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CONCEPT VERSLAG bestuur Wijkraad Molenhoek van 11 maart 2013 

 

Aanwezig: Maurits Veltman (t/m agendapunt 3), Bea Wever, Henk Verdijk, Pierre Poort, 

André Timmermans. 

Afwezig met bericht: Marc Deurloo, Ad Prince en Paul Hilgers. 

Notulist: André Timmermans 

 

 

1.  Mededelingen en vaststellen agenda. 

- Maurits Veltman wordt van harte welkom geheten als tijdelijk waarnemend 

Penningmeester de wijkraad. Hij geeft aan dat hij het financiële beheer op low 

profile basis op zich neemt om de wijkraad hiermee te helpen totdat er een vast 

bestuurslid voor is gevonden. Hij zal de bestuursvergaderingen, voor zover dat 

nodig is, tot en met het agendapunt financiën bijwonen. 

- Op het inloopspreekuur is niemand geweest. Dit is de tweede keer. 

- De wijkraadkastjes in de Molenhoekpassage naast de ingang van AH zullen in het 

vervolg door Pierre worden bijgehouden. Henk geeft zijn sleutel aan Pierre, André 

houdt voorlopig ook nog een sleutel als reserve. 

 

 

2.  Vaststelling verslag 14 januari 2013 

Verslag is akkoord met dank aan Ad. 

Actiepunten: 

De actiepunten 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 en 12 zijn uitgevoerd. De punten 1, 2 en 11 

blijven staan op de actiepuntenlijst.  
 

 

3. Financiën 

 Maurits is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zal met Gerard Maassen 

een afspraak maken voor de overdracht van de financiële stukken en de 

overname van de ING betaalrekening van de wijkraad. Ook als de 

penningmeester niet aanwezig kan zijn bij een bestuursvergadering zal hij de 

financiële stand van zaken melden/mailen. 

 

 Voor de renovatie van het voetbalveld Zandbergen zijn alleen netten nodig 

(kosten € 220), de doelen worden door de gemeente geplaatst. Met de vrijval van 

€ 280 naar de rekening courant resteert nog € 1.500 voor de renovatie van een 

of meer andere speelveldjes binnen de wijk. Deze reservering moet echter nog 

dit jaar zijn besteed, anders zal ook dit bedrag vrijvallen. 

 

 De betaalde rekening van Ceweb van € 363 voor het aanpassen van de website 

zal door gemeente naar de rekening van de wijkraad worden overgemaakt. 

 

 Voor de nog uit te brengen bewoners enquête zal door Marc een BIG aanvraag 

worden gedaan. Volgens de wijkmanager mag op een toekenning worden 

gerekend. De conceptopzet was prima, de bedragen moeten worden aangepast. 

 

 De bijgestelde Begroting 2013 versie 2 wordt vastgesteld. De meevallers en 

tegenvallers lijken elkaar op te heffen. 
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4. Ingekomen  / uitgaande post 

 Binnen gekomen Raadsinformatie brieven over Centrumplan en winkelcentrum 

Molenhoek zijn openbaar en kunnen op de website worden geplaatst. 

 

 De binnen gekomen mails over geluidhinder A59 en het aanbod van Jacques 

Hendrix betreffende omwonenden enquête winkelcentrum Molenhoek zullen door 

Henk worden beantwoord. 

 

 

5. Nieuwsbrief maart / Bewonersenquête /Openbare vergadering 14 mei 

 De deadline voor de Nieuwsbrief is 13 maart om de planning te kunnen halen. 

N.a.v. de Raadsinformatie brieven past Henk het gedeelte van het winkelcentrum 

Molenhoek aan en levert de tekst z.s.m. aan Pierre. De omschrijving vanuit de 

Statuten kan worden bekort door alleen ‘wijk Molenhoek’ op te nemen. 

 

 Voor de enquête is nog een week beschikbaar, dit i.v.m. het eenvoudig kunnen 

kopiëren. Pierre heeft de enquête aangepast en opnieuw een testversie uitgezet. 

Gemakshalve zal hij die testversie ook in een PDF formaat aanleveren om 

aantekeningen en opmerkingen te kunnen plaatsen. 

Tijdens een korte gedachten wisseling bleken de opmerkingen van Henk en Bea 

(verwerkt in de eerste versie van de test) over het hoofd te zijn gezien. Pierre zal 

die opmerkingen alsnog meenemen naar het overleg met Marc en André van a.s. 

donderdag om de enquête te kunnen afronden. 

Afgesproken wordt om de enquête absoluut anoniem te houden en 

contactgegevens/e-mailadressen via de website te verzamelen. 

 

 Pierre verwacht dat 22/23 maart de Nieuwsbrief met Enquête kan worden 

verspreid. Hij vraagt de bestuursleden om voorafgaand aan de verspreiding de 

Enquête in de Nieuwsbrief te voegen om te voorkomen dat deze bij het oud 

papier terecht komt. 

 

 Marc en Pierre zullen een zaal voor ongeveer 80 personen met bijbehorende 

faciliteiten bespreken bij Perron-3 t.b.v. de Openbare Wijkraadvergadering van 

14 mei a.s. 

 

 

6. Rondje lang de velden (werkgroepen) 

 Werkgroep Openbare Ruimte en Groen 

Het wordt zeer op prijs gesteld als de verslagen van de werkgroep naar de 

bestuursleden kunnen worden gezonden. 

Verder is het plan Rector Zwijsenlaan met enkele bewoners besproken en zal na 

afronding in een bewonersoverleg worden gepresenteerd. 

Ook is de gemeente bezig met het opzetten van een beheerplan Openbare Ruimte 

voor de Molenhoek. Zodra gereed zal dat plan in de werkgroep worden besproken. 

  

 Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer 

Het bijgestelde werkplan 2013 is alsnog naar het bestuur verzonden.  

Henk verwacht binnenkort een uitnodiging van de gemeente te krijgen voor een 

overleg betreffende de ontwikkelingen rondom het winkelcentrum Molenhoek. 

Op gestelde vragen over het Snelwegfietspad is van de gemeente nog steeds 

geen antwoord ontvangen. Henk zal nogmaals rappelleren met een CCtje naar de 

wijkmanager.  

 

 Slimme Buurt 

Deze avond wordt voorlichting gegeven over zonnepanelen. Er zijn ongeveer 70 

belangstellenden die zich hebben aangemeld. 
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7. Evaluatie Dankjewelbijeenkomst 6 maart en Zwerfafvaldag 9 maart 

Beide evenementen zijn tot volle tevredenheid verlopen en voor herhaling vatbaar. 

Betreffen de zwerfafvaldag zal worden geprobeerd nog meer ‘ruim ploegen’ op de 

been te krijgen en dan ook meer gespreid over de wijk. Nu is een deel van de wijk 

blijven liggen. 

 

 

8. Deelname Vrijwilligers Academie 

Brochure Vrijwilligers Academie (8-12 april) is beschikbaar bij Pierre. Hij heeft zich al 

voor een aantal workshops opgegeven. Deze workshops zijn gratis voor vrijwilligers 

van bij de Academie direct betrokken organisaties, voor de overige organisaties (o.a. 

wijkraden) bedragen de kosten € 3 per wokshop. 

 

 

9. Vergadermogelijkheden Annenborch 

Er zijn goede vergadermogelijkheden beschikbaar maar het ontbreekt aan faciliteiten, 

met name in de avonden. Dit kan deels worden opgelost door medewerkers van het 

restaurant in te huren voor drankvoorzieningen en het opruimen, maar o.a. beamer 

met scherm zal meegebracht moeten worden. Ander nadeel is dat bezoekers uiterlijk 

22.00 uur het gebouw moeten verlaten. Het bestuur ziet deze vergadermogelijkheden 

toch als uitwijkmogelijkheid als de wijkraad niet terecht kan bij Perron-3. 

 

 

10. Bewonersradenoverleg ’s-Hertogenbosch 

In verband met verhindering van Henk en André op 17 juni en 16 december zal Pierre 

in ieder geval de honneurs van de wijkraad voor zijn rekening nemen. 

 

 

11. Rondvraag 

 Op de per mail uitgebrachte zienswijze over de Concept Nota Uitvoeringsregels 

Evenementenbeleid (30 januari) met betrekking tot het ontbreken van regels voor 

kleine evenementen en de vrijwilligersverzekering is nog geen reactie binnen. 

André zal bij de gemeente rappelleren. 

 

 André geeft aan zich te willen terug trekken uit het bestuur en hoopt dat de 

Bewoners Enquête voldoende kandidaten oplevert die het stokje kunnen 

overnemen. 

 

 

12. André sluit om 22.15u de vergadering. 

 

Actiepuntenlijst 

 

Nr. 

 

Actie Actiehouder Gereed 

1 

 

 

Marc en Ad maken voorstel voor een eigen visie 

over toekomst zwembad 

Marc en Ad Juni 

2 

 

 

Marc komt met concreet voorstel besteding voor 

het resterende gereserveerde budget van € 1.500 

Marc Juni 
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3 

 

 

Marc geeft inventarisatie onveilige oversteken 

Troubadour door aan RO/V 

Marc Na invent. 

4 

 

 

Verslag bestuursvergadering 14 januari naar 

Maurits zenden 

André z.s.m. 

5 

 

 

Beleidsregels en subsidieregeling gemeente naar 

Maurits zenden 

André 

 

z.s.m. 

6 

 

 

De reserve sleutel van de wijkraadkastjes in de 

Molenhoekpassage aan Pierre geven 

Henk z.s.m. 

7 

 

 

Marc verzorgt BIG aanvraag voor de te houden 

bewoners enquête. 

Marc z.s.m. 

8 

 

 

De mails over geluidhinder A59 en aanbod 

Hendrix worden door RO/V beantwoord 

Henk April 

9 

 

 

 

Aanpassen tekst Nieuwsbrief n.a.v. 

Raadsinformatie brieven winkelcentrum 

Molenhoek 

Henk z.s.m. 

10 

 

 

 

Enquête in PDF zetten en aan bestuursleden 

zenden t.b.v. plaatsen opmerkingen / 

aantekeningen 

Pierre z.s.m. 

11 Uitproberen testversie 2 van de enquête Allen z.s.m. 

12 

 

 

Enquête voorafgaand aan verspreiding in 

Nieuwsbrief voegen 

Allen 22/23 

maart 

13 

 

 

Vastleggen zaal Perron-3 met bijbehorende 

faciliteiten voor 14 mei 

Pierre/Marc z.s.m. 

14 

 

 

Rappelleren beantwoording vragen over 

fietssnelweg 

Henk April 

15 

 

 

Rappelleren inzake zienswijze m.b.t. Concept Nota 

Evenementenbeleid 

André April 

 

2013 Vergaderingen bestuur wijkraad: 

22 april, 3 juni, 9 september, 21 oktober, 25 november 

 

2013 Vergaderingen Bewonersradenoverleg Rosmalen: 

18 maart, 13 mei, 19 augustus, 28 oktober, 16 december 

 

2013 Vergaderingen Bewonersradenoverleg ‘s-Hertogenbosch: 

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


