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VERSLAG vergadering bestuur Wijkraad Molenhoek Rosmalen.  CONCEPT. 

09-09-2013 20.00-22.00uur Zaal ‘Wissel’ PERRON-3. 

 
Aanwezig: Bea Wever, Henk Verdijk, Pierre Poort, Marc Deurloo, Ad Prince, Rob Gubbels. Marie-
Louise Claessens. 
Notulist: Pierre Poort. 
 
Bij aanvang van de vergadering begint begroet onze voorzitter Marc Deurloo van harte de 
aanwezigheid van Mw. Mr. Marie-Louise Claessens Wijkmanager Rosmalen Gem. Den Bosch.  

 

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. Uitgesproken wordt nogmaals: onze nieuwe Wijkmanager  

     heeft steeds voor bijwonen Wijkraad bestuursvergaderingen een open invitatie. 

 

2.  Vaststelling verslag 03.06.2013.  
Er blijken geen vragen, opmerkingen te bestaan over de verslag 03.06.13.             

      Dit is akkoord met dank aan Pierre. Kan op onze website worden gezet. 

       

3. Financiën. 
 Rob Gubbels geeft aan, dat hij nog geen volledige toelichting over de huidige cijfers kan 

geven. Overdracht  financiële zaken is pas net volbracht en hij heeft nog geen kans gehad 
een actueel overzicht op te stellen. Rob zegt toe dat dan alsnog naar de bestuursleden te 
willen verzenden. Met ‘t verzoek tot zorgvuldig omgaan met de ‘spaarzame’ gelden.  

 De BIG afrekening is als zodanig opgesteld en naar de Gemeente verzonden.  

 

4. Ingekomen  / uitgaande post. 
 Zangkoren bij de Molen tijdens Monumentendag 15.09.13. 

 Beeldje Park. 

 Sponsoring RVC 2013. 

 Overlast bij speelvoorzieningen Debussylaan en Parkweg. [zie onder Jeugd] 

 Bomenbeleid [zie onder OR & Groen] 

 Planning 2013: WRM-vergaderschema, data-inloopspreekuren en -bezetting schema. 

 Bezoek B & W aan Rosmalen 02.11.2013 van 09.00-12.00 uur. 

Bepalen onderwerpen voor Wijk Molenhoek.  

WRM Deelname comité voorbereiding ? 

 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 Parkweg en ook bij Debussylaan.  Overlast, veroorzaakt 
door gedrag van jongeren. Marc Deurloo zegt toe, dit te willen blijven monitoren. 

 

5. Wijkraad nieuwe stijl. 

      -  Marc Deurloo presenteert een overzicht van aspecten in de statuten, die een  

         andere invulling zouden moeten krijgen. Het betreft kleine veranderingen vwb  

         ruimte voor andere bronnen van inkomsten dan alleen gemeente subsidie, grootte  

         van de wijkraad, vergaderfrequentie, noodzaak van een accountantsverklaring.  

         Aan de Wijkmanager Marie-Louise Claessens de vraag of hiervoor een statuut  

         wijziging nodig is of dat een annex-bijlage, te noemen in de notulen of anders een  

         aanhangsel bij de statuten volstaat.    

- De Wijkmanager vraagt dit na en komt hierop terug. 
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6. Veilgheidsavond najaar 2013. 
- De Wijkraad is er geen voorstander van, om zelf een veiligheidsavond te organiseren.  

Het thema speelt breder dan alleen in Molenhoek en bij een vorige keer was de animo 
gering. De organisatie van een ‘veiligheidsavond’ Rosmalen-breed wordt wel toegejuicht.  

- Voor inbraakpreventie blijven we als Wijkraad zoeken naar het aansluiten bij een breder 
dan Wijkraad Molenhoek initiatief, b.v. in het kader van ‘DDO Donkere Dagen Offensief’; in 
de wintermaanden i.s.m. de Politie. Of mogelijk ‘Rosmalen’ breed, dit te organiseren.  

 

7. Rondje langs de velden. 

Werkgroep ROV: 
- Er ligt een nieuw plan voor vwb Molenhoek Passage. Hiervoor moet het Bestemmingsplan 

worden gewijzigd en een ontwerp is/wordt door de Gemeente gepresenteerd op een nog 
nader te bepalen datum. De Wijkraad Molenhoek zal kort daarna op een notk datum een 
inloopavond houden. Dit om met bewoners de hoofdlijnen van bestaande – en toe te 

voegen zorgen te verkennen. Deze worden aansluitend verwoordt door Werkgroep RO&V  
in een inspraak reactie van Wijkraad Molenhoek.  

- Ten aanzien van het nieuwe plan Molenhoek Passage is er volgens Henk een aanmerkelijke 

verbetering te verwachten. Daartoe kan snel een [concept]inspraakreactie worden 
opgesteld en op de website worden geplaatst. 

- Henk licht de hoofdpunten toe aan de Wijkraad. 

- De wijkraad is huiverig, dat de Molenhoek Passage veel drukker zal worden bezocht in de 
toekomst. Dit gelet op de mogelijke realisatie van Centrumplan Rosmalen, met plan 
betaald parkeren. 

- Henk Verdijk geeft aan, dat er bij de ROV binnen de Gemeente met het uitwerken van de 
detaillering, rekening wordt gehouden met het juiste gebruik van de huidige en 
toekomstige voet- en fietspaden. 

- Per 01.10.13 heeft winkelcentrum Molenhoek Passage er een nieuwe KRUIDVAT winkel bij. 
Deze wordt gevestigd in een deel van het pand naast GAL&GALL. 
Daarin was voorheen gevestigd een fitness bedrijf. De restruimte daarvan is nu leegstaand. 

- Wat betreft nieuwbouwplan De Hoef zal ook binnen de gestelde termijnen een 
inspraakreactie worden opgesteld en op de website worden gezet. 

- Henk heeft inmiddels contact opgenomen met belangstellenden uit de resultaten enquête 

voor deelname aan de Werkgroep RO&V,  via de lijst en verstrekt overzicht reacties. 
 

Werkgroep Groen.  
- Verslag van de recente bijeenkomst in augustus 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. 

 

Werkgroep Jongeren. 
- Marc Deurloo heeft de voorbije maanden opnieuw gesproken met bewoners van de Willem 

Elschotstraat over het aanpassen van de speeltuin.  

Indien er ‘tussentijdse’ ontwikkelingen zijn, dan zal Marc Deurloo ons berichten. 
Daarnaast is er ook overleg geweest met bewoners Parkweg en Zandbergen. 
Met jongerenwerk en politie is in de zomermaanden overleg geweest mbt gemelde overlast 
bij Parkweg en Debussylaan. Aansluitend zijn een aantal avonden fietsronden gehouden 
waarbij contact is gelegd met de jongeren. 
 

Communicatie.  
- De website wordt steeds actueel gehouden.  

- Gebleken is ook, dat onze website 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. Er zijn op dit moment geen ‘harde’ thema’s. 

Beslissing schuift door naar WR vergadering 21 oktober. 

- Facebook account > dit thema schuift door  naar vergadering 21 oktober. 

- @wijkmolenhoek e-mail accounts [gratis aanmaak] voor alle WR leden. > beslissing schuift 

door naar vergadering 21 oktober. 

- Prikbord in ‘Molenhoek Passage’ wordt steeds vaker benut en gelezen. 
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Ouderen  
- 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 inmiddels contact opgenomen met belangstellenden uit de resultaten enquête 
voor deelname aan de Werkgroep Ouderen  via de lijst en verstrekt overzicht reacties. 

 

8. Rondvraag. 
Bea Wever vraagt aan allen om nogmaals de uitkomsten van de Enquête te willen bestuderen 

en zegt toe dit ook te doen.  

 

9. Sluiting. 
     Rond 10.15 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. 

 

Actiepuntenlijst. 
 

Nr. 

 

Actie Actiehouder Gereed 

1 

 

 

Ad Prince zegt toe de contacten met HEVO te willen 
intensiveren.  Ad blijft de ontwikkelingen hierin actief, 
nauwgezet volgen.                   

Ad. 21.10.13. 

2 

 

 

Maurits Veltman gaat snel ‘overdracht’ ING Bank 

handtekening-houders doen. In samenspraak met Marc 

Deurloo, Rob Gubbels, Ad Prince.  

Marc, Rob, Ad. 21.10.13. 

3 

 

 

Pierre Poort gaat op onze website goedgekeurde 

verslag van 03.06.13.; daarnaast inspraakreacties Plan 

de Hoef en Plan Molenhoek Passage.    

Pierre 21.10.13. 

4 

 

 

Pierre Poort zegt toe steeds vaker het Prikbord in 
Molenhoek Passage te [willen] gebruiken om 
wijkbewoners te informeren. 

Pierre 21.10.13. 

5 

 

 

Marc Deurloo zegt toe samen met Henk op te stellen 

een inspraakreactie Plan De Hoef  Zuid. 

Marc, Henk 

 

21.10.13. 

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 21.10.13. 

7. Henk Verdijk zegt toe samen met Marc op te stellen een 
inspraakreactie Plan Molenhoek Passage. 
 

Henk, Marc 21.10.13. 

 

Vergaderingen. 

 

2013 Vergaderingen bestuur Wijkraad Molenhoek: 

09 september, 21 oktober, 25 november (Bestuur) 

 

2013 Inloopspreekuur gezamenlijk 3 Wijkraden in PERRON-3 

09 september, 14 oktober, 11 november, 09 december [Schema) 

 

2013 Vergaderingen Bewonersradenoverleg Rosmalen ‘BROR’: 

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

 

2013 Vergaderingen Bewonersradenoverleg ’s-Hertogenbosch ‘BRODB’: 

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