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VERSLAG. 
19.05.14.  
WM Vergadering Bestuur. 
Wijkraad Molenhoek Rosmalen 
Datum: 19.05.14. 
Tijd: Inloop 19.30 uur. Vergadering: 20.00-22.00uur. 
Aanwezig: Marc Deurloo, Pierre Poort, Rob Gubbels, Bea Wever, Ad Prince.  
Marie-Louise Claessens, Wijkmanager Gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Afwezig: Henk Verdijk, uit bestuur per 01.05.2014. 
Notulist: Pierre Poort, Secretaris Bestuur. 
 
# 1. Opening, begroeting. 
Marc Deurloo. 
Marc  Deurloo, Voorzitter begroet alle aanwezige bestuursleden en specifiek Marie-Louise Claessens. 
 
# 2. Ingekomen stukken. 
Pierre Poort. 

- Reeds eerder aan de bestuursleden toegezonden. Verzamel lijst in de maak.  
- Nieuw: via Bea Wever binnengekomen email van Dhr. Van Sandvoort: zie werkgroep ‘Groen’. 

 
# 3. Doornemen, Goedkeuren Notulen . 
Marc Deurloo. 
Behandeling Notulen 14.04.14. verschoven, niet behandeld. 
 
# 4. Algemeen. 
Marc Deurloo. 

 Roos Abelen heeft te kennen gegeven niet in het bestuur te willen. 

 Henk Verdijk heeft aangegeven DEFINITIEF te willen stoppen PER DIRECT. 

 2014 Vergaderschema Wijkraad Molenhoek. 
- De openbare bijeenkomst van 13.10.14 verschuift naar 06.10.14. 
- De besloten bijeenkomst van alle Werkgroepen leden en Bestuur leden verschuift qua 

datum van de 08e december naar de 145e december. Dit i.v.m. de komende Kerst. 
Besloten is om daartoe t.z.t. ook uit te nodigen Will Klerks (als lid WG OR&G). 
Gevraagd wordt om in te dienen plannen 2015, evaluatie + terugblik over 2014. 

 MC MHP Monitoring commissie. 
- Bij algemeen unaniem besluit: Pierre Poort [Bestuur] en Karel de Rooij [RO/V]  

vertegenwoordigen de Wijkraad officieel in de Monitoring Commissie , begint als  
Klankbordgroep voor de verbouwing. 
De 1e bijeenkomst daarvan staat gepland op de 04e juni 2014. 

- Marc Deurloo gaat benaderen de omwonenden en/of vertegenwoordiging ervan. 
 

# 5. Financiën Portefeuille. 
Rob Gubbels, Penningmeester. 

 De Wijkraad staat er financieel nog steeds goed voor. 

 Gezien de toezegging van ‘Wijkmanagement’ ad € 750,00 eenmalig in bekostiging besluit 
nieuwe website; kan de penningmeester, financieel gezien ermee akkoord gaan. 
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# 6. Communicatie Portefeuille. 
Pierre Poort. 

 Nieuwe website Wijk Molenhoek. 
- Offerte is aangevraagd en rondgedeeld. 
- Ook de motivatie en USP’s, benefits zijn op schrift gesteld. 
- Er wordt door Pierre Poort een uitleg gegeven aan de aanwezige bestuursleden, waarom 

men zal kunnen besluiten tot een nieuwe website. 
- Indien in de toekomst overgestapt wordt naar ook een digitale nieuwsbrief, dan is deze 

website er technisch al op voorbereid. 
- Mogelijke problemen met teveel schijfruimte gebruik door de bestuursleden, wordt 

hiermee ook volledig tegengegaan.  
- Financieel is daarnaast ok nog het voordeel te melden, dat Stichting Wijkraad Molenhoek 

officieel de toezegging heeft zwart-op-wit; van ‘Wijkbelangen’ een eenmalig bedrag ad    
€ 750,00 inkl.btw. t.b.v. deelname in de kosten nieuwe website te zullen ontvangen. 

- Hierna wordt in stemming gebracht ‘Besluit tot overgaan naar nieuwe website’: 
Unaniem wordt daartoe besloten met een positief advies van de kant van Marie-Louise 
Claessens Wijkmanager Rosmalen-Zuid Gemeente ’s-Hertogenbosch. 

- Pierre Poort krijgt als communicatieman van het voltallige bestuur het mandaat mee om 
e.e.a. in gang te gaan zetten. Rob Gubbels gaat aan dit project meewerken. 

- De door de Penningmeester te ondertekende officiële Offerte wordt snel verzonden naar 
CEWEB de website bouwer; als officiële opdracht daartoe. 

- Pierre Poort stuurt naar Rutger Janssens van Wijkmanagement een uittreksel KvK, het 
IBAN rekeningnummer en de ondertekende Offerte. Dit als voorwaarde om snel te 
krijgen overgemaakt het toegezegde bedrag ad € 750,00 inkl.btw.  

- Streefdatum oplevering nieuwe website: 01 oktober 2014. 
Dit gaat uiteraard in nauw overleg door Pierre Poort met CEWEB de websitebouwer. 

- Afgesproken wordt, dat in de tijdsperiode tot 01.10.2014 de overige leden actief zullen 
worden betrokken in dit proces. 
Daarbij valt te denken aan het actief benaderen en vragen naar (latente) wensen door de 
projectleider, inleveren nieuwe content qua omschrijving van de diverse Werkgroepen; 
nieuwe voorbeelden qua inrichting website. Vergelijkbare websites. 

- Op de 30e juni zal Pierre Poort een 1e impressie van de website willen tonen. 
In de vorm van een officieuze versie d.m.v. een PPT presentatie. 

- Er wordt door Pierre Poort in concept een Profielschets gemaakt van ‘Vacature 
Voorzitter Werkgroep RO/V. Marc Deurloo voert hierover de redactie. 

 
# 7. Ruimtelijke Orde & Verkeer [RO&V] 
Marc Deurloo 
Marc Deurloo neemt de functie waar tot er een nieuwe voorzitter is gevonden. 

 Aan Gemeente is verzocht te communiceren richting wijkraad d.m.v. 'rolling' forecast.  

 Vertegenwoordiging in Klankbordgroep MHP door RO/V door Karel de Rooij. [Werkgroep 
RO/V]. Zie ook ‘Algemeen’. 

 
# 8. Openbare Ruimte & Groen Werkgroep.[OR&G] 
Bea Wever, Voorzitter. 

 Bea Wever refereert aan eerder toegezonden verslagen ’Werkgroep Groen’ en moet 
constateren, dat lang niet iedereen die blijkt te hebben gelezen. Jammer toch. 

 Wil toch graag dat hierin in de nabije toekomst verbetering komt. Iedereen beaamt dit. 

 Heeft aan de communicatieman Pierre Poort een verzoek om voortaan uitsluitend email te 
mogen ontvangen, die gerelateerd zijn aan het onderwerp. Pierre Poort stemt toe. 
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 Bea Wever gaat op 30e juni een presentatie geven over ‘Bijen in het groen’. 
- Wil eigenlijk het liefst een speciale avond daartoe organiseren. Besloten is, om dit 

‘ergens’ in het voorjaar 2015 te zullen gaan doen. 

 Bij de werkgroep Groen is een email binnengekomen met het verzoek iets met mogelijk 
groen willen gaan doen aan het  wit zanderige ‘Veldje’, in de \hoef vlakbij NS fietsenstalling. 

 V.w.b. aanleg van een eventueel jeu de boules veld in de buurt van de Hoef: de Wijkraad 
ondersteunt dit initiatief.  

 
# 9. Jongeren Werkgroep. 
Marc Deurloo, Voorzitter. 

 Er is een werkgroep gaande om een voorstel herinrichting speelvoorziening Willem 
Elschotlaan te komen. Pierre Poort en Karel de Rooij hebben hierin zitting. Er is een globaal 
project plan opgesteld en dit zal worden toegestuurd. 

 In bovengenoemd projectplan is ook een jeu-de-boulebaan genoemd. Daarnaast is ook bij de 
Hoef gesproken over aanleg van een jeu-de-boules baan. 2 nieuwe aan te leggen jeu de 
boules banen zo dicht bij elkaar lijkt wat overdone. De Wijkraad ondersteunt aanleg van 1 
jdb baan en ondersteunt vooralsnog aanleg bij de Hoef. 

 
 
# 10. Molenhoek Zorgzame Wijk Werkgroep  [MZ/W] 
Ad Prince, Voorzitter 

 Op 06 oktober 2014 wordt een openbare bijeenkomst georganiseerd. 

 Daartoe wordt er een papieren Nieuwsbrief uitgebracht in Oktober. 

 I.s.m. Bureau ZET worden interviews in praktijk gedaan (20) personen. 

 Publiciteit: input volgt z.s.m. door Ad. 
 

# 11. Rondvraag. 

 Marie-Louise Claessens: 
- Probleem bereikbaarheid De Hoef, Hofgebouw is een probleem voor de Gemeente, niet 

voor de Wijkraad. 
- Communicatie door de Gemeente volgt dmv 'rolling' forecast.  

 
#12. Sluiting 22.15 uur. 

Marc Deurloo dankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en nodigt de aanwezigen nog uit voor een 

drankje, napraten in de Foyer PERROn-3. 

Volgende bijeenkomst: 30e juni 2014. [laatste voor zomervakantie] 

 Actielijst. N.v.t. 

 


