties die de gemeente steeds 
geeft op de ingebrachte thema's en voorstellen. 

 Op 12 mei zal een voorstel op tafel komen over hoe het AZC concreet ingepast zal 
worden op het terrein van Coudewater, over de ontsluiting ervan naar de 
aanliggende wijken en over onderwijsvoorzieningen. 

 Nu de werkgroep voor die tijd niet meer bij elkaar komt, zal Pieter nog even bilateraal 
contact hebben met de werkgroepleden die niet participeren in de klankbordgroep. 

 
6. Werkgroep Zorgzame Wijk / Bij Bomans 
 Op 10 mei a.s. zal de projectgroep de actuele stand van zaken evalueren en bekijken 

welke nieuwe afspraken gemaakt moeten orden voor de periode na de zomer. 
 Wat de toekomstige structuur- en vormgevingsdiscussie betreft, wacht de 

projectgroep de uitkomsten van het overleg van de wijkraad met de gemeente af. 
 In de afgelopen periode is, met hulp van het Oranjefonds, audio- en videoapparatuur 

aangeschaft.  Op dit moment is de plaatsing van een keuken actueel. 
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 Als fondsenwerving is gecollecteerd voor het Oranjefonds en loopt de komende twee 
maanden de emballageactie bij Albert Heijn. 

 
8. Werkgroep Openbare Ruimte en Groen 
 De werkgroep Groen heeft twee nieuwe leden welkom kunnen heten. 
 Actueel is de werkgroep bezig geweest met de graffiti op de geluidsschermen langs 

het spoor en de beplanting en onderhoud van het talud.  
 Ook wordt gewerkt aan de plaatsing van nestkasten voor verschillende soorten 

zwaluwen en voor vleermuizen. 
  
 9. Werkgroep Communicatie 
 De werkgroep Communicatie vraagt de andere werkgroepen een contactpersoon aan 
 te wijzen voor overleg over communicatie-thema's. Deze contactpersonen worden 
 geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en kunnen, indien gewenst of nodig, 
 deelnemen aan vergaderingen van de werkgroep.  
 Op de website is de agenda-module voor het vastleggen van bijeenkosten in Bij 
 Bomans operationeel geworden. 
 In mei verschijnt weer een digitale nieuwsbrief, waarin aandacht besteed zal worden 
 aan de openbare wijkavond en de veranderingen in het bestuur.  
 
10. Projecten 

Winkelcentrum Molenhoekpassage: 
De bouw vordert gestaag. Op 11 mei opent de Aldi. 
Pieter brengt opmerkingen van omwonenden in bij de klankbordgroep. 
 
Vernieuwing A59: 
Positief is dat de politiek zich achter het standpunt van de wijkraden over 
terugdringing van de geluidsoverlast begint te scharen.  
De werkgroep zelf is zich aan het verdiepen in historische stukken over afspraken die 
gemaakt zijn bij de aanleg, die mogelijk niet zijn nagekomen.  
 
30 km/uur gebieden: 
De gemeente is nog niet met een rapportage gekomen.   
 
Besteding voorziening bewonersinitiatieven met jeu-de-boule baan: 
AdP heeft een offerte ontvangen van Wil Klerks. De kosten lijken vooralsnog niet 
gedekt te kunnen worden uit de voorziening en de fondsenwervingsacties.  
Ad gaat opnieuw in overleg met Wil Klerks. 
 

11. Ingekomen stukken 
 Perron 3 laat weten dat op 16 juni hun directeur afscheid neemt. 
 Thuis in Rosmalen vraagt input op hun plan Kijken in de wijken. 
 
12. Rondvraag 
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 AdP vraagt in het overleg van 12 mei met de gemeente niet alleen de ontmoetings- 
 maar ook de zorgdoelstelling mee te nemen. Ook het verstrekken van maaltijden 
 tegen een betaling moet hierin mogelijk zijn.  
 
13. Volgende vergadering 
   Openbare wijkavond 
 6 juni 2016, 20.00 uur, Bij Bomans 
 
 Regulier vergadering 
 4 juli 2016, 20.00 uur, Bij Bomans 
 
 
 
Actielijst 
Gemeente informeren over wijziging voorzitterschap Marc, AdvV 

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 
Contactpersoon benoemen voor werkgroep Communicatie  Bea, Pieter 

Adviseren over wijkapp Wg Comm., AdvV 

Onderzoeken juridische en financiële aansprakelijkheid wijkraad Marc, Kees,AdvV 

Informeren naar voortgang evaluatie 30 km zones Pieter 

 
 
 
 
 
 


