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01.09.14. 

VERSLAG 
Vergadering Bestuur WM Wijkraad Molenhoek Rosmalen 
19.30 uur Inloop. 20.00-22.0 uur Vergadering. 
PERRON 3 Rosmalen, Zaal ‘De Wissel’ 1e verdieping.  
Notulist: Pierre Poort, Secretaris. 
Aanwezig: Marc Deurloo, Pierre Poort, Rob Gubbels, Bea Wever, Ad Prince, Marie-Louise Claessens. 
Ad van Vark. [Werkgroep Zorgzame Wijk.] 
 
 

Opening. 
Marc Deurloo opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
Pierre Poort trakteert alle aanwezigen op Limburgse vla. [recente verjaardag] 
 

1. Notulen 30.06.14. Bespreken, goedkeuren, vastleggen. 
Marc Deurloo, Voorzitter. 
Nadat gebleken is, dat er geen wijzigingen meer zijn, kunnen de Notulen 30.06.14. als 
Definitief op de website worden gezet. 

2. Ingekomen stukken. Bespreken, vastleggen. 
Pierre Poort , Secretaris. 
Volgens verstrekte lijst blijken er 16 ingekomen brieven, e-mails te zijn. 
Complete lijst met aanvullingen op 01.09.14. wordt nog nader toegezonden. 
 

Actualiteiten. 
Werkgroep ‘Molenhoek Zorgzame Wijk’ 

- Ad Prince, Voorzitter Werkgroep. 
- Ad van Vark, Werkgroep Lid. 
- Beiden geven achtereenvolgens toelichting. 

 
Thema Wijkraad Molenhoek Programma 06.10.14. 
# Ambitie als Wijkraad verwoorden: 'mensen in beweging brengen'. 
# Samenstelling Werkgroep; momenteel omvat deze nu 8 personen, naast de voorzitter werkgroep. 

- Verwachte aantallen: 70-80 personen. 
- Bijeenkomst 06.10.14., programma wordt in detaillering besproken.  
- Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld ? 
- Waarom is een Zorgzame Wijk nodig ? 
- Wat is een Zorg coöperatie ? 
- Burenhulp begint met contact mogelijkheden tussen de wijkbewoners. 
- Financiering van 06.10.14. nog niet ‘concreet’ afgerond. 
- HEVO komt met financiële impuls t.a.v. kosten 06.10.14. 
- "Waar begin ik als burger als ik daadwerkelijk hulp nodig heb?" 
- Burenhulp zou eigenlijk al eerder toegepast kunnen b.v. op straatniveau.  
- Complete detail informatie is terug te vinden in de papieren uitgave van Wijkraad 

Molenhoek ‘Nieuwsbrief September 2014’.  
# PR 

- Papieren WM Nieuwsbrief, Deze wordt eind WK 42 huis-aan-huis verspreid in de Wijk 
Molenhoek in een oplage van ruim 2000 stuks. 

- Aanlevering aan Portefeuille Houder communicatie alle relevante content voor: 
plaatsing op de website, Facebook, Twitter. 

http://www.wijkmolenhoek.nl/
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- Folders, A3 Posters.  De Werkgroep ‘Molenhoek Zorgzame Wijk’ neemt dit voor haar 
rekening. 

- Plaatsing van ‘Platte tekst’ Publicaties in de diverse regio kranten. Dit neemt de ‘Molenhoek 
Zorgzame Wijk’ Werkgroep ook voor haar rekening. 

- Aanlevering aan Portefeuille Houder communicatie alle relevante content voor: 
# Plaatsing op de website, Facebook, Twitter. 
# Het realiseren van een 1e vooraankondiging d.m.v. plaatsing op Website, Facebook, 
Twitter; deze zal bij regelmaat worden ‘geplaatst’ in een repeteerkarakter. 
 

 

1. Implementatie nieuwe WM Website. 
Pierre Poort, Portefeuille Houder Communicatie & PR, Webmaster. 
 

1e Impressie. 
Tijdens deze vergadering wordt aan de hand van een ‘LIFE’ presentatie de ‘Conceptversie’ van de 
Website  een 2e impressie getoond aan het aanwezige bestuur en de Wijkmanager. 
Een 1e reactie van allen geeft aan, dat de nieuwe opzet zoals getoond, in principe bevalt. 
Afgesproken wordt, dat in navolging van 01.09.14  ieder bestuurslid nog een nadere persoonlijke 
inbreng per email gaat aanleveren. Dit zal gebeuren in de vorm van individuele gesprekken bij ieder 
bestuurslid aan huis of telefonisch. Geheel naar eigen keuze en/of overleg.  Daarin zal worden 
gevraagd om [nogmaals] input te geven over de volgenden aspecten: 

- Algehele indruk. 
- Stijltoepassing. 
- Kleuren gebruik. 
- Indeling pagina’s [Homepagina en sub-pagina’s]    
- Actualiteiten fotoalbums, agenda, nieuwsbrieven. 

# Jaartal actualiteiten 2013,2014, overige in ‘archief’. 
 

Implementatie Tijdsplan. 
- 21.09.14. Inleveren [actuele of bestaande] content per Werkgroep onderdeel. 
- Webmaster [lees Pierre Poort] coördineert al deze zaken in nauw contact met Vormgever , 

Website developer CEWEB Rosmalen. 
- Terugkoppeling van, verwerking van al deze input naar/door CEWEB. 
- Verstrekking door CEWEB van 3e impressie via Webmaster aan leden bestuur uiterlijk 

31.06.14. of zoveel eerder als mogelijk. 
- Bestuursleden bestuderen 3e Impressie in de periode 01.09.-21.09.14. 
- Vervolgens 21.09.14. een 3e terugkoppeling, reacties, suggesties richting Webmaster. 
- Verwerking 3e input loopt wederom door CEWEB. 
- Op 28.09.14 presenteert Webmaster een EINDVERSIE IN CONCEPT aan bestuursleden. 
- Oplevering website in definitieve versie: Per 01.10.2014. 

 
 

Andere Werkgroepen. 
 

Werkgroep RO/V 
Marc Deurloo Plv.Voorzitter. 
 

- Witte veldje in buurt NS moet worden opgeschoond.  
Bekeken moet worden welke invullingen er mogelijk zijn ? 

- Aan de Gemeente Den Bosch via Marie-Louise Claessens.  
- Fietsknelpunten in Den Bosch. Bespreking daarvan binnenkort in BWROR. 
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- Fietsoversteek Molenstraat F59 bij BP. Deze start nu dan eindelijke 15.09.14. Bewoners 
hebben daartoe een omwonendenbrief ontvangen. Details, tekening staan op onze website. 
Duur werkzaamheden 3 weken. 

- Op 09.09.2014. wordt in de Gemeenteraad behandeld het ‘Bestemmingsplan 
Molenhoekpassage’ 

 

Werkgroep Groen. 
Bea Wever, Werkgroep Voorzitter 
 
# Scherpe stenen op de Oude Baan. Is op 1 plek al verholpen. Mogelijk meer gegadigden? 
Het is aan de individuele wijkbewoners om zelf daartoe actie te ondernemen. 

- Groenaanpassing in Park Rooseveltlaan is een wens van de bewoners in de directe omgeving. 
Bea gaat opnieuw contacten met Gemeente om bloemen te laten zaaien, struiken te laten 
aanplanten, nieuwe bomen laten planten. Afwachten of er dit najaar nog actie over te 
verwachten is. 

 

Afsluiting. 
Om 22.20 uur bedankt Marc Deurloo alle aanwezigen en nodigt iedereen om in genot van een 

drankje nog even na te praten..  

 

Volgende bijeenkomsten: 

-  06.10.2014. Informatiebijeenkomst ‘Molenhoek Zorgzame Wijk’.  

- 10.11.2014. Besloten vergadering Bestuur Wijkraad. 

- 15.12.2014. Besloten vergadering Bestuur en Werkgroepenleden Wijkraad. 
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