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CONCEPT VERSLAG bestuur Wijkraad Molenhoek van 22 april 2013 

 

Aanwezig: Bea Wever, Henk Verdijk, Pierre Poort, André Timmermans, Marc Deurloo en 

Ad Prince.  

Afwezig met bericht: en Paul Hilgers en Maurits Veltman 

Notulist: Ad Prince 

 

 

1.  Mededelingen en vaststellen agenda. 

- André heeft bericht gehad dat er een andere indeling van de wijkmanagers in Den 

Bosch komt. De nieuwe wijkmanager voor onze wijkraad wordt: Marie-Louise 

Claessens. 

- André heeft ´t Kwekkeltje gefeliciteerd met het 20 jarig jubileum. Dit werd zeer 

gewaardeerd. 

 

2.  Vaststelling verslag 11 maart 2013  

Blz 1: er is niemand geweest op het inloopspreekuur van 8 april 

Blz 2, punt 6: Het verslag van het bewonersoverleg over het plan van Rector 

Zwijsenlaan wordt schriftelijk gepresenteerd. 

Blz 3: Pierre is naar workshops van de vrijwilligersacademie geweest.  

Verslag is akkoord met dank aan André. 

Actiepunten: 

De actiepunten 2 en 3 blijven staan. De verdere punten zijn afgewerkt. 

 

 

3. Financiën 

 Er is onduidelijkheid over overdracht financiële administratie. André pakt dit op. 

 De BIG-bijdrage is nog niet binnen. De bijdragen voor Ceweb en het zwerfvuil 

wel. Iedere straatgroep heeft apart een vergoeding gehad voor de zwerfvuildag. 

Suggestie voor besteding daarvan is het plaatsen van een koker met plastic 

zakjes bij hondenuitlaatroutes. 

 Er zit € 3050,-- in kas. 

 

4. Ingekomen  / uitgaande post 

 Vraag via de mail over voorrang bij de Oude Baan. André heeft geantwoord dat de 

zijstraten uitritten zijn en dat er daarom geen voorrangs- en stopborden staan. 

 Brief in de brievenbus van de Molenhoekpassage over speelterrein. Marc pakt dit 

op. 

 Nog vijf enquête formulieren. 

 

5. Resulaten enquête 

Marc presenteert resultaten van de enquête. De thema’s worden verdeeld over de 

werkgroepen. Afgesproken wordt dat Pierre een eerste reactie stuurt naar de 

bewoners, die op de enquête aangegeven hebben iets te willen doen voor de 

wijkraad.  Op de openbare vergadering van 14 mei worden de resultaten van de 

enquête gepresenteerd. Op de bestuursvergadering van 3 juni worden de verdere 

acties van de werkgroepen besproken. Daarna gaan de werkgroepen aan de gang 

met de reacties.  

Ad is wegens vakantie niet aanwezig op de openbare vergadering.  

Wat betreft de situatie met de vacatures voor de drie bestuursfuncties spreken we 

af dat Henk contact opneemt met Paul Hilgers. We reserveren de avond van 7 mei 
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voor een overleg met Paul over de onstane situatie. Pierre is bereid in de 

toekomst te notuleren. 

 

6. Bezuinigingen Openbare Ruimte 

De werkgroep groen voert overleg met Wil Klerks over de bezuinigingen op de 

plantsoenen. 

Daarnaast heeft de gemeente het bestuur om een advies gevraagd. Is onduidelijke 

actie van de gemeente. De werkgroep groen gaat verder met Wil Klerks. 

 

7. Rondje langs de velden 

Werkgroep ROV: 

- Gemeente heeft nog niet gereageerd op vraag over fietspad. 

- 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 niets ontvangen. 

- Wat betreft de trillingen van het spoor zullen er nieuwe metingen gedaan worden. 

- De klankbordgroep van De Hoef komt 23 april opnieuw bijeen. 

Werkgroep Groen  

-  Verslag van de bijeenkomst van de werkgroep is verspreid. 

Werkgroep Jongeren 

- Marc heeft gesprek gehad 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. 

- Op 24 april is er overleg met bewoners van de Parkweg over ervaren overlast en 

huisregels voor het sportveldje. 

- Begin mei is er overleg met bewoners van Zandbergen over het sportveldje 

aldaar. 

- Op basis van de openbare vergadering wordt besluit genomen over bijeenkomst 

over veiligheid in het najaar. 

Communicatie  

- De website is actueel. De resultaten van de enquête komen op de website. 

Ouderen  

- Ad zal na zijn vakantie contact opnemen met belangstellenden voor de zorgzame 

wijk. 

 

8. Inloopspreekuur 10 juni en 14 oktober, bezetting. 

Afgesproken wordt Ad het inloopspreekuur van 10 juni alleen draait. Op 14 oktober 

zal Marc Ad vervangen. Ad past het schema aan.  

 

De verdere agendapunten blijven staan. 

Dit was de laatste vergadering van André als voorzitter. André bedankt voor je 

inzet als vervangend voorzitter. 

Actiepuntenlijst 

 

Nr. 

 

Actie Actiehouder Gereed 

1 

 

 

Marc komt met concreet voorstel besteding voor 

het resterende gereserveerde budget van € 1.500 

Marc Juni 

2 

 

 

Marc geeft inventarisatie onveilige oversteken 

Troubadour door aan RO/V 

Marc Juni 
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3 

 

 

Overleg Gerard over financiële administratie André zsm 

4 

 

 

Sturen reactie belangstellenden wijkraad Pierre z.s.m. 

5 

 

 

Paul Hilgers bellen over vacatures bestuur en 

eventueel een overleg plannen op 7 mei 

Henk 

 

z.s.m. 

6 

 

 

Schema inloopspreekuren aanpassen Ad z.s.m. 

7  Brief speeltuin oppakken Marc Zsm 

 

8 Resultaten enquête op website plaatsen Pierre  Na 14 mei 

 

 

2013 Vergaderingen bestuur wijkraad: 

3 juni, 9 september, 21 oktober, 25 november 

 

2013 Vergaderingen Bewonersradenoverleg Rosmalen: 

13 mei, 19 augustus, 28 oktober, 16 december 

 

2013 Vergaderingen Bewonersradenoverleg ‘s-Hertogenbosch: 

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


