
 

 
 
Arnhem 29 april 2013 
 
Uitnodiging voor de  Jaarlijkse algemene ledenvergadering  (ALV) 
Van de wijkvereniging Molenbeke 
 
Datum 13 mei 2013 
Tijd 20:00 
Plaats Nivon gebouw  
 
Bij deze bent u allen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de ALV. 
Het bestuur zal beknopt verslag uitbrengen van de bezigheden van het afgelopen jaar en 
plannen voor het komende jaar voorleggen. 
 
 
 
AGENDA 

1. Opening en welkom 
2. Notulen ALV 2012 
3. Jaarverslag bestuur 2012 
4. Financieel verslag bestuur 2012 

toelichting / vaststelling 
vooruitblik / begroting 2013 

5. Rondvraag 
6. Sluiting (uiterlijk om 22:00) 

 
Mocht u vragen hebben of andere zaken naar voren willen brengen voor in de ALV,  
dan stellen we het op prijs als u die vooraf kenbaar maakt,  
zodat we die alvast voor de rondvraag kunnen noteren. 
 
De stukken voor de vergadering worden voor zover dat nog niet is gebeurd, z.s.m. op de site 
gezet. 
 
Al het nieuws over en uit de wijk kunt u vinden op de site : www.molenbeke.nl 
 
We begroeten u graag op maandagavond 13 mei  
in het NIVON centrum, Molenbeekstraat 25 
 
Namens het bestuur, 
 
Wim Langerak 
Secretaris wijkvereniging Molenbeke 

http://www.molenbeke.nl/
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Verslag van de Jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV)  
Van de wijkvereniging Molenbeke  
 
Datum  23 april 2012  
Tijd   20:00  
Plaats  Nivon gebouw  
Aanwezigen M. Noordanus, P. Boere, H. Bierens, A. Bierens, J. van Beerendonk, 

H. Lammers, R. Sillevis, M. Puijpe, A. v.d. Heuvel, 
E.J van Hamersveld, R. Ellenbroek, B. du Pré, D. van Dijk, 
W. Langerak, B. Brongers, I. Speksnijder, I. Engelhart. 

 
 

1 Samenvatting 
Er is beknopt verslag uitgebracht van de bezigheden van het afgelopen jaar en 
plannen voor het komende jaar.  
Voor het Thema heeft een deskundige uit de wijk iets verteld over de situatie m.b.t. 
de intensivering van het verkeer op het spoor.  
 

2 Agenda 
1. Opening en welkom  
2. Notulen ALV 2010  
3. Jaarverslag bestuur 2011  
4. Financieel verslag bestuur 2011 toelichting / vaststelling vooruitblik / 

begroting 2012  
5. Rondvraag  
6. Pauze met koffie of thee  
7. Thema “hoogfrequent spoor” (onder voorbehoud van aanwezigheid van een 

deskundige)  
8. Sluiting (uiterlijk om 22:00)  

 
2.1 Opening en welkom  

 
De voorzitter heet iedereen welkom. 
Er zijn geen wensen voor aanpassen van de agenda 
 
Berthe Brongers wordt voorgedragen als nieuw lid van het bestuur. 
Hierover is in de vergadering consensus en daarmee is de benoeming dus een feit! 
 

2.2 Notulen ALV 2010 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de vorige ALV. 
De acties m.b.t. ‘groen’ zoals planten van extra bomen en onderhoud van boomspiegels 
loopt nog c.q. zal vervolg krijgen. 
Het oprichten van een ‘groen commissie’ wordt als plan naar voren gebracht. 
 

2.3 Jaarverslag bestuur 2011 
Er zijn geen opmerkingen m.b.t. het verslag. 
Naar aanleiding van het verslag wordt wel de situatie rond Sasboutstraat 1 aangekaart: 

• Als er overlast is (bijvoorbeeld t.g.v. haan-gekraai) kan dit via het digitaal loket 
worden aangemeld bij de gemeente, dit is feitelijk het enige wat omwonenden 
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kunnen doen. 
Voorstel: zet een link op de site 

• Vorige week is een gesprek geweest bij het hoofd kabinet van de burgemeester 
(naar aanleiding van de aankondiging dat een aantal mensen e publiciteit wilden 
opzoeken.  
Daarbij is de overlast aangekaart.  
Deze week volgt een gesprek met de bouwfirma.  
Men acht de situatie niet als onveilig. 
De Eigenaar denkt dat er 3 krakers zijn, in werkelijkheid wonen er circa 20. 
Er wordt dagelijks (vanuit de flat) een bericht aan Tim Heil gestuurd met een klacht. 

• De sloopvergunning schijnt niet te verlopen 
 

 
2.4 Financieel verslag bestuur 2011 toelichting / vaststelling vooruitblik / 

begroting 2012. 
 

• De financiële situatie wordt er niet beter op; de bijdragen blijven afnemen en zijn nu 
ongeveer gehalveerd 

• De bijdrage van de gemeente is wel verhoogd. 
• Voorstel is om vaker een oproep te doen voor een bijdrage.  

(elke keer als er wordt geflyerd) 
• Of op persoonlijke basis uitleggen dat een grotere bijdrage noodzakelijk is. 

 
2.5 Rondvraag 

José: Er zijn berichten dat de bedrijfspanden aan de Velperweg een nieuwe bestemming 
krijgen. 
Klopt; een comité “VelperwegBoest” is iets aan het opzetten 

 
2.6 Thema “hoogfrequent spoor”  

Bastiaan du Pré is bereid gevonden e.e.a. over de huidige stand van zaken te vertellen. 
• Met een aantal bewoners uit de wijk is de info-avond bezocht. 
• Daarna is actie genomen (door een niet nader te benoemen groep, maar vooral 

bewoners van de Schavemolen straat), 
• Zienswijzen zoals die beschikbaar werden gesteld op het internet, zijn ‘omgewerkt’ 

naar de situatie in onze wijk. Daarbij zijn vooral vragen gesteld over de omvang 
(wat komt er), de vorm van uitvoering van de plannen (welke normen worden er 
gehanteerd) en ‘zijn de alternatieven voldoende onderzocht? 

• Deze punten zullen onderdeel van de vervolgstudie zijn. 
• De ontvangst van de zienswijzen uit de wijk zijn binnegekomen. 
• Er is mogelijk invloed uit te oefenen op de uitvoeringsvorm. 
• Er is gewaarschuwd voor de grondgesteldheid, waterhuishouding en 

verontreiniging. 
• Uiteindelijk zal de politiek een beslissing nemen. 
• Nu is er een verkenningsfase, wari het effect op het milieu, de begroting en de 

maatschappelijke kosten/baten worden onderzocht. 
• In de ingediende zienswijzen is aangedrongen een aantal zaken nader te 

onderzoeken, in de studie moet het resultaat bekend worden. Daar kan dan weer 
op gereageerd worden. 

• De straat bij Intratuin is ook actief. 
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Report 

Jaarverslag 2012 
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4  Buurtpreventie. 3 
5  Jaarverslag AC Molenbeke 2012 3 
6  Bestuur 4 
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8  Contacten 4 
 
 
  



 

1 Inleiding 
In dit jaarverslag over 2012 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. 
Over de hele breedte is dit wat minder als de afgelopen jaren, een duidelijke 
oorzaak daarvoor is niet aan te wijzen, 2013 zal wellicht weer wat meer activiteit 
brengen. 
 

2 Milieu en verkeer 
Vuilnisbakken 
In het kader van gemeentelijke bezuinigingen zijn een hele reeks vuilnisbakken uit de 
wijk verwijderd. Bij het bestuur zijn nog geen concrete klachten binnengekomen over 
vervuiling. Al geeft het parkje soms wel een trieste aanblik. 
Als wijkgenoten zouden we zelf de overlast terug kunnen brengen door 
prullenbakken te adopteren, heeft u hier interesse voor, neem dan contact op met 
0900-1809 
 
Op het gebied van groenvoorziening (aanleg plaktuinen, adopteren van 
boomspiegels) zijn ideeën, maar nog geen plannen. 
 
Problemen m.b.t. bestrating, groenvoorziening of zogeheten tuinmeubilair, dan kunt u 
melden via het digitale loket van de gemeente www.arnhem.nl/Digitaal_Loket 
 
Parkeeroverlast 
Er zijn geluiden dat er parkeeroverlast is vooral in de Gerhard Voeth straat en de 
Willem van Gullik en Willem van Kleef straat. De gemeente is bereid om deze 
problematiek te bespreken als blijkt dat deze overlast breed ervaren wordt.  
Er is een oproep gedaan in het Molenbekertje van 2013, hierop zijn slecht 5 reacties 
gekomen. Het bestuur heeft wel de intentie om het verwijderen van de parkeermeters 
aan de Velperweg bij de gemeente aan te kaarten 
Sasboutstraat 1 
Met de ontwikkelaars en de gemeente is regelmatig contact geweest t.a.v. de 
ontwikkelingen. 
 
Spoor intensivering 
De wijk heeft zich als sponsor aangemeld voor de stichting RONA, RONA stuurt 
regelmatig nieuwsbrieven die op de website gezet worden, zodat we op de hoogte 
blijven van de ontwikkelingen. 
 
Gladheidsbestrijding: 
Het hele winterseizoen 2011/2012 is een kliko met strooizout beschikbaar geweest, 
hier is geen gebruik van gemaakt.  
 

3 Kas / Penningmeester 
Op dit moment zijn er niet echt geldzorgen maar er is al een aantal jaren sprake van 
krimp. Dat komt omdat niet alleen de gemeente zijn bijdrage beperkt, maar ook 
omdat de wijkgenoten die bijdragen steeds minder in aantal worden en de bedragen 
ook kleiner worden. 
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Het ideale plaatje voor de vereniging zou zijn dat alle bewoners automatisch, 
periodiek een bijdrage leveren aan de kas van de vereniging. 
Maar dat is lastig te organiseren.  
 

4 Buurtpreventie. 
In 2012 zijn de gebruikelijke activiteiten geweest, geen bijzonderheden. 
 
Er is een inventarisatie gedaan van donkere plekken in de achterpaden. 
De gemeente heeft een bedrag van € 2.000,- ter beschikking gesteld om dat aan te 
pakken. Gezien het aantal plekken is de volgende aanpak afgesproken: personen die 
achter hun huis een plek hebben die als ‘donker’ aangemerkt is worden benaderd 
door een lid van de buurtpreventie. Uit het beschikbare budget kan dan materiaal 
beschikbaar gesteld worden (lamp, 4 à 5 meter kabel, bevestigingsmateriaal en een 
lasdoos), wat door de bewoner zelf geïnstalleerd moet worden.  
 

5 Jaarverslag AC Molenbeke 2012 
In het afgelopen jaar zijn er door de AC een achttal activiteiten georganiseerd. 
De AC bestond in 2012 uit 11 personen. Drie personen hebben gedurende het jaar 
besloten afscheid te nemen. In 2013 zal de AC weer worden versterkt met ‘vers 
bloed’. 
 
‘Nieuwjaars receptie’ 
Door het aanhoudende slechte weer moest helaas worden besloten om de 
nieuwjaarsreceptie af te gelasten. Echter in het eerste weekend van februari lag de 
ijsbaan van Molenbeke er prachtig bij en is spontaan besloten tot een goed 
alternatief: Molenbeke on Ice: een gezellige zaterdagmiddag met schaatsen, eten 
en drinken voor jong en oud! 
 
Running diner 
Voor de tweede keer georganiseerd en een groot succes: zo’n 30 personen gunden 
elkaar “een kijkje in de keuken”. Voor iedereen een voor-, hoofd- en nagerecht op 
een andere plek. Verrassend lekker en reuze gezellig. Met name voor nieuwe maar 
ook voor bestaande Molenbekers een prima manier om wijkgenoten te leren 
kennen.  
 
Pasen 
Het beproefde concept met kuikentjes zoeken, ei-op-lepel-estafette, eierdans en 
eieren gooien. Het was weer vanouds gezellig onder de bomen naast de vijver met 
zo’n 75 kinderen en volwassen.  
 
Koninginnedag 
Het feest is op het grote grasveld gevierd. Mooi weer, veel belangstelling en 
gezelligheid. De meeste kinderen zijn als vanouds druk met het uitstallen en 
verkopen van hun tweedehands waar. De AC beperkt zich daarom bewust tot een 
paar eenvoudige spelletjes en de verkoop van wat drank en een broodje knakworst. 
 
Sportdag 
Tot tweemaal toe waren de weergoden ons dit jaar niet goed gezind: in eerste 
instantie gepland voor juni en vervolgens in augustus. Helaas, op een nat veld 
volleyballen is vragen om blessures. Volgend jaar hopelijk meer succes. 
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Buurtdag 
Een daverende activiteit met oa een springkussen, voetbalschietwand, kop van jut, 
stormbaan en sumo-worstelen. En niet te vergeten de suikerspin- en popcornkraam 
en de frietkar. Geweldig leuke middag op het grote grasveld voor jong en oud. 
 
Running diner 
Iets minder aanmeldingen dan eerder dit jaar maar daarom niet minder geslaagd: 
een blijvertje op de agenda van de AC.  
 
Sinterklaasfeest 
Wederom deed de goedheiligman de hartjes van zo’n 100 kinderen en volwassen 
sneller kloppen. Sint en pieten in opperbeste stemming, een overdosis pepernoten 
en voor iedereen een cadeautje. Helemaal goed dus!  
Wederom bij Robbers en van Hoogen, maar ditmaal voor het eerst in Le Jardin: iets 
kleiner maar daardoor knusser. 
 

6 Bestuur 
Er is één wisseling in het bestuur, de rol van penningmeester wordt overgenomen 
van de heer E.J. van Hamersveld door mevrouw P. Donders.  
Mevrouw Donders was al penningmeester van de activiteiten commissie, met deze 
wijziging komt het bijhouden van de financiën in één hand.  
 
De huidige bezetting ziet er als volgt uit : 
Voorzitter  Berthe Brongers (2012*) 
Secretaris  Wim Langerak (2008*) 
Penningmeester Petra Donders (2012*) 
Namens activiteiten commissie Roy Ellenbroek (2012*) 
Namens Buurtpreventie Herman Stuut (2006*) 
Namens Verkeer en Milieu Jan Liethof (2010*) 
Algemeen lid Eric Jan van Hamersveld (2005*) 

 jaar van aantreden 
 

7 Communicatie 
Alle  berichten van enig belang komen op de Website en -het Publicatiebord. 
 

8 Contacten 
Bij de gemeente is e.e.a. gereorganiseerd, dit heeft ook een wisseling in de 
contactpersonen als gevolg: mevrouw C. Butzelaar is wijkregisseur geworden en 
heeft daarmee de rol van de heer H. Haarler als wijkmanager overgenomen. 
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