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VERSLAG vergadering bestuur Wijkraad Molenhoek Rosmalen.  CONCEPT. 

21.10.2013. 20.00-22.45 uur Locatie: ‘Thuis’ bij Rob Gubbels. 

 
Aanwezig: Bea Wever, Pierre Poort, Marc Deurloo, Ad Prince, Rob Gubbels.  
Afwezig: Marie-Louise Claessens [afmelding], Henk Verdijk [afmelding]. 
Notulist: Pierre Poort. 

 

1.  Mededelingen en vaststellen agenda. 

     Marc Deurloo. 
     Besloten is dat vergadering verloopt conform de opgestelde agenda. 

 

2.  Vaststelling verslagen, doornemen actiepunten 09.09.; 19.09.13. 

     Marc Deurloo. 
Er blijken inhoudelijk geen vragen, opmerkingen te bestaan over de verslagen 09.09.;  

      19.09.13. Deze zijn akkoord, dank aan Pierre Poort. Kunnen op onze website worden gezet.  

 

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

Marc Deurloo, Pierre Poort 
 Brief Gemeente Den Bosch  15.09.13.: ‘Grondvervuiling’ rondom MHP aan bewoners. 

De Wijkraad besluit gezamenlijk dit over te laten aan zelfinitiatieven van bewoners richting 
Gemeente.  

- Brief Gemeente Den Bosch 14.10.13.: ‘WM Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan 
Molenhoekpassage’ In goede orde ontvangen.  

 Brief bewoners Slauerhofstraat: verzoek behoud ‘groenzone’ ’bij AH Laad & Losplaats. 
Deze is doorgeven als aandachtspunt aan Henk Verdijk Voorzitter Werkgroep RO & V. 

- Brief Gemeente Den Bosch  11.09.13. WM BIG-aanvraag Afrekening  is akkoord bevonden 

en volledig afgehandeld. 

 E-mail brief 18.10.13.: bewoonster Zandstraat over verkeer[on]veiligheid. 

Deze is onder de aandacht gebracht van Henk Verdijk Voorz.Wrk.Grp.RO/V. 

- Brief 21.10.13. ‘Groene Delta Plus, de groene long’ van bewoner/lid werkgroep OR 

& G. Genoteerd en ondergebracht bij Bea Wever, Voorz. Werkgroep. OR/G. 

 

 

4. Wijkraad nieuwe stijl. 

Marc Deurloo. 

      -  Marc Deurloo heeft een terugkoppeling gehad van onze wijkmanager  

         Marie-Louise  Claessens over het wel/niet realiseren van nieuwe statuten. 

         CITAAT: “Voor wat de gemeente betreft, hoeft de wijkraad de statuten niet  

         aan te passen. Wij eisen nl. niet (meer) van hen dat ze zoveel  

         bestuursleden moeten hebben, of dat ze een bepaald aantal keren per jaar  

         moeten vergaderen. Dat was voorheen wel zo, maar bij de vaststelling van  

         de beleidsregels voor de wijkraden in 2013 is dat versoepeld. 

         Als de wijkraad in hun eigen statuten heeft staan, dat ze hun statuten  

         moeten aanpassen als er een wijziging in optreedt, dan zullen ze voor  

         zichzelf af moeten wegen of ze wel of niet naar de notaris gaan. Dat  

         betreft de “huishouding” van de wijkraad zelf.”  - 

       - Hierbij verwijst Marc naar de ‘Beleidsregels voor wijkraden Nov.2012’  

         opgesteld door de Gemeente Den Bosch. Meer details op onze website. 

       - Hierover wordt een voorstel uitgewerkt door Marc Deurloo.  

          Bespreekbaar op de 25e november 2013. 
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5. Financiën 

    Rob Gubbels, Penningmeester 

- Uitleg financiële tussenstand per 01.10.13. 
We staan er als stichting financieel gezond voor. Dit komt voornamelijk  
dat wij als Wijkraad nagenoeg geen niet gebudgetteerde uitgaven  
hebben gedaan.  
Op alle wel gebudgetteerde kostenposten hebben  we minder uitgegeven (nieuwskrant, 
vergaderkosten, consumpties).  

Per heden hebben we een positief resultaat op onze bankrekening. Daar komt nog bij de  
subsidie van het vierde kwartaal 2013.  
Verwachte kosten voor de rest van het jaar zijn de vergoedingen voor de bestuursleden ,  
een nieuwsbrief en vergaderkosten.  
En nog moeten we positief het jaar 2013 kunnen afsluiten ondanks het  
gebudgetteerde verlies. 

- Inschatting kosten voor rest jaar 2013. 

Aan iedereen wordt nogmaals gevraagd een opgave te verstrekken van nog te verwachten 
kosten in dit jaar 2013. 

- Afspreken kostenbeleid m.b.t. declaraties. 

Geconstateerd is, dat er toch nog declaraties zijn binnengekomen voor uitgaven, die 
normaal gesproken horen bij het uitoefenen van de vrijwilligersfunctie. Gewezen wordt op 
de eindejaar vergoedingen voor ieder bestuurslid. In ieder geval worden uitzonderlijke 

gevallen voorgelegd aan het bestuur. 

 

Rondje langs de velden. 

 

     6. Werkgroep ROV. 

    Henk Verdijk. 
- Henk Verdijk is ziek gemeld. Onderwerpen schuiven door naar 25.11.13. 

 Dit is de eerstvolgende WM Bestuur vergadering. 
 

7. Werkgroep Groen. 

     Bea Wever. 
- Verslag van de recente bijeenkomst in oktober 2013 van de werkgroep is verspreid.  

- Bea Wever heeft inmiddels contact opgenomen met belangstellenden uit de resultaten 

enquête voor deelname aan de Werkgroep Groen,  via de lijst en verstrekt overzicht 
reacties. Zegt dit verder nader te willen uitwerken binnen haar Werkgroep. 

- Marc Deurloo Voorzitter Bestuur en Bea Wever Voorz. Werkgroep OR & G gaan in detail 

met elkaar bespreken de verdere invulling van ’15 minuten’ bezoek B & W Gemeente Den 
Bosch op 02.11.13 aan Rosmalen en specifiek ‘Gele Hoeve/Groenzone Rooseveltlaan’. 
Hiertoe is intussen het gehele dagprogramma 02.11.13. beschikbaar gesteld. 

 

8. Werkgroep Jongeren. 

     Marc Deurloo 
- Marc Deurloo heeft de voorbije maanden opnieuw gesproken met diverse bewoners van de 

Wijk Molenhoek en Zandstraat.  

- Er is besloten om op dinsdag 21 januari 2014 een speciale avond te houden over ‘Omgang 

met Jongeren in de Wijk’. Gepland is deze avond in PERRON-3 te Rosmalen. Dit i.s.m. 
opbouwwerk Jongeren, Divers, Politie, Gemeente Den Bosch, Wijkraad Molenhoek. 

- Om dit effectief aan de openbaarheid te willen brengen wordt er ‘n Nieuwsbrief bezorgd in 

de Wijk Molenhoek. I.c.m. communiceren via onze website en twitter-account.   
 

9. Communicatie.  

     Pierre Poort. 
- E-mail adressen @wijkmolenhoek.nl voor alle Wijkraad leden incl. Werkgroepen, zal niet 

worden toegepast. Daartoe bestaat te weinig interesse.  

- 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.  

- Uitbrengen 2e Nieuwsbrief einde jaar 2013. Zie details bij Pnt.8. 

- Facebook account > Daartoe wordt er door Pierre Poort Voorz. Werkgroep Communicatie 

een ‘White paper’ opgesteld. En wel met opsomming van voor- en nadelen van het 
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toepassen van een FACEBOOK-account voor onze Wijkraad. Tevens zal worden belicht de 

aspecten van privacy, controleerbaarheid van de content. En zeer zeker zal er met een 

kritisch oog worden gekeken naar de eventueel benodigde tijd, die de ’webmaster’ 
[vooralsnog in de persoon van Pierre Poort] zal moeten/willen/kunnen steken in deze 
nieuwe communicatievorm. 

- Prikbord in ‘Molenhoek Passage’ wordt steeds vaker benut en gelezen en toegepast. 

Op advies van AH en in overleg met de Voorzitter & Secretaris van Stichting 
Ondernemersvereniging Molenhoek Passage Rosmalen [MHP] is er een verplaatsing 
gepland. Dit aangezien de huidige plek ‘naast de AH winkelwagentjes’ niet erg handig is. 
De nieuwe plek, die is voorzien is zo’n 30 meter verderop naar echts. 
En wel naast AH publicatie-prikbord t.o.v. De Schoenhersteller in Molenhoek Passage. 

Alles in overleg met de Stichting Ondernemersvereniging MHP. 

 

10. Ouderen. 

Ad Prince.  
- Vanuit de HEVO is er belangstelling gepolst bij alle Wijkraden, om eventueel deel te nemen 

in discussies over thema’s als ‘Welzijn & Ouderen’ in de Wijk. 

- Ad heeft nog steeds intensief contact met de HEVO en zegt op dit moment niks concreets 

aan nieuws te hebben melden. 

 

11. Rondvraag. 

- Er is gediscussieerd over de naam, afkortingen en logo van de Wijkraad Molenhoek. Deze 
wordt voortaan afgekort tot WM. Aanpassing van het logo om deze in overeenstemming te 
brengen met Wijkraad wordt onderzocht. 
 

12. Sluiting. 

- Rond 22.45 uur bedankt Marc iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
Marc Deurloo bedankt Rob Gubbels voor zijn gastvrijheid als ‘host thuis’ voor deze 
vergadering. 

 

Actiepuntenlijst. 
 

Nr. 

 

Actie Actiehouder Gereed 

1 

 

 

Ad Prince zegt toe in de contacten met de HEVO de 

actuele  ontwikkelingen hierin actief en nauwgezet te 
volgen.                   

Ad. 25.11.13. 

2 

 

 

Marc Deurloo overlegt samen met Bea Wever de details 

w.b.t. ’15 minuten’ bezoek B & W op 02.11.12 aan onze 

Wijk Molenhoek. 

Marc, Bea. 25.11.13 

3 

 

 

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

goedgekeurde verslagen  van 09.09. en 19.09.13. 

Pierre 25.11.13 

4 

 

 

Pierre Poort gaat op korte termijn het WM Prikbord in 
Molenhoek Passage verplaatsen naar een andere 
zichtplek om wijkbewoners nog beter te informeren 

Pierre 25.11.13. 

5 

 

 

Marc Deurloo zegt toe om een CONCEPT Annex/Bijlage 
Statuten op te stellen. Met gebruikmaking van de in ons 
bezit zijnde Beleidsregels. 

Marc, Henk 

 

25.11.13 

6 

 

 

Bea Wever zegt toe de ‘ontwikkelingen’ rond de 

bezuinigingen op groenvoorzieningen in onze wijk nog 
steeds actief goed te blijven monitoren. 

Bea 25.11.13 

7. Rob Gubbels gaat aan de slag om een CONCEPT 
Financieel Jaarplan 2014 op te stellen. Tevens zal er 
een lijst komen over de bestuur vergoedingen 2013. 

Rob. 25.11.13 

8. Op komende vergadering zal ieder WM bestuurslid ’n 

korte presentatie voorbereiden en houden met de 
plannen voor 2014 van zijn/haar werkgroep of initiatief 

Allen 25.11.13. 
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WM Vergaderingen 2013. 

 

Vergaderingen bestuur Wijkraad Molenhoek ‘WM’ 

25 november (Bestuur) 

 

Inloopspreekuur gezamenlijk 3 Wijkraden in PERRON-3. 

11 november [Bea, Ad] , 09 december [Ad, Henk] 

 

Vergaderingen Bewoners Wijkradenoverleg Rosmalen ‘BWROR’. 

28 oktober (Marc, Henk), 17 december (Marc, Henk) 

 

Vergaderingen Bewoners Wijkradenoverleg ’s-Hertogenbosch ‘BWRODB’. 

16 december (Pierre) 
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