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Beste mensen,

Het Molenbekertje is een orgaan van de
Wijkvereniging Molenbeke.
Het Molenbekertje wordt gratis huis-aan-huis
verspreid in de wijk Molenbeke.
Het Molenbekertje
verschijnt in een oplage van 550 stuks.
Redactieadres:
Postbus 3027, 6802 DA ARNHEM
E-mail redactie:
molenbekertje@molenbeke.nl
Reproductie:
Rijnja Repro, Velperweg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BESTUUR WIJKVERENIGING
MOLENBEKE
Voorzitter: Illonka Speksnijder

Om te beginnen wenst het bestuur alle Molenbekers een heel
goed en zorgenloos 2012 toe !

voorzitter@molenbeke.nl

De wellicht minder sympathieke is dat we aan het begin van
het jaar toch al alle deuren afmoeten om de aangehechte
acceptgiro te bezorgen.
Helaas moeten we constateren dat de bijdragen uit de wijk
over het gemiddelde tanende is. Het minste wat we daar
tegenover kunnen stellen is aan te geven wat er zoal met dat
geld gebeurt, ook vandaar dit Molenbekertje.

Secretaris: Wim Langerak
secretaris@molenbeke.nl

Penningmeester: Eric Jan van Hamersveld
penningmeester@molenbeke.nl

Werkgroep Buurtpreventie: Herman Stuut

Het vorige Molenbekertje is ergens in november van het
vorige jaar uitgegeven. Toen voorzagen we dat in het tijdperk
van elektronische communicatie het papierloze tijdperk ook
voor het Molenbekertje zou aanbreken.
Dit is dus nog niet effectief, het bewijs daarvan ligt voor u…
Mocht u er overigens belangstelling voor hebben om een paar
keer per jaar een uitgave te verzorgen, meld u dan aan bij één
van de leden van het bestuur.
Reden voor deze uitgave is tweeledig; een sympathieke
(vinden wij zelf) is dat we huidige en nieuwe bewoners, al of
niet met de beschikking over het internet kennis geven van
het bestaan van een wijkvereniging.

Werkgroep Milieu en Verkeer: Jan Liethof
verkeerenmilieu@molenbeke.nl

Activiteiten commissie: Roy Ellenbroek
activiteitencie@molenbeke.nl

Algemeen lid: Vacant
Postadres: Postbus 3027, 6802 DA Arnhem
Website : www.molenbeke.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIDMAATSCHAP
Alle bewoners van Molenbeke van 18 jaar en
ouder zijn automatisch lid van de Wijkvereniging
Molenbeke.
Het lidmaatschap is gratis (jaarlijks wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd aan alle bewoners
van de wijk) en verplicht verder tot niets.

Het ideale plaatje voor de vereniging zou zijn dat alle
bewoners zich hebben aangemeld voor de berichtgevingen
van de site en dat ze automatisch, periodiek een bijdrage
leveren aan de kas van de vereniging.
Het eerste lukt aardig, er zijn rond de 150 mail – adressen in
het bestand van de webmaster, hier gaat automatisch een
bericht heen, zodra er nieuws op de site is.
Er zijn echter zo’n 400 adressen (voordeuren) in de wijk, het
kan dus nog een stuk beter.
Voor het tweede, bent u natuurlijk van harte uitgenodigd, we
hebben zelf het idee dat als we ons daar alleen op gaan
richten, de bijdrage van de bewoners niet gaat stijgen.
DUS: als u als nieuwe bewoner(s) in de wijk bent gekomen,
die wellicht nog niet de site hebben weten te vinden, dan weet
u wat u te doen staat…….

Wat valt er zoal te melden?

Van Buurtpreventie Molenbeke.

Vooral dat u alle informatie ook op de site
kunt vinden ! Als u zich aanmeldt voor het
elektronische Molenbekertje, krijgt u
automatisch een berichtje als er nieuws is!

De huidige verlichting van de achterpaden
is in 2004 aangelegd in een door de
gemeente gesubsidieerd project. Er zijn
echter plekken onverlicht gebleven. De
werkgroep gaat in januari deze plekken
inventariseren en met betrokken bewoners
overleggen over het alsnog aanleggen van
verlichting. Het idee is om een eenmalig
beschikbare subsidie van de gemeente te
gebruiken om dit te bekostigen.

Op de site is een gastenboek gerealiseerd
In het verleden bleek dit een doelwit van
spam verzenders, dat probleem is opgelost.
Bijdragen hierin worden niet als nieuws
aangemerkt, en hiervan volgen dus ook
geen berichten naar de abonnees.
Maar als u toch op de site bent, kijk er eens
naar, u kunt het vergelijken met het
publicatiebord bij de tafeltennistafels.

De sloopvergunning voor de school aan de
Sasbout straat is er (nu definitief), veel
bewoners hopen dat er ook echt gesloopt
gaat worden. Uit onze informatie blijkt
echter dat de verkoop nog niet zodanig is
dat er gestart kan worden met de bouw.
Dit zou consequenties kunnen hebben voor
de sloop, de vergunning is i.h.a. slechts een
jaar geldig.

Dit brengt gelijk twee andere punten die
aandacht vragen.
Het gebruik van zowel het publicatiebord
als het gastenboek op de site is niet zonder
beperkingen, die beperkingen zijn voor
ieder wellevend mens natuurlijk overbodig,
vandaar dat we er hier verder geen aandacht
hoeven te besteden, want we hebben/zijn
allemaal wellevende buurtgenoten
nietwaar ?

De omwonenden kunnen helpen de druk op
het bouwbedrijf (om toch snel te gaan
slopen) op te voeren.
Als de direct omwonenden van de school
steeds opnieuw gevallen van overlast en
gevaarlijke situaties melden of er aangifte
van te doen, zullen zowel de ontwikkelaar
als de gemeente ervan overtuigd kunnen
worden dat er gesloopt moet worden!

Dan de tafeltennistafels; er zijn in de wijk
enkele personen die zich storen aan geluid.
M.b.t. de tafeltennistafels is dit afgelopen
zomer verholpen door een eenvoudige
maatregel met wat stukjes fietsband.
Maar helaas, de aanpak nodigde uit tot
peuteren en de fietsbanden waren na een
aantal weken alweer verdwenen.
Wij rekenen erop dat er daardoor weer
klachten gaan komen, dus: wellevende
buurtgenootjes, houdt een beetje meer
rekening met de aanwonenden !

Als bestuur geven we bij elke gelegenheid
natuurlijk ook aan dat er last ondervonden
wordt, maar zolang dat niet gestaafd wordt
met feiten, kan de gemeente er niets mee.
Melden kan telefonisch bij de politie:
0900 8844.
Melden van stankoverlast, onhygiënische
situaties en gezondheidsrisico’s bij
algemeen service nummer van de
gemeente:
0900 1809.
Het is van groot belang dat de klachten zo
nauwkeurig mogelijk worden omschreven:
wat is er aan de hand, in welk gedeelte van
het gebouw en hoe laat.

Algemene Leden Vergadering: 23 april.
De datum ligt al vast, de inhoud volgt nog.
Mocht u zaken al van te voren willen
inbrengen, stuurt u die dan naar de
secretaris (zie bl. 1)

Namens de werkgroep: Herman Stuut.
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Koninginnedag: 30 april
De AC leden die er met Koninginnedag wel
zijn (het valt in een vakantie) bieden die
dag een programma aan.
Als u het leuk vind om te helpen met hand
en spandiensten, laat het dan even weten, er
kan die dag dan wat meer georganiseerd
worden.

Activiteiten georganiseerd door de
activiteiten commissie (en anderen).
Alle activiteiten worden afzonderlijk op de
site aangekondigd, dus als u zich heeft
aangemeld, dan mist u niets:
activiteitencie@molenbeke.nl

Activiteiten worden overigens ook altijd op
het publicatiebord bij de tafeltennistafels
aangekondigd.

Wijkfeest
Dat doen we één keer per drie jaar (als de
kas het toelaat) dus pas weer in 2014..

Maar we raden u aan om de onderstaande
data al in uw agenda te noteren…..

Sportdag: 16 juni
Het volleybaltoernooi met BBQ, afgelopen
jaar hebben we dat ten gunste van het
wijkfeest laten vervallen, maar staat nu
weer op de agenda !

Nieuwjaarsreceptie: 7 januari
Start is om 16:30. De activiteitencommissie
zorgt natuurlijk weer voor van alles om de
sfeer te verhogen.
Wegens
De voorbereidingen
zijnslecht
in volle gang: er is
helaas
in ieder geval weer
weer een
lampionnenoptocht,
geannuleerd
een lekker vuurtje,
warme chocomel,
gluhwein, hapjes en S N E R T !.
(check de site en publicatiebord voor
eventuele annulering bij slecht weer)

Autoloze zondag: 23 september
Officieel bestaat deze dag niet meer, maar
dat weerhoudt ons het komende jaar er niet
van om iets te organiseren.
Sint Maarten 11 november
Eerlijk gezegd is de bijdrage van de AC hier
minimaal, al wat we doen is de wijkbewoners
een geheugensteuntje geven.

Molenbeke in concert: 28 januari
Dit is geen activiteit van de AC, maar
wordt wel warm aanbevolen.
De kaartverkoop is al in volle gang,
OP = OP, ga naar de site of publicatiebord
voor meer informatie

Sinterklaas feest: 2 december
We hebben het net achter de rug, dus hier is
alle informatie verder overbodig…..

Swingfeest
Die doen we even niet meer, na een groot
succes bijna drie jaar geleden is het aantal
belangstellenden zodanig gedaald, dat het
niet haalbaar meer is.

Namens de activiteiten commissie
Wim Langerak

N.B. nog even iets praktisch: we hebben
meerdere keren per jaar problemen met het
realiseren van elektrische aansluitingen,
als er iemand in de wijk is die bij Liander
de weg weet om een aansluiting te regelen
aan- of bij het transformatorstation bij de
tafeltennistafels, neem even contact op met

Running Dinner 17 maart
Afgelopen najaar is dit al een keer gedaan,
een kleine 20 personen deden mee. In die
groep was het enthousiasme zo groot, dat er
geen enkele remming is om dit vaker in een
jaar te doen, houdt de site in de gaten !

activiteitencie@molenbeke.nl

Pasen 8 april
Na een jaartje overslaan, (te dicht op
Koninginnedag en in een vakantie van twee
weken) dit jaar weer als vanouds met eieren
zoeken, ei-estafette en ei-gooien.

En nog een N.B.
Zorgt u dat uw Kerstboom de 10e aan de
straat staat, deze wordt dan opgehaald door
de gemeente, doet u het later, dan moet u
dat apart regelen
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