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1 Jaarverslag 2011 
In dit jaarverslag over 2011 komen die onderwerpen aan de orde waaraan de 
bestuursleden verhoudingsgewijs de meeste energie en tijd hebben besteed. Deze 
onderwerpen worden hieronder als kopjes van de paragrafen genoemd. Naast de 
aandacht voor de inhoudelijke kant hebben we vanzelfsprekend zorg besteed aan 
het onderhouden en eventueel intensiveren van nuttige contacten met zowel de 
gemeente (ambtelijk en bestuurlijk), als met andere wijkverenigingen en platforms. 
 
Bestuurswisselingen 
Bij het begin van 2011 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

• Voorzitter  Ilonka Speksnijder; 
• Penningmeester (tevens webmaster)  Eric Jan van Hamersveld; 
• Secretaris en buurtpreventie  Herman Stuut; 
• Activiteitencommissie  Wim Langerak 
• Algemeen lid  Marianne Noordanus 
• Milieu en verkeer  Jan Liethof 
• Redacteur Molenbekertje  vacant. 

 
Herman Stuut heeft aangegeven dat hij zijn activiteiten wil beperken tot de 
Buurtpreventie.  
De rol van secretaris is daarna overgenomen door Wim Langerak.  
De rol van Activiteiten commissie lid is overgenomen door Roy Ellenbroek (tevens 
voorzitter van AC). 
Marianne Noordanus heeft het bestuur verlaten, het bestuur stelt voor dat 
Berthe Brongers haar plaats gaat overnemen. Dit is in de ALV nog te bevestigen 
door de leden. 
 
Door de benodigde hersteltijd na een operatie is Jan Liethof enige tijd niet actief 
geweest in het bestuur, maar nu kan hij zijn rol ook weer oppakken. 
 
Website / Molenbekertje / Publicatiebord 
De informatievoorziening vindt plaats via onze website www.molenbeke.nl.  
Het dagelijkse beheer van de website was in 2011 in handen bij Don en Maud van 
Dijk. Enige maanden geleden is deze taak overgenomen door Arjen Coster. 
 
Wijkbewoners kunnen zich op de website aanmelden zodat zij een e-mailbericht 
krijgen zodra er belangwekkende nieuwe informatie is geplaatst. 
De tijdelijke sluiting van het gastenboek (omdat die werd overladen met spam), is 
opgeheven. 
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Er wordt nog wel één keer, aan het einde van het jaar, een editie van 
“Het Molenbekertje” uitgebracht en verspreid. De vaste punten daarin zijn: 
aanbieden ‘nota’ voor vrijwillige bijdrage, uitnodiging voor de Nieuwjaarsborrel en 
een overzicht van de overige voorgenomen activiteiten. 
. 
Het publicatiebord blijft beschikbaar voor aankondigen en bekendmakingen, voor 
zover die van belang zijn voor de wijkbewoners. Het bestuur van de wijkvereniging 
gebruikt het bord ook voor dat doel, maar bemoeit zich uitdrukkelijk niet met de 
inhoud van de andere berichten. Wel heeft zij de ‘sleutelbewaarder’ verzocht er op 
toe te zien dat er geen anonieme berichten worden opgehangen.  
 
Informatiepakket voor nieuwe bewoners 
Dit pakket en de verspreiding daarvan is verder uitgewerkt en wordt in principe door 
de ‘straatcoördinatoren’ uitgevoerd. 
 
Huishoudelijk reglement 
Er is een herziene versie opgesteld en die is op de website geplaatst. 
 
Wijkfeest 
Er is door een groep bewoners (buien de Activiteiten Commissie) een wijkfeest 
georganiseerd op 25 juni, het weer had wat beter mee kunnen werken, maar dat 
heeft verder de pret niet gedrukt, het was een fantastisch feest. 
 

2 Contacten 
Naast de reguliere contacten met de wijkmanager Hans Haarler en actieve 
deelname aan regulier overleg in het kader van Centraal Overleg Wijken (COW) 
en de bijeenkomst van de dienst Stadsbeheer noemen we: 
 
Dienst Stadsbeheer 
Deelgenomen aan de Wijkavond van de dienst Stadsbeheer. Het programma was 
op het laatst aangevuld met het thema: bezuinigingen. Het ging om voldongen 
feiten die gemeld en toegelicht werden door de directeur van Stadsbeheer. Het 
totale budget van de gemeente is met € 25 miljoen gekort; 10 daarvan door het met 
minder mensen te doen en de andere 15 door in taken te schrappen. Dat betekent 
dat er minder aan schoonhouden van de openbare ruimte wordt gedaan. Een deel 
van de afvalbakken wordt simpelweg weggehaald, uitlaatplaatsen voor honden 
worden niet meer schoongemaakt, etc.. De dienst Stadsbeheer verliest zijn 
zelfstandigheid en wordt samengevoegd met een andere dienst. Van de huidige 
zeven managers blijven er vier over. 
Het laatste deel van het programma ging over: Wat doet groen met uw wijk? Het 
betrof een: “Presentatie over de Groene Agenda door projectleider Hans van 
Ammers.  
(E.e.a. is in onze wijk inmiddels uitgevoerd, her en der zijn prullenbakken 
verwijderd.) 
 
BGB 
Er is nog een nasleep van de realisatie van de BGB+ en wel fontein die op verzoek 
van een groot deel van de wijkbewoners is aangelegd. Deze is door de gemeente 
buiten gebruik gesteld wegens klachten over geluidsoverlast. De verantwoordelijke 
gemeentelijke dienst heeft weliswaar toegezegd dat de fontein weer ingeschakeld 
zal worden, na realiseren van geluidsbeperkende maatregelen, maar dat laat nog 
op zich wachten.  
 
Eenmalige “zinvolle” projecten  
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1.  Planten van bomen loopt nog 
2.  Verlichten van resterende donkere plekken in achterpaden:  

Omstreeks 2004 is er in Molenbeke achterpadverlichting aangelegd. Dit 
gebeurde in het kader van de actie “Veilige wijken”; de aanleg is door de 
gemeente gestimuleerd en ook grotendeels bekostigd. Van de aanwonenden 
werd en wordt verwacht dat zij de energie bekostigen van de lamp die aan hun 
schuur is aangebracht, en dat zij ook de lamp vervangen zodra die defect is. 
Gezien deze verplichting was deelname vrijwillig en meerdere aanwonenden 
hebben niet deelgenomen. Daardoor zijn er nog verscheidene duistere plekken 
in de achterpaden overgebleven. 
Nu er nog eenmalig een extra wijkbudget beschikbaar is (zie verslag ALV-
2011), is een inhaalslag van het project uit 2004 een van de mogelijkheden. 
Het idee is dus om het aantal duistere plekken verder terug te brengen. 
Daartoe zal als eerste stap een inventarisatie van de huidige situatie worden 
gemaakt. Vervolgens wordt een plan van aanpak uitgewerkt tot een 
projectvoorstel.  

 
Bouwplannen en –activiteiten in Molenbeke  
Sasboutstraat 1,  
Met enige regelmaat is contact geweest met dhr. Van Sprang van bouwbedrijf 
Pennings; de huidige situatie is voor Pennings onvoldoende aanleiding om tot 
slopen over te gaan. 
Vorig jaar is in de ALV aangegeven dat er voor de gemeente alleen aanleiding voor 
ingrijpen, als er structureel klachten zijn. Schijnbaar is dat (gezien het ontbreken 
van actie) onvoldoende gebeurd. 
Doordat de vergunningen dusdanig vertraagd zijn door zienswijzen en bezwaren, is 
de bouw nu vertraagd en daarmee ook de sloop. Er zijn door de crisis nog te weinig 
appartementen verkocht, Pennings is in beraad intern om te besluiten wat zij gaan 
doen met het perceel. 
 
Nieuwbouw Bordelaise 
Geen nieuws 
 
Velperparc 
Geen nieuws 
 
Andere kortlopende acties: 

• Er is gezorgd voor strooizout, maar daar is geen gebruik van gemaakt. 
 

3 Activiteiten commissie 
In het afgelopen jaar zijn er door de AC een vijftal activiteiten georganiseerd. 
De AC bestaat momenteel uit tien personen, waarvan de helft ‘vers bloed’.  
 
‘Nieuwjaars receptie’ 
Door de vele regen moest helaas worden besloten om de nieuwjaarsreceptie af te 
gelasten. Helaas niet elk jaar een wit plaatje...   
 
Dansfeest 
Voor de derde keer georganiseerd, de deelname was wederom minder dan het 
voorgaande jaar, ondanks vele oproepen via mail, website, posters etc. Besloten is 
om het dansfeest niet nogmaals te organiseren en een alternatieve activiteit te 
bedenken.  
 
Koninginnedag 
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Het feest is op het grote grasveld gevierd. Mooi weer, veel belangstelling en 
gezelligheid.  
 
Ontbijt Camping Molenbeke 
Aan het einde van het schooljaar is weer een ‘camping Molenbeke’ georganiseerd. 
De camping zelf is geen activiteit van de AC. Echter de AC heeft gezorgd voor een 
heuse ontbijttafel in de open lucht.  
 
Running diner 
Primeur voor Molenbeke een waardige opvolger van het dansfeest. Nog wat weinig 
aanmeldingen maar daarom niet minder geslaagd: voor herhaling vatbaar!  
 
Sinterklaasfeest 
Het vaste programma is gevolgd op de inmiddels vaste locatie Robbers & v.d. 
Hoogen. De belangstelling was ook dit jaar weer groot, goede sfeer gemaakt door 
de Bloaspoepers, en een zeer gulle Sinterklaas. 
 
Algemeen 
Ook het ‘Molenbeke in Concert in de O.K. kerk, is niet door de AC georganiseerd, 
er was weer een nieuw programma, met ook wat nieuwe artiesten. Alle kaarten zijn 
verkocht, waaruit blijkt dat dit een zeer gewaardeerde avond is. 
 
Belangrijkste algemene uitgave betreft een viertal biertafels en –banken die 
voorheen telkens gehuurd moesten worden.  
 

4 Financieel 
De Wijkvereniging is voor haar inkomsten vooral afhankelijk van de vrijwillige 
bedragen door de wijkbewoners en van de subsidie door de Gemeente Arnhem. 
Over 2011 werd van de Gemeente geen bijdrage ontvangen. In het financieel 
verslag is hiermee ook geen rekening gehouden.  
Aan vrijwillige bijdrage 2011 werd € 939,00 geboekt. Dat is zeer fors minder dan 
voorgaande jaren. 
In 2008 is besloten elke drie jaar een grootser opgezet wijkfeest te organiseren. Het 
Wijkfeest 2011 is met de kosten binnen budget gebleven, waarvoor hulde. Op de 
balans 2011 is nog geen reservering opgenomen ad € 1.000 voor het Wijkfeest 
2014. Het bestuur moet hierover nog besluiten in relatie tot de teruglopende 
inkomsten. 
De uitgaven van de Wijkvereniging betreffen vooral de projecten van de 
activiteitencommissie en de communicatie met de leden. Alle kosten van de 
activiteiten worden gekapitaliseerd: dus de uitgaven zijn verrekend met de 
inkomsten. De meeste activiteiten door het jaar heen kosten geld. Deze kosten 
worden door de Wijkvereniging ter beschikking gesteld. De activiteitencommissie 
heeft de beschikking over een eigen kas. Na elk evenement wordt verantwoording 
afgelegd aan de penningmeester.  
Het bestuur wil in overleg met de activiteitencommissie zoeken naar een 
overzichtelijker constructie om de eigen kas te kunnen laten vervallen. In 2011 is, 
ten behoeve van de activiteitencommissie, een koffiezetapparaat aangeschaft. 
Deze uitgaaf is ineens ten laste van het resultaat gebracht. 
Er worden door Bestuur en commissies geen verplichtingen aangegaan die het 
Eigen Vermogen van de Wijkvereniging te boven gaan. Het negatief resultaat, na 
aftrek van de kosten van het Wijkfeest 2011, bedraagt ca € 2.000.  
Dit is veroorzaakt door achterblijvende vrijwillige bijdragen en relatief hoge kosten 
van evenementen die door onvoldoende wijkbewoners werden bezocht. 
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5 Milieu en Verkeer 

Zoals eerder vermeld zijn door hersteltijd na een operatie een aantal zaken blijven 
liggen. 
Aangemelde gebreken aan o.a. de bestrating zijn doorgegeven aan de gemeente; 
in principe kan ieder dat overigens op persoonlijke titel doen bij het digitale loket 
van de gemeente. 
Er is opheldering gevraagd over de aankondiging voor een tunnel naar het 
Spijkerkwartier, dit item lijkt van de baan te zijn. 
Er is een fietsroute gepland vanaf viaduct Velperpoort naar de Merwedestraat die 
de bestaande bestrating van de Schavenmolenstraat volgt, wanneer dit wordt 
gerealiseerd is niet duidelijk. 
RONA is uitgenodigd informatie te verstrekken m.b.t intensiveren van het verkeer 
op het Spoor, de wijk heeft verspreiding van Flyers van RONA verzorgd. 
 

6 Buurtpreventie 
Bij het wijkfeest is een kraam ingericht met informatief en historisch materiaal m.b.t. 
buurtpreventie. 
Er is met een aantal genodigden stil gestaan m.b.t het 25 jarig bestaan van de 
Buurtpreventie. 
Er wordt gezocht naar een nieuwe vorm van werken in de Buurtpreventie, om e.e.a. 
met minder mensen toch draaiende te houden. 
Daarnaast is er gestart met werving voor nieuwe leden voor de Buurtpreventie. 
 

7 Actiepunten ALV 2011 
1. Ingebrachte suggesties voor ‘zinvolle projecten’ (i.v.m. extra bewonersbudget) 

inventariseren en eventueel oppakken; 
Voorstellen betreffende “planten van bomen” en “inhaalslag 
achterpadverlichting” zijn geselecteerd voor verdere uitwerking. 

2. Ingebrachte suggesties voor verhogen aantal donaties onderzoeken. 
Keuze is gevallen op het voornemen om: de digitale nieuwsbrief mede te 
gebruiken voor een doorlopende herinnering aan de vrijwillige bijdrage.  

3. Publiceren financieel verslag 2010 en de begroting 2011.  
Is opgepakt en afgehandeld. 

4. Nagaan of het mogelijk is het “net” van de tafeltennistafel geluidsarmer te 
(laten) maken. 
Is opgepakt en afgehandeld. 

 


