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VERSLAG.  
Vergadering: bestuur Wijkraad Molenhoek Rosmalen.  
Datum:10.02.2014.  
Tijd: 20.00-22.45 uur  
Locatie: PERRON-3, Zaal ‘De Wissel’, Rosmalen. 
 
Aanwezig: Bea Wever, Pierre Poort, Marc Deurloo, Ad Prince, Rob Gubbels, Henk Verdijk, 
Marie-Louise Claessens [afwezig]. 
Notulist: Pierre Poort. 
 
1.  Mededelingen en vaststellen agenda. 
     Marc Deurloo. 
     Besloten is dat vergadering verloopt conform de opgestelde agenda. 

 
2.  Vaststelling verslagen, doornemen actiepunten 13.01.2014. 
     Marc Deurloo. 
     Er blijken inhoudelijk geen vragen, opmerkingen te bestaan over verslag  
      13.01.14; zijn akkoord, kan op onze website worden gezet Dank aan Pierre Poort..  

 
3. Ingekomen stukken, brieven, e-mails, mededelingen. 

Marc Deurloo, voorzitter; Pierre Poort, secretaris. 

- E-mail Gemeente ’s-Hertogenbosch: ‘Aankondiging Wijkraden b.v. Openbare vergaderingen 
etc.; nu ook mogelijk via digitale en/of papieren plaatsing in Bossche Omroep. 

- Brief Gemeente Den Bosch : MHP Ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage. 

- E-mail uitnodiging BWROR: verzoek deelname ‘Mini-conferentie 14 maart 2014’pver actief 
meedoen, -denken ‘Digitaal communicatie platform Den Bosch.’ Pierre Poort WM deelnemer. 

- Bespreken alternatieven voor huidige vergaderschema 2014. 

- Bespreken vernieuwd schema NAW Contactgegevens WM Bestuur en Werkgroepenleden.  
Na bespreking is het voorstel geaccepteerd en wordt iedereen toegezonden. 

 
4. Portefeuille Financiën 

Rob Gubbels, Penningmeester 

- Uitleg financiële tussenstand per 01.01.2014. 
In het schema is terug te vinden een overvieuw financiële stand van zaken, het banksaldo, de 
mutaties, het budget, de overeengekomen bestuur vergoedingen. 
Detaillering overzicht is reeds door Rob verspreid. 

- In de begroting dienen uitsluitend kosten te worden opgenomen, die ook daadwerkelijk in 
hetzelfde jaar worden gemaakt. 

- Rob Gubbels geeft antwoord op vragen n.a.v. toegezonden financieel schema. 
Financieel overzicht 2013 is geaccepteerd en daarmee afgerond. 
Dit wordt nog iedereen toegezonden. 
 

5. Portefeuille Communicatie.  
Pierre Poort, voorzitter. 

- Website: bezoekers gemiddeld 460 p.mnd. 

- Twitter:: volgers 486, tweets 435. 

- Facebook : per 30.01.2014 actief; reeds ingezet bij campagnes 03.02.14. [Workshop 
Jongeren in de Wijk; 29.03.2014 Nl Zwerfafval dag Wijk Molenhoek]. Ook zichtbaar foto’s, 
aankondigingen evenementen, bijeenkomsten etc.; reeds 83 actieve volgers. 

- Prikbord MHP  Wordt met grote regelmaat ingezet als ondersteuning aankondigingen. 

- Inloopspreekuur. 
De inloopspreekuren blijken nauwelijks te worden bezocht. Een alternatief voorstel voor 2014 
vergaderschema en inloopmogelijkheid is ingebracht. In de volgende vergadering zal dit tot 
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een definitief besluit leiden. Geopperd is het idee, om i.p.v. inloopspreekuur ‘op afspraak’ te 
gaan werken, steeds gerelateerd aan de onderwerpen, die men besproken wil zien.  

- Content: verzoek om actiever dit aan te leveren; m.b.yt. de werkgroepen, is dit ieders eigen 
verantwoordelijkheid. Dit. t.b.v. plaatsing per thema op Website, Facebook, Twitter. 

- Notulen: verzoek om actiever, sneller indienen reacties, suggesties, wijzigingen. 

- Exposure: voorstel om [gratis] verkregen A2, A3 ‘NL Schoon’ posters te willen inzetten bij 
campagne werven vrijwilligers voor deelname ’29.0-3.2014 Zwerfafval dag Wijk Molenhoek’.  
 

6. Werkgroep Groen. 
Bea Wever, voorzitter. 

- Verslag Werkgroep Groen. 
Verslag van de recente bijeenkomst in februari 2014 van de werkgroep is verspreid.  
Daartoe worden er enkele vragen gesteld. 
Project ‘Vogelkastjes Troubadour’ 28 maart 2014. 
Het project loopt voortvarend. Er is een ochtendprogramma, we zorgen voor voldoende 
begeleiding, de kastjes zijn besteld, er zal een praatje gehouden worden voor de leerlingen 
over het belang van opruimen van zwerfafval door iemand van Beheer Openbare Ruimte. 
Er zal een praatje gehouden worden door de stadsvogeladviseur van de Gemeente over het 
belang van vogelnestkastjes. Kortom: nog werk te verzetten, maar iedereen is erg 
enthousiast. Hans Broeksteeg, Bea Wever, Jos Wijsmuller en Thea Jongen zullen ook als 
begeleider deelnemen. 

- Zwerfafval Dag 29 maart 2014. 

- Bea Wever heeft inmiddels binnen de werkgroep al veel voorbereidend werk gedaan. 
De schema’s van ‘prikgroepjes’ naderen hun voltooiing. 
Ook is er een ‘stukje tekst’ opgesteld, dat inmiddels is aangeboden aan een 9-tal regio 
weekbladen,  als [gratis] plaatsing over de 29

e
 maart. 

Net als in eerdere jaren [2012.2013] is ook nu weer gekozen voor veld bij de ‘Standerd Molen’ 
als verzamelplek voor deze activiteit. 
Op de website, Facebook, Twitter is hierover ook aandacht aan besteed. 

 
7. Werkgroep Jongeren. 

Marc Deurloo, voorzitter. 

- Workshop ‘Jongeren in de wijk’ 03.02.2014. 
Er zijn ca. 28 personen aanwezig geweest in ‘Number One’. 
Binnenkort is er een verslag daartoe beschikbaar via onze website. 

- Publiciteit. 
Om dit ‘event’ effectief aan de openbaarheid te willen brengen, is er in januari 2014 een 
papieren Nieuwsbrief bezorgd in de Wijk Molenhoek. I.c.m. communiceren via onze website, 
Facebook- en Twitter-account.   

 
8. Werkgroep ROV. 
       Henk Verdijk, voorzitter. 

- Jaarplan 2014. 
De presentatie schuift door naar de eerstvolgende WM Bestuur vergadering. 

- Werkgroep. 
Henk Verdijk bespreekt het verslag d.d. 28.01.2014 van de werkgroep. 

- F59 Fiets Snelpad. 
Hier zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

- Doortrekken Stadionlaan naar Tivoliweg.  
Op de door de Wijkraad Hintham aangedragen variant richting onze Wijkraad, heeft Henk 
Verdijk een antwoord gegeven. Het is aan de Gemeente om uiteindelijk te bepalen of er voor 
een ‘rotonde’ variant wel of niet wordt gekozen. 

- HOV variant.  
Details worden daarover t.z.t. nog nader verstrekt door Henk. 

- Openbare Vergadering 17 maart 2014. 
Henk Verdijk bereidt deze voor i.s.m. Marc Deurloo. 
Thema zal hoofdzakelijk zijn ‘MHP Ontwerpbestemmingsplan Molenhoek Passage’. 
Details daartoe worden nog nader uitgewerkt. 
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9. Ouderen. 
       Ad Prince, contactpersoon. 

- Jaarplan 2014. 
De presentatie schuift door naar de eerstvolgende WM Bestuur vergadering. 

- Zorgzaam Netwerk. 
Inmiddels is er een werkgroep gevormd, worden interviews met wijkbewoners gepland. 
Ad Prince levert aan Pierre Poort op korte termijn ‘content’ daarover om te plaatsen op onze 
Website, Facebook- en Twitter account. 

- Oproep vrijwilligers. 
In de Nieuwsbrief en op onze website is een oproep geplaatst. 
 In de hoop dat er enkele wijkbewoners zich alsnog melden voor dit initiatief. 

 
10. Rondvraag. 

- Henk Verdijk deelt mee dat hij zich nadrukkelijk bezint op de uitvoering van zijn 
bestuurslidmaatschap annex voorzitterschap van de werkgroep RO&V.  
Terugkijkend heeft Henk Verdijk het gevoel, dat de suggesties en de rol van de wijkraad 
steeds minder gehonoreerd wordt. Lopende zaken zal Henk Verdijk in ieder geval nog wel 
afronden.  
 

11. Sluiting. 

- Rond 22.20 uur bedankt Marc iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 

- Na afloop is er nog gelegenheid tot napraten in de Foyer.  
 
Actiepuntenlijst. 
 

Nr. 

 

Actie Actiehouder Gereed 

1 

 

 

Ad Prince zegt toe over het thema ‘Zorgzame Wijk’ 
content, foto’s aan te leveren aan Pierre Poort. 
T.b.v. plaatsing op website, Facebook en Twitter. 

Ad. 10.03.2014. 

2 

 

 

Marc Deurloo vervolgt samen met Bea Wever over de te 

volgen opzet en verdere voorbereidingen  van komende 

‘Zwerfvuil Dag’ 29.03.14. 

 

Marc, Bea. 10.03.2014. 

3 

 

 

Pierre Poort gaat z.s.m. op onze website zetten het 

goedgekeurde verslag van 13.01.2014. 

Pierre 10.03.2014. 

4 

 

 

Pierre Poort gaat i.s.m. Bea Wever actief bekijken, welke 
tekst er kan worden toegevoegd aan A3, A2 Poster NL 
Schoon. T.b.v. extra publicatie over 29.03.2014. 

Pierre 10.03.2014. 

5 

 

 

Pierre Poort zorgt voor actuele plaatsing nieuws, 
evenementen over onze Wijk Molenhoek, op onze 
Website, Facebook, Twitter.  

Pierre 

 

10.03.2014. 

6 

 

 

Henk Verdijk volgt actief de ontwikkelingen rondom 
‘Bomenkap, voorbereidingen herinrichting parkeerterrein 
Kwekkelstijn in De Hoef Zuid. 

Henk 10.03.2014. 

7. Bea Wever en Marc Deurloo nemen de organisatie op 
zich, om een ‘dankjewel bijeenkomst 2014’ te realiseren. 
De datum in april wordt binnenkort bekendgemaakt. 
 

Bea, Marc 10.03.2014. 

8. Henk Verdijk gaat vanuit zijn Werkgroep RO&V op korte 
termijn opstellen een ‘To-Do lijst’ t.o.v. de Gemeente. 
Hiermee kan realisatie van doelen inzichtelijk zijn.  

Henk 10.03.2014. 
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WM activiteiten 2014. 

 

Workshop jongeren.  

‘Workshop Jongeren in de wijk’ 03 februari 2014. 

Locatie: ‘Number One’ Rosmalen. 

Aanvang: 20.00 uur. 

 

Openbare vergadering. 

17 maart 2014 Wijk Molenhoek Rosmalen 

Onderwerp: reactie op ontwerp bestemmingsplan Molenhoek Passage. 

Locatie: Perron-3 

Aanvang: 20.00 uur.  

 

Zwerfafval dag.  

29 maart 2014 Wijk Molenhoek Rosmalen 

Aanmelden: 09.45 uur. 

Locatie: veldje ‘Standerd Molen Rosmalen 

Rondgang: 10.00-11.45 uur. 

Gezellig samenzijn: 11.45-13.00 uur. 

Daaraan voorafgaand wordt op 28 maart een zerfafval ochtend met schooljeugd van de Troubadour 

georganiseerd.  

 

Vergaderingen bestuur Wijkraad Molenhoek ‘WM’ 

13 januari, 10 februari, 10 maart, 14  april, 12 mei, 30 juni,  

25 augustus, 13 oktober, 10 november, 08 december.  

Locatie: PERRON-3  Zaal ‘De Wissel’ van 20.00-22.00 uur. 

 

Inloopspreekuur gezamenlijk 3 Wijkraden in PERRON-3. 

13 januari, 10 februari. 

 

Vergaderingen Bewoners Wijkradenoverleg Rosmalen ‘BWROR’. 

24 februari (evt. 10 maart, na Carnaval), 12 mei, 8 september en jaarafsluiting 18 december. 

 [Marc, Pierre]. 

 

Vergaderingen Bewoners Wijkradenoverleg ’s-Hertogenbosch ‘BWRODB’ 27 maart, 26 juni,     

04 september, 04 december. [Pierre]  

 

Communicatie. 
E-mail:  info@wijkmolenhoek.nl           

Website:  www.wijkmolenhoek.nl               

Twitter:  https://twitter.com/wijkmolenhoek  

Facebook:  https://www.facebook.com/wijkmolenhoek.rosmalen  
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