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VERSLAG.  
Vergadering: bestuur Wijkraad Molenhoek Rosmalen.  
Datum:13.01.2014.  
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.  
Notulist: Pierre Poort. 
 
1.  Mededelingen en vaststellen agenda. 
     Marc Deurloo. 
     Besloten is dat vergadering verloopt conform de opgestelde agenda. 

 
2.  Vaststelling verslagen, doornemen actiepunten 25.11.2013. 
     Marc Deurloo. 
     Er blijken inhoudelijk geen vragen, opmerkingen te bestaan over verslag  
      25.11.13. Deze zijn akkoord, dank aan Pierre Poort. Kan op onze website worden gezet.  

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

Marc Deurloo, Pierre Poort 

 Brief bewoner ‘Hondenpoep’: Is in behandeling genomen door Werkgroep OR & G.  

- Brief Gemeente Den Bosch ‘Subsidietoekenning 2014’ In goede orde ontvangen.  
 
4. Portefeuille Financiën 

    Rob Gubbels, Penningmeester 

- Uitleg financiële tussenstand per 01.01.2014. 
We staan er als stichting financieel gezond voor. Dit komt voornamelijk  
dat wij als Wijkraad nagenoeg binnen gebudgetteerde uitgaven zijn gebleven. 
Detaillering overzicht wordt nog nader door Rob verspreid. 

- De vergoedingen bestuur 2013. 
Voorstel is besproken en geaccordeerd. 

- De vergoedingen bestuur voor 2014. 
T.o.v. structuur 2013 is er sprake van 1 bestuurslid minder.  
Er blijft wel ruimte voor een extra wijkraadslid. 
In optiek financiële vergoedingen, is geen voortzetting dubbelfuncties uit 2013 in 2014. 
Een detail overzicht wordt nog nader opgesteld een door Rob verspreid. 

- Alternatief Funding. 
Met een zich terugtrekkende overheid/gemeente ziet de wijkraad het als een uitdaging te 
onderzoeken of ze een rol kan spelen bij alternatieve financiering van bewonersinitiatieven.  
Mogelijke pilot is hierin ‘Project speelplaats Willem-Elschot’. Pierre neemt de ‘kartrekkersrol’ 
daarin over van Marc. Rob neemt het financiële deel voor zijn rekening.  

- ‘Dankjewel Bijeenkomst. 
Er is besloten ook dit jaar weer een dankjewel bijeenkomst te organiseren in 2014. 
In de begroting is daarvoor al een bedrag gereserveerd. Bea en Marc gaan dit plannen. 

 
 5. Werkgroep ROV. 
     Henk Verdijk. 
      In januari geen werkgroep vergadering geweest, Daarom beperkt nieuws. 

- Jaarplan 2014. 
 De presentatie schuift door naar de eerstvolgende WM Bestuur vergadering. 
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- F59 Fiets Snelpad. 
Daarin is enige vooruitgang geboekt, in die zin, dat de Gemeente, zoals door de wijkraad 
verzocht, n.a.v. het advies van de V.V.N., bekijkt of bij de oversteek van de Molenstraat een 
breder midden eiland gerealiseerd kan worden. 

- Doortrekken Stadionlaan naar Tivoliweg.  
Aanbesteding ‘deel’ Stadionlaan’ naar A2 viaduct en viaduct Mazairaclaan is nog dit jaar 2014 
te verwachten volgens de Gemeente.. Daardoor ontstaat er een nieuwe verbinding vanuit de 
Stadionlaan, via de Tivoliweg naar A2 viaduct en viaduct Mazairaclaan tot aan Molenstraat. 
Tevens zal volgens overleg met de Gemeente ook het groen nabij de Van Oldebarneveltlaan 
aangevuld worden. 

- HOV variant. 
In het extra overleg met de klankbordgroep Vlietdijk op 09.01.14. is m.n. de voorkeursvariant 
aan de orde geweest. Dit om te realiseren een meer gestrekt beloop en koppeling van de 
snellere [hoofd]busverbindingen naar Hintham/Rosmalen (lijn 63) en de Groote Wielen (lijn 
74) En wel i.c.m. een zgn. feederlijn, in de vorm van een lokale, kleinere bus, die in Rosmalen 
en de Groote Wielen rond rijdt en aansluit op de eerder genoemde buslijnen.  
Details worden daarover t.z.t. nog nader verstrekt door Henk Verdijk. 

- Grondwater MHP. 
Geen verdere ontwikkelingen. Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar onze website. 

- Trillingen Spoor. 
Door BWROR is dit wijk overschrijdende thema opgepakt en naar lokale en landelijke politiek 
opgeschaald. Nadere informatie wordt nog verstrekt door Henk Verdijk en zal op onze website 
worden aangeboden. 
 

6. Werkgroep Groen. 
     Bea Wever. 

- Verslag Werkgroep Groen. 
Verslag van de recente bijeenkomst in januari 2014 van de werkgroep is verspreid.  

- Zwerfafval Dag 29 maart 2014. 

- Bea Wever heeft inmiddels binnen de werkgroep al veel voorbereidend werk gedaan. 
Meer details zijn terug te vinden in onze Januari 2014 Nieuwsbrief. 

- Voorstel bewoners boomkeuze. 
In samenspraak met de Werkgroep ‘Groen’ kunnen de bewoners de boomkeuze en de 
daartoe behoren de begroting beïnvloeden. Er is een verzoek van bewoners van de 
Rooseveltlaan: als er nieuwe bomen in het park worden geplaatst, dan genieten ‘notenbomen’ 
de voorkeur. Dit voorstel is bij de Gemeente ter behandeling aangereikt. 
 

7. Werkgroep Jongeren. 
     Marc Deurloo 

- Workshop ‘Jongeren in de wijk’ 03.02.2014. 
Workshop is voorbereid en naar een aantal bewoners(groepen) gecommuniceerd.  
Er wordt nog weinig animo ervaren, om deze avond te willen bijwonen.  
Meer details is daarover terug te vinden op onze website en recente Januari Nieuwsbrief. 

- Publiciteit. 
Om dit effectief aan de openbaarheid te willen brengen wordt er binnenkort  ‘n Nieuwsbrief 
bezorgd in de Wijk Molenhoek. I.c.m. communiceren via onze website en twitter-account.   
 

8. Portefeuille Communicatie.  
      Pierre Poort. 

- Website. 
Gebleken is , dat onze website nog steeds  in toenemende mate steeds meer bezoekers trekt. 
En ook, dat onze twiiteraccount steeds vaker wordt gevonden, het aantal volgers blijft groeien 
en dat onze tweets, actiever worden doorgestuurd.  

- Nieuwsbrief. 
In januari 2014 is er weer een papieren Nieuwsbrief. Het rondbrengen is gepland in weekend 
17-18-19-januari 2014. 
Er wordt gestudeerd op de mogelijkheden om ook nog in 2014 een digitale versie van de 
Nieuwsbrief te willen introduceren. Een offerte is al aangevraagd. 
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iedereen kan zich dan daarop abonneren via de website. 
Het grootste voordeel is dat sneller, actueler ‘nieuws’ voor de wijkbewoners en andere 
geïnteresseerden kan worden verspreid. 

- Facebook account  
Door drukte op andere fronten is de implementatie nu vastgezet op 01.02.2014. 
In nadere informatie en uitleg wordt voorzien. 

- Prikbord in ‘Molenhoek Passage’  
Dit wordt steeds vaker gevonden, gelezen en actief benut bij actualiteiten. 

- Inloopspreekuur. 
De inloopspreekuren blijken nauwelijks te worden bezocht. Ook Wijkraad Sparrenburg en 
Wijkraad Hondsberg-Centrum hebben dit ervaren. Ze hebben al gecommuniceerd te gaan 
stoppen met het inloopspreekuur. Wij als Wijkraad Molenhoek laten het eerstvolgende 
inloopspreekuur op 10.02.2014 nog gehandhaafd. Een alternatief voorstel voor 2014 
vergaderschema en inloopmogelijkheid is ingebracht en zal in de volgende vergadering tot 
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. 
Daarnaast moet het nieuwe vergaderschema ook leiden tot versterking van de samenwerking 
met de vrijwilligers in de diverse werkgroepen.  
Het vergaderschema  2 Vergaderingen ‘Openbaar’; 6 ‘Bestuur’; 2 ‘Bestuur & 
Werkgroepenleden’. In totaal 10 vergaderdata op jaarbasis. 
Voor meer details wordt verwezen naar een separaat nieuw opgesteld schema 2014. 

 
9. Ouderen. 

Ad Prince.  

- Zorgzaam Netwerk. 
Er is een 1

e
 bijeenkomst geweest van de nieuw opgerichte werkgroep. Daarin hebben zitting 2 

leden van de HEVO, 2 medewerkers van ZET , Gabor Martens van DIVERS en Ad Prince 
Contactpersoon Ouderen & Welzijn. 
Voor meer details wordt verwezen naar de komende Nieuwsbrief Januari en onze website. 
Op de 21

e
 januari 2014 vindt weer een vervolggesprek plaats. 

- 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. 

- Pierre Poort vraagt iedereen om nog even te checken op actualiteit de deelnemers aan de 
verschillende werkgroepen. Concreet verzoek daartoe volgt via e-mail. 
 

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 in de contacten met de HEVO de 
actuele  ontwikkelingen hierin actief en nauwgezet te 
blijven volgen.                   

Ad. 10.02.2014. 

2 

 

 

Marc Deurloo overlegt samen met Bea Wever over de te 

volgen opzet van komende ‘Zwerfvuil Dag’ 29.03.14. 

Met name over de locatie van in te richten startpunt. 

Marc, Bea. 10.02.2014 

3 

 

 

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

goedgekeurde verslag van 25.11.2013. 

Pierre 10.02.2014 
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5 

 

 

Pierre Poort gaat de Facebook account voor onze Wijk 
Molenhoek implementeren per 01.02.2014. 

Pierre 

 

10.02.2014 

6 

 

 

Bea Wever zegt toe de ‘ontwikkelingen’ rond de 
bezuinigingen op groenvoorzieningen in onze wijk nog 
steeds actief goed te blijven monitoren. 

Bea 10.02.2014 

7. Rob Gubbels gaat aan de slag om een Financieel 
Jaarplan 2014 op te stellen. Tevens zal er een lijst komen 
over de bestuur vergoedingen 2014. Deze beide zaken 
komen ter beschikking van het Bestuur. 

Rob. 10.02.2014 

8. Bea Wever en Marc Deurloo nemen de organisatie op 
zich, om een ‘dankjewel bijeenkomst 2014’ te realiseren. 
Eventueel i.c.m. eerstvolgende [1

e
] gezamenlijke 

bijeenkomst Bestuur- en Werkgroep leden. 

Bea, Marc 10.02.2014 

9. Bea Wever en Marc Deurloo organiseren voor de 3
e
 keer 

op rij de ‘Nl Schoon Zwerfvuil dag 2014’ in de Wijk 
Molenhoek.  

Bea, Marc 10.02.2014 

10. Jaarplan RO & V opstellen, presenteren aan Bestuur. Henk. 10.02.2014 

 

 

WM activiteiten 2014. 

 

Workshop jongeren.  

‘Workshop Jongeren in de wijk’ 03 februari 2014. 

Locatie: ‘Number One’ Rosmalen. 

Inloop: 19.30 uur.  Aanvang: 20.00 uur. 

 

Zwerfafval dag.  

29 maart 2014 Wijk Molenhoek Rosmalen. 

Aanmelden: 09.45 uur veldje ‘Molen’. 

Rondgang: 10.00-11.30 uur. 

Gezellig samenzijn: 11.30-12.30 uur. 

 

Vergaderingen bestuur Wijkraad Molenhoek ‘WM’ 

13 januari, 10 februari, 10 maart, 14  april, 12 mei, 16 juni,  

08 september, 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 15 december. 

 [Marc, Henk] 

 

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  
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