
Stichting Wijkraad Molenhoek Rosmalen 
Anna Blamanstraat 22 
5242 EE Rosmalen 
Tel. 073 - 521 58 27 
E-mail info@wijkmolenhoek.nl  
Website www.wijkmolenhoek.nl  
Twitter https://twitter.com/wijkmolenhoek  

 

Notulen vergadering Bestuur WR Molenhoek Rosmalen 03.06.13.                                                                                                                        1 

 

 

VERSLAG vergadering bestuur Wijkraad Molenhoek Rosmalen  

03 juni 2013 20.00-22.00uur Zaal ‘Wissel’ PERRON-3. 

 

Aanwezig: Bea Wever, Henk Verdijk, Pierre Poort, Marc Deurloo, Ad Prince, Rob Gubbels.  

Afwezig: Marie-Louise Claessens, André Timmermans [vakantie] 

Notulist: Pierre Poort. 

 

Bij aanvang van de vergadering begint begroet onze voorzitter Marc Deurloo van harte 

de toekomstige Penningmeester Rob Gubbels. Deze stelt zich aan ons voor.  

 

1.  Mededelingen en vaststellen agenda. 

     De Wijkraad heeft kennis genomen van de andere indeling van de wijkmanagers, die 

     in Den Bosch komt. Per 01.06.13. is Marie-Louise Claessens de nieuwe wijkmanager  

     voor onze wijkraad. 

 

2.  Vaststelling verslagen 22 april 2013, 07 mei 2013, 14 mei 2013.  

Er blijken geen vragen, opmerkingen te bestaan over de verslagen van 22.04.,  

      07.05. Deze zijn akkoord met dank aan Pierre. 

      En kunnen nu dan op onze website worden gezet. 

      Wel is er nog een opmerking gemaakt door Marc Deurloo over de content van  

      verslag openbare vergadering 14 mei. Het deelverslag van de presentatie van de  

      resultaten van ‘Maart 2013 Enquête bewoners Wijk Molenhoek’.  

      Deze zou nog compacter moeten met verwijzing naar PowerPoint presentatie. Marc  

      stuurt z.s.m. een aangepaste versie. 

       

3. Financiën. 

 Maurits Veldman geeft een korte toelichting over de huidige cijfers.  

Dit n.a.v. reeds per e-mail toegezonden ‘financiële tussenrapportage per 01.-

6.13.’ Maurits geeft aan, dat we er financieel goed bij zitten. Waakzaamheid blijft 

echter geboden. Iedereen wordt verzocht zorgvuldig om te gaan met de 

‘spaarzame’ gelden.  

 De uitgaven voor de enquête zijn doorgenomen. De BIG afrekening kan als 

zodanig opgesteld naar de Gemeente worden verzonden. Actie Marc. 

 Er zit nog ca. € 2.300,-- in kas. 

 Maurits wenst zijn opvolger Rob heel veel succes toe. De overdracht zal effectief 

worden gedaan na terugkomst van vakantie Maurits. Uiterlijk 28.06.13 zal dit 

worden gerealiseerd. 

 

4. Ingekomen  / uitgaande post. 

 Vraag via de Wijkraad Paleiskwartier om tekst, content, folders te willen 

verspreiden over het alternatief ’Theater nieuwbouw in Paleiskwartier’. WR Besluit 

is om dit niet actief als Wijkraad Molenhoek te doen. Er kan wel een Twitterbericht 

over worden verstuurd; als Retweet of ‘Wist-u-datje’. 

 Als er van de Gemeente bepaalde informatie te lang op zich laat wachten, dan is t 

zinvol, hierover Wijkmanager Marie-Louise Claessens te benaderen. 

 Er kwamen meldingen binnen bij de Wijkraad, dat zich ‘onregelmatigheden’ 

zouden voordoen bij/in omgeving van de Debussylaan. Overlast, veroorzaakt door 

gedrag van jongeren. Ook vanuit de Parkweg wordt dit gemeld. Marc Deurloo zegt 

toe, daar een aparte bijeenkomst over te beleggen met Wijkagent en Jeugdzorg. 

Pierre Poort geeft aan op zo’n avond te willen meedenken, meepraten over 

oplossingen. 
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5. Wijkraad nieuwe stijl. 

      -  De WR bestuurscrisis is voorbij. Met gepaste trots kunnen we presenteren een  

         nagenoeg nieuw WR Bestuur Molenhoek: 

      * Marc Deurloo, Voorzitter 

      * Pierre Poort, Secretaris 

      * Rob Gubbels, Penningmeester 

-   Alle 3 nieuwe functies zullen d.m.v. inschrijving KvK per 01.07.13 effectief zijn  

    bekrachtigd. Uitschrijvingen bij WR Bestuur, KvK van André Timmermans, Maurits  

    Veltman, Ad Prince zullen ook per die datum effectief zijn.  

    Ad Prince blijft aan als actief Bestuurslid. 

    Het huidige WR Bestuur bestaat nu dan per 01.07.13. uit Marc Deurloo, Pierre  

    Poort, Rob Gubbels, Henk Verdijk, Bea Wever, Ad Prince.  

    Binnenkort zullen al deze bovenstaande ‘wijzigingen’ openbaar worden gemaakt   

     o.a. door publicatie daarvan op onze website en elders. 

- In september 2013 wil Marc een ‘Lightversie van onze Statuten’ presenteren. Op 

te stellen i.s.m. Wijkmanager en Gemeente. 

Met daarin een korte omschrijving werkzaamheden van alle 6 WR bestuursleden. 

- Verkennend is er gesproken over rollen van de Wijkraad. 

WR ‘nieuwe stijl’ zal kritisch omgaan met haar doelstellingen en beschikbare tijd. 

Wens is ook om meer proactief, met plezier bijdragen aan een goed leefbare wijk. 

Er zal goed gekeken worden naar wat/of/wie/wanneer bepaalde zaken oppakt. 

Uitkomsten Enquête Maart 13 zal bij opstellen plannen ‘n belangrijke leidraad zijn.  

 

6. Veilgheidsavond najaar 2013. 

- Op zich is men binnen de Wijkraad voorstander is voor het organiseren van een 

‘Veiligheidsavond’ ‘ergens’ in [late]najaar 2013. 

- Thema’s, die voor de hand liggen, zijn: 

Inbraakpreventie, Sociale veiligheid, Hangjeugd. 

- Na wat discussie is de afspraak dat Hangjeugd [en sociale veiligheid] via een 

besloten vergadering wordt opgepakt. Actie Marc. 

- Voor inbraakpreventie wordt gezocht naar aansluiten bij een breder dan Wijkraad 

Molenhoek initiatief, b.v. in het kader van ‘DDO Donkere Dagen Offensief’. 

 

7. Rondje langs de velden. 

Werkgroep ROV: 

- Henk Verdijk verwijst naar iedereen toegezonden verslag [BROR] Bewonersraden 

Overleg Rosmalen. Geeft aan dat binnen BROR in een klein comité de 

voorbereidingen voor de dagindeling van ‘Bezoek College B&W 02.11.2013’ gaat 

verzorgen. Dit gezien de korte tijd 09.00-12.00uur van het bezoek die dag aan 

Rosmalen. Vooralsnog nemen hieraan deel Henk/André/Pierre. 

- Gemeente heeft werkgroep uitgenodigd voor overleg op 24 mei over de 

Molenhoekpassage. Henk heeft informatie over stand van zaken gevraagd ten 

behoeve van de openbare vergadering maar tot op heden nog niets ontvangen. 

- Wat betreft de trillingen van het spoor zouden er nieuwe metingen gedaan 

worden. Daarover is nog niks nader te melden. 

- De klankbordgroep van De Hoef kwam 23 april opnieuw bijeen. Hierover is nog 

niks concreets te melden. 

- Henk zal contact opnemen met belangstellenden uit de resultaten enquête voor de 

Werkgroep RO/V, via de lijst en verstrekt overzicht reacties. 

 

Werkgroep Groen.  

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

geeft aan , dat er met de door Heijmans geadopteerde rotonde nog niks gebeurd 

is. Het onkruid tiert welig. Daarop is Heijmans aangesproken, hebben toegezegd 

spoedig daar werk van te maken. Ook de andere rotondes maken geen beste 
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groen-indruk. Deze blijken nog niet te zijn geadopteerd door een bedrijf qua 

onderhoud. Hier is het maar afwachten dus. 

- Bea zal contact opnemen met belangstellenden uit de resultaten enquête voor 

deelname aan de Werkgroep Groen,  via de lijst en verstrekt overzicht reacties. 

 

Werkgroep Jongeren. 

- Marc Deurloo heeft intussen opnieuw gesproken met bewoners van de Willem 

Elschotstraat over het aanpassen van de speeltuin. De wensen gaan in de richting 

van een speeltuin zoals in de Debussylaan. Verkennend is met Gemeente 

gesproken over mogelijkheden funding. Uitkomst daarvan vooralsnog niet positief.  

- Op 24 april was er overleg met bewoners van de Parkweg over ervaren overlast, 

huisregels voor het sportveldje en inrichting Park als wandelpark. Enige 

aanpassingen zijn in gang gezet. 

- Op 22 mei was er overleg met bewoners Zandbergen over [speel- en 

sport]voorzieningen aldaar en thema’s in dit wijk deel. De doeltjes van het 

grasveld aan de Zandstraat/Zandbergen zijn inmiddels vernieuwd [doelen door 

Gemeente, netten door Wijkraad]. 

- Indien er ‘tussentijdse’ ontwikkelingen zijn, dan zal Marc Deurloo ons berichten. 

Marc zal contact opnemen met belangstellenden uit de resultaten enquête voor 

deelname aan de Werkgroep Jongeren, via de lijst en verstrekt overzicht reacties. 

Communicatie.  

- De website wordt steeds actueel gehouden.  

- De resultaten van de ‘Maart 2013 Bewoners enquête Wijk Molenhoek’ komen 

binnenkort op onze website. 

- Van de ‘Open Dag Bouw 01.06.13. komen er content en foto’s op de Website. 

Zeer zeker omdat in Rosmalen prominent De Zuid-Willemsvaart, tracé 

toekomstige Rosmalense AA en het Kanaalpark belicht werden. 

- Ook wordt er aandacht besteed aan het feit , dat ‘De Rosmolen’ wordt opgeknapt. 

Naast verfwerk zal ook worden verwijderd de ‘bielzen’ keerwand. De bedoeling is 

deze te vervangen door nieuwe betonnen wanden. Meer informatie en foto’s zijn 

binnenkort terug te vinden op onze website. 

- Gebleken is ook, dat onze website steeds meer bezoekers trekt. En ook, dat onze 

twiiteraccount steeds vaker wordt gevonden, gevolgd en onze tweets, actief 

worden doorgestuurd. Vooral m.b.t. de actuele zaken als ‘Kanaalpark’, ‘Zuid-

Willemsvaart’, ‘MHP Molenhoek Passage Winkelcentrum’, ‘Standerd Molen’.  

- Uitbrengen 2e Nieuwsbrief in najaar 2013. Er zijn op dit moment geen ‘harde’ 

thema’s. Beslissing schuift door naar WR vergadering september. 

Ouderen  

- Ad Prince heeft contact gehad met de HEVO. 

- 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 zal contact opnemen met belangstellenden uit de resultaten enquête voor 

deelname aan de Werkgroep Ouderen  via de lijst en verstrekt overzicht reacties. 

 

8. Rondvraag. 

Er worden geen nadere concrete, relevante vragen gesteld. 

 

9. Sluiting. 

Rond 10.10 uur bedankt Marc iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 

Ook worden alle aanwezigen uitgenodigd nog even een drankje te nuttigen na einde 

vergadering, in de Foyer van PERRON-3. 

 

Voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering op 09.09.13., is er ook weer het 

‘inloopspreekuur’, gezamenlijk met 3 wijkraden in PERRON-3. 
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Actiepuntenlijst 

 

Nr. 

 

Actie Actiehouder Gereed 

1 

 

 

Ad Prince geeft aan nog alle ‘Secretaris’ werk te 

willen verrichten i.v.m. wisseling Bestuur-

samenstelling, t.a.v. alle KvK in- en 

uitschrijvingen WR Bestuur oud en –nieuw, 

uiterlijk 30 juni 2013. 

Ad. 01.07.13. 

2 

 

 

Maurits Veltman gaat ‘overdracht’ ING Bank 

handtekening-houders doen. In samenspraak met 

André Timmermans, Marc Deurloo, Rob Gubbels; 

ING medeondertekening Ad Prince. Dit na 

terugkomst van vakantie Maurits, André , uiterlijk 

30 juni 2013. 

Marc, Rob, 

Ad, André, 

Maurits. 

01.07.13. 

3 

 

 

Pierre Poort gaat op onze website zetten de 

goedgekeurde verslagen van 22.04., 07.05., 

14.05., 03.06.; content + fotoverslag ‘Open Dag 

Bouw 01.06.13. Zuid-Willemsvaart’.  

Pierre 01.07.13. 

4 

 

 

Pierre Poort gaat op korte termijn op de Wijkraad 

website zetten de ‘Resultaten Bewoners enquête 

Maart 2013 Wijk Molenhoek Rosmalen’. 

Pierre 01.07.13. 

5 

 

 

Marc Deurloo gaat contact zoeken met 

geïnteresseerden voor een ‘overleg’ betreffende 

de recente meldingen overlast jongeren. Zegt toe 

dit goed te blijven monitoren, waar nodig actie te 

ondernemen. 

Marc 

 

01.09.13. 

6 

 

 

Bea Wever zegt toe de ‘ontwikkelingen’ rond de 

bezuinigingen op groenvoorzieningen in onze wijk 

goed te blijven monitoren, waar nodig actie te 

ondernemen. 

Bea 01.09.13. 

7. Henk Verdijk zegt toe de actuele ‘ontwikkelingen’ 

rond MHP Molenhoek Passage Winkelcentrum in 

onze wijk goed te blijven monitoren, waar nodig 

actie te ondernemen. 

Henk 01.09.12. 

 

 

2013 Vergaderingen bestuur Wijkraad Molenhoek: 

09 september, 21 oktober, 25 november 

 

2013 Inloopspreekuur gezamenlijk 3 Wijkraden in PERRON-3 

09 september, 14 oktober, 11 november, 09 december 

 

2013 Vergaderingen Bewonersradenoverleg Rosmalen ‘BROR’: 

19 augustus (Henk), 28 oktober(Henk), 16 december(Henk) 

 

2013 Vergaderingen Bewonersradenoverleg ’s-Hertogenbosch ‘BRODB’: 

17 juni (Pierre), 17 september(Pierre), 16 december (Pierre) 

 

 

E-mail info@wijkmolenhoek.nl          Website www.wijkmolenhoek.nl              Twitter https://twitter.com/wijkmolenhoek  
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