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CONCEPT VERSLAG bestuur Wijkraad Molenhoek van 14 januari 2013 

 

Aanwezig, Gerard Maassen, Henk Verdijk, Pierre Poort, André Timmermans,  

Marc Deurloo en Ad Prince, 

Afwezig: Bea Wever (vakantie) en Paul Hilgers (verhinderd) 

Notulist: Ad Prince 

 

 

1.  Mededelingen en vaststellen agenda. 

André: Geert Loeffen ziet wegens gezondheid af van bestuurslidmaatschap. Verder 

heeft André namens het bestuur een mail van de Stichting ZML NO Brabant 

beantwoord. 

Gerard: Heeft bevoegden bank aangepast. 

 

2.  Vaststelling verslag 26 november 2012 

Verslag is akkoord met dank aan Ad. 

Actiepunten: 

De actiepunten 3, 4, 7,9,10,12 en 14 zijn uitgevoerd. De punten 1, 5, 6, 11 en 13 

komen terug op de agenda. 

 

3. Ingekomen  / uitgaande post 

 Brief van de gemeente met data van koopzondagen in 2013 in o.a. centrum       

’s-Hertogenbosch en Rosmalen.  

 Nog enkele boekjes van 5-jarig jubileum van Sportalliantie.  

 

4. Financiën 

 Financieel overzicht 2012 

Gerard licht het financieel overzicht 2012 toe. Ten opzichte van de begroting is er 

een positief verschil van € 784,--. Er zijn echter nog enkele komende posten, die 

over 2012 gaan, ten laste van 2012 geboekt. Een en ander betekent een verlies 

van € 33,-- over 2012. Het eigen vermogen eind 2012 bedraagt € 109 negatief. 

Doordat we al subsidie over het eerste kwartaal 2013 hebben ontvangen, hadden 

we begin januari aan liquide middelen € 3378. Ad heeft de cijfers met Gerard 

gecontroleerd en akkoord bevonden. André bedankt Gerard en Ad. 

 Begroting 2013 

Gerard heeft op basis van begroting 2012 een voorstel gemaakt voor de 

begroting 2013. We hebben een budget van € 5000,--. Hij is uitgegaan van 4 

nieuwsbrieven. Dit aantal kan teruggebracht worden naar 3 of misschien 2 in 

combinatie met losse flyers. Daarnaast zijn mogelijke inkomsten van de 

zwerfvuildag van 2013 nog niet meegenomen. 

André past de begroting hierop aan. Het voorstel komt in de vergadering van 

maart op de agenda. 

 Het nog beschikbare budget van € 2000,-- (voor o.a. wijkspeelplaatsen). 

Er zijn ideeën over: 

 Een jeux de boules-baan in de Debussylaan 

 Bijdrage aan speelplaats Willem Elschotstraat (onderhoud is taak 

gemeente) 

 Nieuwe goaltjes op voetbalveldje Zandbergen. 

Marc komt met concreet voorstel in vergadering van maart. 
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5. Jaaroverzicht en verantwoording gemeente 

André heeft een eerste aanzet gemaakt. Gemist wordt: 

 In eigen beheer nemen van het onderhoud van de groenstrook langs het spoor 

door de bewoners van de Rooseveltlaan. 

 Wijkraad communiceert via: “Ons Laer”. 

 Conclusie met betrekking tot financieel verslag. 

Gerard zal financieel overzicht in overzicht verwerken. André zorgt voor afronding en 

verzending naar gemeente. 

 

6. Vacature penningmeester 

Het bestuur wordt geconfronteerd met de zorgelijke situatie dat er naast de vacatures 

van voorzitter en secretaris er nu ook een vacature is voor de functie van 

penningmeester. Gerard wil voor een paar weken de zaken nog waarnemen.  

Wat betekent dit? De situatie is zorgelijk. We moeten het ambitieniveau bijstellen. 

Daarnaast moeten we proberen wijkbewoners meer bij concrete activiteiten te 

betrekken. Pierre zal bericht over vacatures op website en twitter zetten. Daarnaast 

zullen we er in de volgende Nieuwsbrief opnieuw aandacht aan besteden en een 

artikel in de kranten laten opnemen. Voor functies dagelijks bestuur zul je mensen 

persoonlijk moeten benaderen. Ieder heeft dit al geprobeerd. Marc en Gerard 

benaderen nog een potentiële kandidaat voor het penningmeesterschap. We zullen 

het opnieuw proberen via persoonlijke contacten de komende Nieuwsbrief 

gecombineerd met verspreiding enquête. 

  

7. Plannen 2013 

 Werkgroep jongeren 

Marc heeft met werkgroep het werkplan 2012 geëvalueerd en een plan voor 2013 

opgesteld. Het streven is om via praktische projecten de contacten met de 

buurtbewoners uit te bouwen.  

 Communicatie 

Pierre heeft ook zijn plannen voor 2013 op papier gezet. De ervaringen van 

andere wijkraden zal hij daarbij meenemen. Pierre zal vóór de vergadering van 

maart een voorstel maken voor een enquête met een brede insteek en planning 

voor Nieuwsbrief. 

 Werkgroep ROV 

Het werkplan van de werkgroep is nagenoeg gelijk gebleven aan het in november 

2011 gepresenteerde plan. Afgerond zijn Bestemmingsplan Molenhoek-

Sparrenburg en reconstructie Oude Baan en Mazairaclaan. 

Henk geeft de punten aan waar de werkgroep zich in 2013 op gaat richten: 

 Molenhoekpassage 

 Afronding De Hoef 

 ZWV met kanaalpark 

 Snelfietspad 

De werkgroep kan niet meer zijn dan volgend. 

Marc geeft signaal door dat aantal ouders verschillende oversteekplaatsen naar De 

Troubadour niet veilig vinden. Zij gaan situatie inventariseren en zullen 

bevindingen doorgeven aan werkgroep ROV.  

 Ouderen 

Ad heeft nog geen concrete plannen. Hij wil eerst situatie inventariseren. Heeft 

gesprek gehad met Henk Hermsen van de Annenborch. Annenborch wil wijkraad 

in woord en daad ondersteunen. Wat betreft de afstemming met de HEVO heeft 

Janny Heuveling Ad verwezen naar Bewonersradenoverleg Rosmalen van 21 

januari. Daar komt Jan Jansen van de HEVO. André kijkt of Ad mee kan naar dit 

overleg. 

 

8. Rondvraag 

 André past schema bezetting inloopspreekuren aan. 
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 André heeft overleg met bewoners van de Graafsebaan. Dit naar aanleiding van 

hun klachten dat ze niet gehoord worden bij ontwikkelingen rondom ZWV. 

 Gerard wijst op een website die door de gemeente Haarlemmermeer gebruikt 

wordt om bewoners te informeren over lopende projecten. Alle betrokken partijen 

worden daarop in beeld gebracht en kunnen daarop verslag doen van de door hen 

te verrichten activiteiten. 

 

9. André sluit om 22.30u de vergadering en schuift de overgebleven agendapunten door 

naar een volgende vergadering of de punten worden afgewerkt via mailrondjes. 

 

Actiepuntenlijst 

 

Nr. 

 

Actie Actiehouder Gereed 

1 

 

Marc en Ad maken voorstel voor een eigen visie 

over toekomst zwembad 

Marc en Ad Maart ‘13 

2 André past de begroting 2013 aan.  André Maart ‘13 

3 Marc komt met concreet voorstel besteding 

gereserveerd budget van € 2000,--. 

Marc Maart ‘13 

4 André en Gerard werken verantwoording 2012 

naar de gemeente af.  

André en 

Gerard 

zsm 

5 Ieder probeert kandidaten te zoeken voor 

vacatures bestuur 

Ieder zsm 

6 Pierre zet vacatures op website en twitter Pierre zsm 

7 Pierre maakt concreet voorstel voor brede 

enquête 

Pierre Maart ‘13 

8 André past schema bezetting inloopspreekuren 

aan 

André  Zsm 

9 Bea vraagt Wil Klerks hoe terugmeldingen na 

afhandeling van klachten gebeuren 

Bea Maart ‘13 

10 Bea en André gaan datum prikken voor 

Dankjewel-bijeenkomst in april (= 6 maart 

geworden) 

André en Bea Maart ‘13 

11 Marc geeft inventarisatie onveilige oversteken 

naar Troubadour door aan RO/V 

Marc Na invent. 

12 André kijkt of Ad meekan naar voorzittersoverleg 

van 21 januari 

André zsm 

 

 

2013 Vergaderingen bestuur wijkraad: 

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

 

2013 Vergaderingen Bewonersradenoverleg Rosmalen: 

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

 

2013 Vergaderingen Bewonersradenoverleg ‘s-Hertogenbosch: 

12 maart, 17 juni, 17 september, 16 december 

 


