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VERSLAG. [Definitief] 

14.04.14.  
# 19.30 uur Inloop.  
# 20.00-21.45 uur Vergadering  
# 21.45-23.00 uur ‘Dankjewel Bijeenkomst Vrijwilligers’. 
Notulist: Pierre Poort, Secretaris. 
 
 
‘Bijeenkomst alle vrijwilligers Wijkraad Molenhoek’. 
 
Aanwezig: 15 personen. 6 afmeldingen. 
Hans Broeksteeg, Jos Wijsmuller, Thea Jongen, Jan van Vliet, Karel de Rooij, Roos Abelen, André 
Timmermans, Ad Prince, Ad van Vark, Bea Wever, Henk Verdijk, Rob Gubbels, Pierre Poort, Marc 
Deurloo, Marie-Louise Claessens. 
Afwezig: Ton Kuiper, Peter van den Elzen, Rob Haenen, Robert Groenhof, Janny Heuveling-Bronk, 
Wouter Specken. [afmelding via e-mail]  
 

1. Welkomstgroet  
Marc Deurloo. 
Rondje voorstellen van iedereen door Marc. 

 
2. ‘Verwachtingen Vergadering met alle vrijwilligers.'  

Terugblik 2013 aan de hand van een tijdslijn (zie bijlage PowerPoint presentatie). 
Bespreking nieuwe vergaderschema met daarin 2x per jaar bijeenkomst met alle vrijwilligers in de 
verschillende werkgroepen. 
Vooruitblik 2014 (zie bijlage PowerPoint presentatie op onze website). 
 
Verwachtingen en reacties: 
In een rondvraag werd een ieder gevraagd naar een reactie/aanvulling/verwachtingen. Een 
bloemlezing: Algemeen  positief, mensen voelen zich uitgedaagd en wordt ook wel als spannend 
ervaren, sluit aan bij hoe mensen willen werken, wel behoorlijk project gericht, raakvlakken met 
andere vrijwilligers en werkgroepen worden duidelijk, kunnen elkaar zo goed leren kennen en 
informeren, helpt om thema’s gemeenschappelijk te maken en daardoor makkelijker om een 
achterban te kunnen activeren, informeren verbind. 
Voorstel.: 
Brede wijkschouw houden, dus niet alleen groen of RO&V maar gezamenlijk door de wijk trekken 
Verscheidene mensen spreken de wens uit verslagen breder te versturen, evt. via ‘haal plek’ op onze 
website. 
 

3. Berichten uit de werkgroepen. 
 

# Werkgroep Openbare Ruimte & Groen [OR&G]  
Bea Wever. 
Bea vertelt dat de werkgroep Openbare Ruimte en Groen een actief jaar achter de rug heeft. De 
landelijke zwerfafval dag was zeer succesvol. Het aantal deelnemers ( bijna 100) was meer dan in 
2013. Het project met de Troubadour is ook geslaagd te noemen. 55 Leerlingen hebben met 
vrijwilligers de wijk rondom de school vrijgemaakt van zwerfafval. De gelden van de vorige zwerfafval 
dag zijn besteed om aan en rond de school vogelnestkastjes, ’n insectenhotel en een vleermuizenkast 

mailto:info@wijkmolenhoek.nl
http://www.wijkmolenhoek.nl/
https://twitter.com/wijkmolenhoek
https://nl-nl.facebook.com/wijkmolenhoek.rosmalen


Notulen 14.04.14. WM Besloten vergadering alle vrijwilligers                                                                      2 

op te hangen. Verder heeft de werkgroep wijkschouwen gehouden en de uitkomsten daarvan 
besproken met dhr. Wil Klerks van de afdeling Realisatie en Beheer, die weer voor afhandeling ervan 
zorg droeg. Verder gaf de werkgroep meerdere malen advies of antwoord op vragen uit de wijk over 
groen en milieu. Al met al een zeer actief en succesvol jaar. De Werkgroep Openbare Ruimte & Groen 
gaat op dezelfde voet door. 
 
# Werkgroep Ruimtelijke Ordening & Verkeer [RO&V]  
Henk Verdijk. 
Henk geeft uitleg aan ’12 punten’ plan. [ '8' pagina's.] 
- 1.   A59 geluidsoverlast. 
- 2.  Motorclub 'Les Vites'  
- 3.  Oost-West Doorkoppeling. 
- 4.  Inventarisatie fietsknelpunten. 
- 5.  Oude Baan en Mazairaclaan.  
- 6.  De Hoef. 
- 7.  Molenhoek Passage. 
- 8. Klankbordgroep (H)OV.  
- 9. Trillingen via BWROR. 
- 10. Visie tijdelijk gebruik Avenue2 - zone. 
- 11.  Andere lopende afspraken met de Gemeente. 
- 12. Toekomstig functioneren. 
Voor de volledige inhoud van dit ’12 punten’ plan, verwijzen we u t.z.t. graag naar onze website. 
 
# Werkgroep Zorgzame Wijk & Ouderen  
Ad legt uit. Ad van Vark wordt voorgesteld als 2e man in deze werkgroep. Eerst komt er een 
behoeftenonderzoek via een 20-tal interviews. Dan verder in het proces. Mogelijk volgt er in Oktober 
2014 een Openbare avond over dit thema. Organisatie daarvan staat nog in de steigers.  
 
# Werkgroep Jongeren.  
Jan van Vliet legt uit, dat er eigenlijk geen echte ‘lastige’ hangjongeren zijn in onze wijk Molenhoek. 
Bepaalde overlast op bankjes zal wel weer toenemen, naarmate het beter, droger weer wordt. Deze 
plaatsen zijn bekend. 
 
 # Portefeuille Financiën. 
Rob Gubbels Penningmeester 
Wijkraad staat er financieel goed voor. Alternatief funding heeft  volledige aandacht. Idee is budget 
neutraal het jaar afsluiten. 
 
# Portefeuille Communicatie. 
Pierre Poort Portefeuillehouder 
# Website: gemiddeld e aantal bezoekers website is ca. 450. 
# Twitter:  Volgers: 510. Tweets: 574. 
Facebook: Ambassadeurs/ Likes: 99. Geplaatste foto’s: 410.  
 

4. Bedanken vertrekkers . 
Henk Verdijk geeft aan per 15.04.2014 definitief te willen stoppen met actief deelnemen als 
bestuurslid aan de Wijkraad Molenhoek en ook per die datum te stoppen als voorzitter van de 
Werkgroep RO & V Wijkraad Molenhoek. 
Tevens geeft aan André Timmermans ook per de datum 15.04.2014. te willen stoppen als actief lid 
van de Werkgroep RO & V.  
Marc bedankt Henk, André voor de bewezen diensten voor de Wijkraad Molenhoek in de laatste 12-
14 jaren. 
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 Namens het bestuur betreurt Marc Deurloo, als acterend voorzitter,  het besluit van beiden, maar 
wenst dit te respecteren. De aanwezige bestuurders beamen dit. 
 

5. Welkom nieuwelingen 2013-2014. 
Rob Gubbels als de Penningmeester per 01.07.13. 
Roos Abelen als ‘toekomstig’ Bestuurslid. 
Ad van Vark als nieuw lid van de Werkgroep  Zorgzame Wijk & Ouderen.  
 

6. Sluiting. 
Marc Deurloo nodigt iedereen uit naar de PERRON-3 Foyer. 
Daar volgt de feestelijke afsluiting van de ‘Dankjewel Bijeenkomst Vrijwilligers Wijk Molenhoek’.  
Binnenkort is op de Website en op onze Facebook pagina daarvan een foto reportage terug te 
vinden. 
 
WM Bestuur Vergaderingen 2014. 

 19 mei 2014. 

 30 juni 2014. 
 
 

 


