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Beste mensen, 
 
Dit is een speciale uitgave van het Molenbekertje. 
Opnieuw doen we een oproep aan enthousiaste leden* die 
bereid zijn om te helpen met het invullen van een paar rollen 
in het bestuur van de vereniging. 
Ý dat bent u allen als u tenminste 18 jaar of ouder bent ! 
 
We zouden heel graag uw reactie ontvangen op een aantal 
vragen in dit Molenbekertje. 
Dat kan geschreven op de ruimte die daarvoor is vrijgelaten, 
of een kopie te maken van de webversie en het daar in te 
typen en deze versie te sturen naar secretaris @molenbeke.nl 
(dit heeft de voorkeur, want dat scheelt ons veel typewerk) 
 
Het Wijk Actie Plan. 
De gemeente wil voor de komende drie jaar een nieuw WAP 
opzetten. Dit WAP is niet specifiek voor onze wijk, maar voor 
alle wijken in de stad.  
Onze wijk valt bovendien voor de gemeente binnen de wijk 
“Velperweg en omgeving”. Wij moeten dus samen met 
Plattenburg, Angerenstein, Paasberg en Wellenstein één WAP 
indienen. In de afgelopen periode (2013 – 2015) was er in de 
wijk Velperweg e.o. een budget van € 100.000,-  te besteden. 
Hoeveel dat in de komende periode wordt is niet bekend. 
 
Het WAP heeft als doel de leefbaarheid in onze wijk te 
verbeteren. Dit kunnen plannen zijn op allerlei gebied: 
cultureel, maatschappelijk, veiligheid, milieu (groen) 
 
Dit WAP moet op 16 november vastgesteld worden, dit 
gebeurt in een openbare vergadering van het bewonersoverleg. 
 
Het bewonersoverleg is een orgaan bestaande uit 
vertegenwoordigers van de wijk Velperweg en omgeving. 
Lastig is dat geen van de aanwezigen echt een mandaat heeft, 
we zijn immers niet gekozen of zo. 
In Arnhem is voor die constructie gekozen daar veranderen 
we voorlopig niets aan.  
(In Amsterdam zijn stadsdeelraden, dat wil men hier niet) 
 
Het bewonersoverleg is klankbord voor de wijkteams (kunt u 
die zien als gemeenteloketten die naar de wijk verplaatst zijn) 
Sociale wijkteams zijn al geïnstalleerd, als je gaat zoeken op 
internet, gemeentenieuws etc. dan vind je daar informatie.  
Wijkteams voor de ‘fysieke leefomgeving’ zullen op niet al te 
lange termijn worden geïnstalleerd. 
E.e.a. is na te lezen in de Perspectiefnota van de gemeente. 

 
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. 



2 

De vertegenwoordigers in het bewoners hoeven 
niet beslist uit de wijk besturen te komen, goede 
communicatie met de wijk is daarbij dan wel een 
belangrijk aandachtspunt.  
 
Voor ons is een extra probleem dat de wijk 
eigenlijk uit vier autonome wijken bestaat die voor 
de gemeente moeten gaan samenwerken, o.a. voor 
het WAP. 
Als we dat overleg niet houden, is er geen WAP en 
is er dus geen zeggenschap over de beschikbare 
budgetten. 
Voor de wijk Velperweg e.o., was het budget de 
afgelopen periode (2013-2015) € 100.000,- 
Wij hebben daar een deeltje uit gekregen: 
verwijderen parkeermeter, bijdrage kosten website 
en drainage op speelveld. 
(Meer ondergrondse containers moest wachten op 
ervaringen uit andere wijken en aanpak van 
gevaarlijke situatie bij het spoor is door bewoners 
aangepakt) 
 
Voor het nieuwe WAP kunnen we de punten uit de 
oude lijst opnieuw aanboren, aan te vullen met 
aanpak van wateroverlast (goten in de weg 
aanbrengen voor geleiding van water naar de vijver 
en naar de beek. 
Meer aanvullingen kunnen uit een enquête komen. 
 
Het is niet gezegd dat alle punten die we inbrengen 
gehonoreerd worden: het budget is beperkt 
misschien wegen punten uit andere wijken wel 
zwaarder dan die van ons en het kan zijn dat het 
niet aansluit bij algemeen beleid.  
 
Wat we willen gaan doen 
• Voor 17/10 Inventariseren in onze wijk welke 

punten in het WAP moeten komen 
• Op 19/10 een vergadering beleggen waarin 

onze top 5 (of 10) wordt bepaald 
• Werven van wijkgenoten die de nodige 

activiteiten willen oppakken. (daarbij moet wel 
duidelijk zijn dat het gaat om behartigen van 
algemeen belang van de wijk) 

• De punten in het wijkoverleg (met de andere 
wijken) ter tafel brengen en in dat overleg 
bepalen wat het WAP voor Velperweg en 
Omgeving wordt.  
Deze vergadering is gepland in de Jozef Sarto 
school op 16 november, dat is een ‘openbare 
vergadering’ waar wijkbewoners bij mogen 
zijn.  

 
 

Graag ontvangen wij voor 17 oktober uw reactie, 
(onderstaande ingevuld) per mail aan 
secretaris@molenbeke.nl  
of in de bus op Molenbeekstraat 59  t.n.v. 
Molenbeke 
 
Uw naam* 
 
 
Adres* 
 
 
Mail adres* 
 
 
Telefoon* 
 
Punten die u wilt inbrengen voor het WAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ý dit om eventueel toelichting te kunnen vragen. 
 
wilt u meehelpen op 19/10 (20:00 – 22:00) bij het 
selecteren van de beste ideeën:    JA / NEE 
 
Wilt u aanwezig zijn bij de vergadering (als 
toehoorder) op 16/11  (20:00 – 22:00) 
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Het bestuur van de wijk 
 
We zijn het er toch allemaal over eens: een 
mooie wijk als deze verdient een actieve en 
gezellige wijkvereniging. Een vereniging die 
er voor en door de wijk is.  
 
Het huidige bestuur is grotendeels al gestopt, er is 
plaats 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 

 
Een mooi moment om de wijkvereniging een 
nieuwe impuls te geven en nóg beter aan te 
laten sluiten op de wensen en behoeftes van de 
wijkgenoten. Zo willen we meer met projecten 
en commissies gaan werken, zodat meerdere 
mensen de mogelijkheid krijgen om 
betrokkenheid te tonen, zonder langdurige en 
grote verplichtingen.  
 
Door middel van bijgevoegde enquête willen 
we in kaart brengen wat de behoeftes zijn van 
de mensen in de wijk.  

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen  
Hoe lang woon je al in Molenbeke? 
 
 
Woon je prettig in deze wijk? 
Ja/nee, want 
 
 
 
Hoe is de gezinssamenstelling en leeftijd van 
alle gezinsleden? 
 
 
 
Wijkvereniging 
De wijkvereniging zorgt voor een 
welkomstpakket voor nieuwe bewoners, 
faciliteert de activiteiten commissie en 
buurtpreventie en website 
 
Wat zou naar uw idee de wijkvereniging 
aanvullend of minder moeten doen op 
bijvoorbeeld sociaal gebied: 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
• Sociale activiteiten organiseren zoals 

koffieavonden, lezingen enz. 
• Een goed doel steunen (bijv. door geld op 

te halen via een activiteit) 
• Opzetten van een hulploket, waarin 

wijkgenoten klusjes kunnen aanbieden en 
vragen aan andere wijkgenoten 

Anders, namelijk: 
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Bestuurlijk 
De wijkvereniging  
• informeert wijkgenoten over 

ontwikkelingen in de wijk (via website en 
Algemene Leden Vergadering) 

• Beheert het wijkbudget 
• Behartigt de belangen van de wijk bij de 

gemeente  
• Is (buurtpreventie) contactpersoon voor 

de wijkagent 
• Werft actief fondsen/subsidies (bij leden 

en gemeente) 
• Vervult een rol in de communicatie 

vanuit de gemeente naar de wijk 
 
Wat zou naar uw idee de wijkvereniging 
aanvullend of minder moeten doen op 
bestuurlijk en financieel gebied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communicatie 
Op de website wordt de volgende informatie 
verzorgd : Nieuws van de wijkvereniging 
• Nieuws van de gemeente 
• Agenda/aankomende activiteiten 
• Verslag van activiteiten, bijvoorbeeld 

foto’s 
• Verslag van Algemene Leden 

Vergadering 
• Update van lopende projecten 
• Wie doet wat in de wijk(-vereniging) 

 
Welke informatie zou jij graag ook nog op de 
website willen zien 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe wil je op de hoogte gehouden worden 
vanuit de wijkvereniging (geef je top 3)? 
o Website 
o Nieuwsbrief (via je mailadres ) 
o Facebook 
o Mededelingenbord / Flyers 
o Algemene Leden Vergadering 
o Molenbekertje 
Anders, namelijk… 

 
 
 
 

 
Activiteiten 
Op dit moment worden er jaarlijks 
georganiseerd door de activiteitencommissie 
of door bewoners zelf:  Molenbeke doet! , 
algemene Leden Vergadering, pasenactiviteit, 
Koningsdagfeest, running dinner, sportdag 
met BBQ, camping Molenbeke, wijkfeest, 
Sint Maarten activiteit, sinterklaasviering, 
bierfeest. 
• Wat is je mening t.a.v. het aantal 

activiteiten dat wordt georganiseerd door 
de wijkvereniging? 

 
 
 
• Wat is je mening t.a.v. het soort 

activiteiten dat wordt georganiseerd? 
 
 
 
• Wat is je mening t.a.v. de spreiding van 

doelgroep (kinderen, jongeren, 40ers, 60 
ers) voor activiteiten? M.a.w.: wordt er 
voor de verschillende doelgroepen in de 
wijk voldoende georganiseerd? 

 
 
 
• Welke soort activiteit(en) zouden meer 

georganiseerd mogen worden? 
Graag suggesties, 
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Projecten en verbeterpunten  
Wat vond je het beste (verbeter-)project 
vanuit de wijkvereniging van de afgelopen 
2 jaar? (bijvoorbeeld verlichting 
brandgangen, drainage sportveld, 
prullenbakken in park, etc.) en waarom? 
 
 
 
 
 
 
 
Hoor je voldoende over (verbeter-)projec-
ten in de wijk, die door de wijkvereniging 
zijn opgepakt? 
 
 
 
 
 
 
 
Vind je dat de (verbeter-)projecten 
voldoende resultaat hebben opgeleverd en 
waarom? 
 
 
 
 
 
 
Is je bekend wie in de wijk zich met welke 
(verbeter-)projecten bezighoudt? 
 
 
 
 
 
 
Welk project zou er naar jouw idee 
opgestart moeten worden?  
 
 
 
 
 
 

 

Tot slot 
Heb je nog andere opmerkingen of 
suggesties,? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hartelijk dank voor het 

invullen van de enquête!! 
 
 
 
Graag ontvangen wij de ingevulde enquête per 
mail aan secretaris@molenbeke.nl, of in de 
bus op Megenstraat 18  t.n.v. Molenbeke 
 


