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VERSLAG 
Vergadering Bestuur WM Wijkraad Molenhoek Rosmalen 
20.00-22.30 uur  
PERRON 3 Zaal ‘De Wissel’ 1e verdieping. Rosmalen 
Notulist: Pierre Poort, Secretaris. 
 
Aanwezig: Marc Deurloo, Pierre Poort, Bea Wever, Ad Prince, Marie-Louise Claessens. 
Rob Gubbels heeft zich afgemeld via Marc. 
 

Opening. 
Marc Deurloo opent de vergadering en heel alle aanwezigen welkom. 
Het voorstel om alle andere zaken door te schuiven naar de eerstvolgende vergadering  [25.08.14.] 
krijgt volledige instemming. 
Gezien de belangrijkheid van enkele actualiteiten wordt de vergadering volledig hieraan gewijd. 
 

Actualiteiten. 
Prominent zijn te behandelen.de navolgende 2 actuele onderwerpen: 

 ‘Zorgzame Wijk’ 

 ‘Nieuwe Website’.  
 

1. Werkgroep ‘Molenhoek Zorgzame Wijk’ 
Ad Prince, Voorzitter Werkgroep. 
 

Verslag Bijeenkomst WR Hondsberg-Centrum. 
Veel discussie, weinig concreets.  
Aanwezig ca 70 wijkbewoners, belangstellenden. 
 
Thema Wijkraad Molenhoek Programma 06.10.14. 
# Ambitie als Wijkraad verwoorden: 'mensen in beweging brengen'. 
# Samenstelling Werkgroep (details mensen via Ad Prince. 

- Verwachte aantallen: 70-80 personen. 
- Voorstel invulling bijeenkomst 06.10.14. 
- Ideeën aanreiken om concreet te maken via Facebook initiatieven te ontwikkelen.  
- Misschien Pilots organiseren in b.v. Rooseveltlaan.  
- Irma Stekelenburg coördinatrice Vrijwilligers Centrale. 
- Burenhulp begint met contact mogelijkheden tussen de wijkbewoners. 
- Ad Prince is naar 'Congres' geweest o.a. t.a.v. Zorg Coöperatie. A4tje volgt. 
- HEVO komt met mogelijke 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.  

# PR 
- Papieren WM Nieuwsbrief, Website Wijk Molenhoek, Facebook WM, Folders, Events 

bedenken a la 'Zwerfafval Dag' . 
- Standpunt Wijkraad goed kunnen verwoorden. 
- Aanlevering aan Portefeuille Houder communicatie alle relevante content voor: 

# Plaatsing op de website, Facebook, Twitter. 
# Het ‘vullen’ van de nieuw uit te brengen Nieuwsbrief Oktober 2014 speciaal gewijd aan dit  
  thema door aanlevering van de benodigde content. 
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# Het realiseren van een 1e vooraankondiging d.m.v. plaatsing op Website, Facebook, 
Twitter. 
 

 

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

1e Impressie. 
Op de 30e juni tijdens de vergadering wordt aan de hand van print-out voorbeelden een 1e 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 de 30e juni ieder bestuurslid nog een nadere persoonlijke 
inbreng gaat geven. Dit zal gebeuren in de vorm van individuele gesprekken bij iedr bestuurslid aan 
huis. Daarin zal worden gevraagd om 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. 
- 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 2e impressie via Webmaster aan leden bestuur uiterlijk 

31.06.14. of zoveel eerder als mogelijk. 
- Bestuursleden bestuderen 2e Impressie in de periode 31.06-15.08.14. 
- Vervolgens een 2e terugkoppeling, reacties, suggesties richting Webmaster. 
- Verwerking 2e input loopt wederom via Webmaster naar CEWEB. 
- Op 25.08.14 presenteert Webmaster een 2e impressie aan bestuursleden. 
- Oplevering website in definitieve versie: Per 01.09.2014. 

 
 

Andere Werkgroepen. 
 

Werkgroep RO/V 
Marc Deurloo Plv.Tijd.Voorzitter. 
 

- Witte veldje in buurt NS moet worden opgeschoond.  
- In het kader van veiligheid : Paaltje weg ! 
- Aan de Gemeente Den Bosch via Marie-Louise Claessens.  
- Fietsknelpunten in Den Bosch. Volgt binnenkort. 
- Fietsoversteek F59 bij BP ! Wanneer ? 
-  

Werkgroep Groen. 
Bea Wever, Werkgroep Voorzitter 
 
# Scherpe stenen op de Oude Baan. Is op 1 plek al verholpen. 
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- Mw. Schultz. Geen verlichting op voetpad vlakbij achtertuin. Voorstel van Gemeente. 
Werkgroep Groen benadert actief zelf Afdeling Grondzaken t.a.v. gronden op toekomstig 
Avenue A2 naast Maximakanaal. Het duurt nog wel even  

 
- Groenaanpassing in Parc Rooseveltlaan wens omgeving. Bea gaat contacten met Gemeente 

om bloemen te laten zaaien, struiken te laten aanplanten, nieuwe bomen laten planten. 
 

Afsluiting. 
Om 22.30 uur bedankt Marc Deurloo alle aanwezigen. Van de uitnodiging om nog even na te praten 

onder genot van een drankje, wordt geen gebruik gemaakt, gezien het reeds late tijdstip. 

Iedereen wordt een fijne zomervakantie toegewenst. Volgende bijeenkomst is 25 augustus 2014.  
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