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Beste mensen,

Deze keer een extra interessant Molenbekertje, er is nogal wat
te melden, en er wordt ook een oproep gedaan voor nieuwe
bestuursleden.

Daarnaast natuurlijk de jaarlijkse update van het wijkbestuur
voor de huidige en vooral ook voor de nieuwe bewoners over
de bezigheden van de wijkvereniging en  bezorging van de
(aangehechte) nota.

Wat vindt je dit keer in het Molenbekertje:
Het betreft de onderwerpen waar het bestuur zich mee bezig
houdt en daarover zo’n 8 x per jaar vergadert:
· Communicatie met de gemeente
· Communicatie binnen de wijk

(ALV op 30 april)
· Diverse items m.b.t. Milieu en Verkeer
· Financiële zaken
· Buurtpreventie
· Activiteiten die voor dit jaar gepland zijn
· Bezetting van het Bestuur
 (ofwel gebrek hieraan, zie links hiernaast.)

Communicatie met de gemeente
De contacten met de gemeente lopen voornamelijk via de
wijkreggisseur: mevrouw Butzelaar. Onderwerpen die
besproken worden zijn bijvoorbeeld de Wijk Actie Plannen
(WAP).

Onze wijk valt voor de gemeente binnen de wijk Velperweg
en omgeving. Aangezien onze wijk een zogenaamde
beheerswijk is, is de bemoeienis van de gemeente niet groot.

In de tweede helft van het jaar wordt een nieuw WAP
opgesteld Voorgaand jaar was een afvaardiging van het
bestuur hierbij betrokken. Hoe het dit jaar zal gaan wordt nog
onderzocht.
Het is in elk geval te verwachten dat hiervoor door de
gemeente weer een enquête gehouden zal worden.

COLOFON
Het Molenbekertje

· is een communicatie medium van de
Wijkvereniging Molenbeke.

· wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de
wijk Molenbeke.

· verschijnt in een oplage van 500 stuks.

E-mail redactie:
secretaris@molenbeke.nl
Reproductie:
Rijnja Repro, Velperweg
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
BESTUUR WIJKVERENIGING
MOLENBEKE
Voorzitter: Vacant
voorzitter@molenbeke.nl

Secretaris: Vacant
secretaris@molenbeke.nl

Penningmeester: Vacant
penningmeester@molenbeke.nl

Werkgroep Buurtpreventie: Vacant
buurtpreventie@molenbeke.nl

Activiteiten commissie: Vacant
activiteitencie@molenbeke.nl

Postadres:
Molenbeekstraat 59  6824AW  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 in principe gratis en verplicht
verder tot niets. Jaarlijks wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd aan alle bewoners van de wijk.
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Communicatie binnen de wijk
Dit Molenbekertje en de website zijn de
voornaamste communicatie-media voor de wijk.
Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe
website, die hopelijk snel ‘in de lucht’ kan.
Doel is dat deze meer interactief wordt.
Veel informatie m.b.t. de wijk kun je vinden op de
website, als je op de site informatie wil delen met
wijkgenoten meld je dan bij één van de leden van
het bestuur.

Als je zich op de site aanmeldt (via de ‘knop’
Molenbekertje op de website), krijgt u een
mailbericht als er nieuws op de site is.
Er is ook een link met Facebook wijkvereniging
molenbeke.

Naast de site hebben we het publicatiebord bij het
parkje. Officieel is deze bedoeld voor wijk gebonden
informatie, dus in principe niet voor bedrijfsreclame
of commerciële activiteiten buiten de wijk.
Als je er iets wil plaatsen, zet er dan ook even een
datum op, zodat duidelijk is wanneer dit er weer af
kan (in de regel laten we de boodschappen een week
of vier erop hangen). De adressen van de
‘sleutelbewaarders’ hangen rechts onder op het
publicatiebord.

Per straat heeft het bestuur een contactpersoon als
klankbord, ze hebben de rol om de ogen en oren
voor het bestuur te zijn en worden als het nodig is
ingezet om informatie m.b.t. de wijk te verspreiden.
Als je wilt weten wie in je straat contact persoon is,
stuur dan een berichtje naar de secretaris.

Voor nieuwe bewoners in de wijk hebben we een
informatiepakket en een welkomstpresentje. Als je
nieuw in de wijk bent en je hebt dit nog niet
ontvangen, stuur dan je naam, adres, datum van
‘aankomst’ en je mailadres naar
secretaris@molenbeke.nl, het pakketje wordt dan
binnenkort bij je bezorgd.

ALV
Donderdag 30 april staat er weer de jaarlijkse
wijkvergadering gepland. Aangezien iedereen in de
wijk lid is, ben je hier vanzelfsprekend ook allemaal
welkom. Als je vragen hebt of wil je input geven
kom dan deze avond langs. Wij ontvangen jullie
graag deze avond in de Kloostergang (naast de Oud
Katholieke kerk aan de Willem van Kleeflaan .
Vanaf 19:45 zullen wij zorgen voor koffie, en thee,
om 20:00 willen wij beginnen met de vergadering.

Agenda ALV:
· Opening en welkom
· Notulen ALV 2014
· Jaarverslag bestuur en commissies
· Financieel verslag 2014 en begroting 2015
· Pauze
· Presentatie wateroverlast probleem aanpak.
· Rondvraag
· Sluiting

Wij hopen jullie te zien op donderdag 30 april.

Wijkvereniging gaat vernieuwen!

We zijn op zoek naar een paar enthousiaste
wijkgenoten die nieuw elan willen geven aan onze
wijkvereniging.

Het huidige bestuur wil plaatsmaken voor een
aantal nieuwe bestuursleden die invulling willen
geven aan een nieuwe vorm. We denken aan een
platform dat:
- zichtbaar en laagdrempelig is voor iedereen in

de wijk
- financiële en/of inhoudelijke ondersteuning

biedt aan wijk-initiatieven
- een projectmatige werkwijze kent: voor elk

initiatief worden bewoners betrokken die
interesse en affiniteit hebben.

Voel je je aangesproken? Heb je goede ideeën?
Vind je het leuk om de wijk te vertegenwoordigen,
aanspreekpunt te worden voor de gemeente en/of
samen met wijkgenoten de handen uit de mouwen
te steken? Laat het dan weten aan:
secretaris@molenbeke.nl
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Milieu en verkeer
Als bestuur proberen we tijdig informatie te
verkrijgen en te verstrekken m.b.t. ontwikkelingen
in en rond de wijk.

Spoor
Met betrekking tot het spoor houden we de
ontwikkelingen globaal bij, een aantal bewoners
(met name aan de Schavenmolenstraat) zijn hier
intensiever mee bezig. We zorgen er in ieder geval
voor dat de nieuwsbrieven van RONA en van het
ministerie van infrastructuur en milieu op de site
worden geplaatst.

Vorig jaar is het gevaar voor kinderen die nagenoeg
ongehinderd op het spoor kunnen komen aangekaart
bij de NS, Prorail en de gemeente. Dankzij de
inspanningen van Marcel Pennings is er nu een hek
gekomen.

Parkeeroverlast
In het WAP is het verwijderen van de parkeermeters
aan de Velperweg gerealiseerd.

Vuilnisbakken
In het kader van gemeentelijke bezuinigingen zijn
veel vuilnisbakken uit de wijk verwijderd.
Als wijkgenoten zouden we zelf de overlast terug
kunnen brengen door prullenbakken te adopteren. Er
is hiervoor een goed voorbeeld bij de
tafeltennistafels te vinden.
Heb je hier ook interesse voor, dan kunt je contact
opnemen met 0900-1809

Afvalwijzer
Deze kun je zelf downloaden vanaf de website
www.afvalwijzer-arnhem.nl.

Mocht je overigens problemen signaleren aan
bestrating, groenvoorziening of openbaar meubilair,
dan kun je dat melden via het digitale loket van de
gemeente www.arnhem.nl/Digitaal_Loket  of
http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Melding_o
penbare_ruimte.
of gebruik maken van de app Buiten Beter.

Kas / Penningmeester
Fijn dat er veel mensen vorig jaar een donatie
hebben gedaan! De gemiddelde bijdrage was zelfs
hoger dan vorig jaar. Hier zijn we als wijkvereniging
uiteraard erg blij mee. Hopelijk mogen wej dit jaar
weer op jullie vrijwillige bijdrage rekenen. En
aangezien we er dit jaar veel nieuwe bewoners
hebben bijgekregen zou het super zijn als er meer
mensen doneren.

Zo wordt bijvoorbeeld het voetbalveldje langs de
Schavenmolenstraat (nieuwbouw) aangepakt zodat
er weer een mooi veld komt te liggen (zoals jullie
verderop in het Molenbekertje kunnen lezen). Dit is
natuurlijk een flink uitgave.

Het ideale plaatje voor de vereniging zou zijn dat
alle bewoners automatisch, periodiek een bijdrage
leveren aan de kas van de vereniging.

De vrijwillige bijdrage kunnen jullie overmaken
naar NL26INGB0003276600 t.n.v.
Wijkvereniging Molenbeke

Alvast dank voor jullie bijdrage.
(Voor de duidelijkheid is de nota bijgevoegd.)

Buurtpreventie.
De werkgroep buurtpreventie telde in het begin van
2014 zes actieve leden; in de loop van het jaar zijn er
twee bijgekomen. De werkgroep is vijf keer
bijeengekomen voor een reguliere vergadering. In de
regel is onze wijkagent, Tim Heil, daarbij aanwezig.
In die vergaderingen worden onder andere de
voorvallen besproken die bij de politie zijn gemeld.
Gedurende geheel 2014 betreft dat 37
aangiften/meldingen. Onderstaande tabel geeft een
opdeling in categorieën en een indicatie van het
aantal gevallen daarin.

Diefstal van fiets, scooter of motor 5
Diefstal van / uit auto 2
Inbraak in auto 3
Diefstal door insluiping of inbraak 5
Inbraak in woning (of poging daartoe) 7
Overige diefstallen 5
Vandalisme / vernieling 3
Oplichting 1
Overlast / hinder 5
Verdachte situatie 1

Ieder voorval is er een teveel, maar aan de andere
kant steekt onze wijk gunstig af ten opzichte van
de ons omringende wijken.
Dat is te danken aan de alertheid van de bewoners,
maar dat kan natuurlijk toch beter.

Bij gelegenheid van “Molenbeke Doet” is in maart
van dit jaar is, mede dankzij inzet van de
activiteitencommissie, een flinke verbetering van
de verlichting van de achterpaden gerealiseerd. Er
zijn 24 nieuwe lichtpunten aangelegd en
verscheidene bestaande weer in werking gesteld.
Op initiatief van onze wijkagent is de werkgroep in
november begonnen met het organiseren van een
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voorlichtingsbijeenkomst over woningbeveiliging
en weerbaarheid tegen ‘babbeltrucs’. De expertise
hiervoor wordt geleverd door Stichting Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
en de kosten worden gedragen door de gemeente.
De bijeenkomst is ingepland voor februari 2015.

Tot slot de volgende:
- Verdachte situaties altijd telefonisch bij de

politie melden: 0900 8844 en als het urgent is:
112. Niet ieder incident zal hierdoor opgelost
worden, maar het is toch behulpzaam.

- Melden van stankoverlast, onhygiënische
situaties en gezondheidsrisico’s bij algemeen
service nummer van de gemeente: 0900 1809.

Burgernet: als je jezelf aanmeldt bij burgernet krijg
je berichten met oproepen om de politie te helpen
met informatie over (pogingen tot) inbraak,
diefstallen, vermiste personen en ander onheil in je
omgeving.
We bevelen aan om dit te doen, het draagt bij aan
het bewustzijn dat we een doelwit kunnen zijn van
criminelen en verbeteren met de verhoogde alertheid
de veiligheid in de wijk.

Activiteitencommissie
In het afgelopen jaar zijn er door de AC acht
activiteiten georganiseerd.

De AC bestond in 2014 uit 11 personen, waarvan er
twee na jarenlange trouwe dienst besloten afscheid
te nemen en plaats te maken voor twee nieuwe
enthousiaste leden. Eind 2014 kondigden opnieuw
twee waardevolle krachten de commissie op korte
termijn te willen verlaten, Ook in 2015 zal de AC
daarom weer worden versterkt met ‘vers bloed’.

‘Nieuwjaarsreceptie’
Een gezellige zaterdagmiddag met chocomelk en
glühwein voor jong en oud! Echt winter was het
niet, maar helaas kunnen we (nog) geen sneeuw-
en ijsgarantie geven.

Molenbeke doet
Geïnspireerd door de landelijke NLdoet, hebben
we op 29 maart een eigen variant voor Molenbeke
georganiseerd. Met zo'n 25 wijkgenoten, van jong
tot oud, hebben we tal van klusjes uitgevoerd:
achterpadverlichting op vele plaatsen in de wijk
weer op orde gebracht, voorjaarsbloemetjes
geplant, straatborden schoongemaakt, rommel
opgeruimd in het park, stoeptegels recht gelegd

etc. Bijzonder leuk om met elkaar Molenbeke weer
een stukje mooier, schoner en veiliger te maken.
Dat gaan we zeker weer doen!

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.

Koningsdag
De eerste echte koningsdag! 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 zoals altijd bewust tot een paar
eenvoudige spelletjes en de verkoop van wat drank
en een broodje worst.

Running diner
Een blijvend evenement en succes gegarandeerd:
zo’n 20 personen gunden elkaar weer “een kijkje in
de keuken”. Voor iedereen een voor-, hoofd- en
nagerecht op een andere plek. Verrassend lekker en
reuzegezellig. Met name voor nieuwe maar ook
voor bestaande Molenbekers een prima manier om
wijkgenoten te leren kennen.

Sportdag => barbecue
Het sporten lieten we dit jaar aan het Nederlands
elftal over: op een groot scherm in een tent zagen
we hoe Oranje na strafschoppen Costa Rica
versloeg. Dat doet een biertje alleen maar beter
smaken. Maar goed dat we tijdens de barbecue
voorafgaand aan de wedstrijd een goede bodem
hadden gelegd.

Buurtdag => wijkfeest
De buurtdag maakt dit jaar plaats voor het
driejaarlijkse wijkfeest, georganiseerd buiten de
activiteitencommissie om door een enthousiaste
groep wijkgenoten: ’s middags een spelprogramma
voor de kinderen, ’s avonds een knallend feest.
Thema: Olympische Spelen (meedoen is
belangrijker dan winnen).

Sint Maarten
Voor het derde jaar op rij georganiseerd in
samenwerking met de Baptistenkerk. In een
bomvolle kerk luisteren vele kinderen naar het
verhaal van Sint Maarten en oefenen de
belangrijkste liedjes. Daarna de wijk om snoep en
fruit te verzamelen. Een deel van opbrengst is weer
voor de Voedselbank!
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Sinterklaasfeest
Tijdens zijn bezoek aan Nederland slaat de
goedheiligman Molenbeke nooit over: ook dit jaar
niet. Het vertrouwde recept: Sint op het podium,
maffe pieten, veel te veel pepernoten en voor ieder
kind een kadootje. Wederom bij Robbers en van
Hoogen.

Andere activiteiten
Niet alleen de activiteiten commissie organiseert
leuke activiteiten, zo werd het afgelopen jaar
spontaan een kleding inzameling georganiseerd
voor de voedselbank, was er aan het einde van het
schooljaar weer een ‘camping Molenbeke’.
Voor alle mensen die een actieve bijdrage leveren
aan de wijk is een bijeenkomst georganiseerd die
erg goed werd bezocht en gewaardeerd.

Opknapbeurt trapveldje
De slechte staat van het trapveldje aan de
Schavenmolenstraat (nieuwbouwdeel) is velen een
doorn in het oog: het veld is drassig, hobbelig en
de haagjes aan de kopse kant staan vaak met hun
voetjes in het water. Een aantal wijkgenoten heeft
de handen ineen geslagen en een tuin/gras-
deskundige om advies gevraagd. Op basis hiervan
is besloten tot een grondige aanpak waarbij het
veld achtereenvolgens verticaal wordt gedraineerd,
geëgaliseerd, opnieuwd ingezaaid en bij de beide
doelen van graszoden wordt voorzien. Met de
gemeente is overeengekomen dat zij voor een deel
bijdraagt in de kosten.

Ook nieuwe ideeën zijn altijd welkom: mocht je
zin hebben om iets te organiseren, laat je vooral
niet weerhouden. Waar nodig nemen we als
wijkvereniging (een deel van) de organisatiekosten
voor onze rekening.

Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. dit
Molenbekertje? Stuur je opmerkingen naar
secretaris@molenbeke.nl of deponeer een
briefje in de brievenbus op Molenbeekstraat 59

Bijlagen (te vinden op de website)

· Verslag ALV 2014
· Financieel verslag 2014
· Begroting 2015
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Aan de bewoners van de wijk Molenbeke
Arnhem, April 2015

N O T A
Vrijwillige bijdrage 2015 t.g.v. Wijkvereniging Molenbeke

De vrijwillige bijdrage 2015 kan worden overgemaakt door overschrijving op rekeningnummer
NL26INGB0003276600 ten name van wijkvereniging Molenbeke te Arnhem.
De hoogte van de bijdrage wordt door je zelf vastgesteld
(gemiddelde afgelopen jaar € 25,-).

Je bijdrage wordt gebruikt voor gemeenschappelijke wijkactiviteiten en andere wijk gerelateerde
werkzaamheden.

Voor vragen of opmerkingen over deze nota kan contact worden opgenomen met ondergetekende
(penningmeester@molenbeke.nl).

Hartelijk dank voor je bijdrage en vriendelijke groeten,
Petra Donders
Penningmeester


