NIEUWS BRIEF
Dorpsbelang
voor en door Molenschot

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Stichting Dorpsbelang Molenschot.
In deze eerste nieuwsbrief informeren wij u over het ontstaan en doel van
Stichting Dorpsbelang Molenschot.Wij laten zien wat de diverse werkgroepen
van de Stichting hebben gedaan en met welke aandachtspunten wij ons nu
en in de nabije toekomst bezighouden.
Ontstaan
Stichting Dorpsbelang Molenschot komt voort uit de
klankbordgroep van het
integrale dorpsontwikkelingsplan (iDOP) voor Molenschot. Na afronding van
het iDOP bleef de behoefte
sterk aanwezig om het meedenken over diverse onderwerpen die in Molenschot
leven voort te zetten. Door
het oprichten van een Stichting is een formele status
verkregen, die contacten
naar bijvoorbeeld gemeente, provincie beter mogelijk
maakt. Op 17 juli jl. was de
oprichting van de Stichting
een feit.
Doel
Zoals in de kop van deze
nieuwsbrief staat aangege-

ven is het doel de leefbaarheid in Molenschot te waarborgen en waar mogelijk te
verbeteren. Benadrukt wordt
dat we geen ‘dorpsraad’ zijn,
waarin besluiten worden genomen over allerlei thema’s.
Leefbaarheid is het centrale
thema. De Stichting wordt
gevormd door inwoners van
Molenschot en is er voor alle
inwoners uit Molenschot.
Bestuur en Werkgroepen
Het bestuur van de stichting
wordt gevormd door Frank
Multem (voorzitter), Henk
Konings (secretaris) en Toos
Snijders (penningmeester).
De kracht van de stichting
bestaat uit de werkgroepen
die de diverse leefbaarheidsthema’s behartigen.
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Deze werkgroepen zijn :
• Wonen
• Cultuur – Recreatie
• Veiligheid - Groenstructuur – Agrariërs
• Jeugd
• Ouderen.
In deze werkgroepen zijn diverse mensen actief vanuit
een specifiek aandachtspunt.
Zo zijn in de werkgroep ‘Cultuur – Recreatie’ mensen
vertegenwoordigd
vanuit
bijvoorbeeld
Steigerwerk,
Heemkundekring, V.V. Molenschot, Estrellita, Molenwiek, Parochie en campings.
Het bestuur van de stichting
en een afvaardiging vanuit
de werkgroepen hebben
viermaal per jaar overleg
over de voortgang van de diverse onderwerpen.
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Stichting Dorpsbelang Molenschot heeft als doel de
leefbaarheid in Molenschot
te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. De
werkgroepen binnen de
Stichting houden zich daartoe bezig met diverse leefbaarheidsthema’s. De Stichting betrekt de inwoners van
Molenschot actief bij haar
activiteiten en informeert
hen. Deze nieuwsbrief wordt
in Molenschot huis-aan-huis
verspreid. De Stichting informeert u met deze nieuwsbrief over de onderwerpen
waar de Stichting mee bezig
is in ons mooie dorp.

Wat kan ik
als inwoner
doen ?
Elke inwoner uit Molenschot
kan een idee, een vraag of
een probleem op het gebied
van de genoemde leefbaarheidsthema’s
aankaarten
bij de stichting. In samenspraak met de betreffende
werkgroep wordt naar een
oplossingsrichting gekeken.
Contacten met de gemeente
zijn daarbij vaak belangrijk. Die contacten heeft de
stichting via Nathalie Touw.
Nathalie is de algemeen coördinator tussen Stichting
Dorpsbelang Molenschot
en de gemeente. Dit heeft
geresulteerd in een open en
goede samenwerking.
Kortom, voor u als inwoner
geldt: laat het ons weten wat
u bezighoudt! Onze contactgegevens vindt u elders in
deze nieuwsbrief.
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UITNODIGING 27 NOVEMBER
De stichting houdt minimaal één keer per jaar een openbare bijeenkomst. De eerste keer zal deze bijeenkomst
zijn op donderdag 27 november a.s. om 20.00 uur in De
Molenwiek. Alle inwoners van Molenschot zijn hierbij van
harte uitgenodigd voor deze avond.
Het doel van de bijeenkomst is tweeledig. Als eerste informeert de stichting u als inwoner over de vraagstukken waar de stichting mee bezig is. Daarnaast zijn wij als
stichting uiteraard zeer benieuwd wat u bezighoudt; wij
horen dat graag van u! Naast deze twee doelen wordt in
deze eerste bijeenkomst de werking van de stichting en
de werkgroepen verder uitgelegd.

KORT NIEUWS
Veiligheid

Vanuit de werkgroep Veiligheid – Groenstructuur –
Agrariërs is op het gebied
van veiligheid het fietspad
op de Heideweg verlengd
richting de kruising met de
Broekstraat. Daarmee is de
situatie voor de fietsers een
stuk veiliger geworden. De
werkgroep heeft het afgelopen jaren meer van dergelijke zaken gerealiseerd,
zoals de aanpassing van
de hoek Schoolstraat - Pastoor van Goethemstraat,
de aanpassing van de hoek
Broekstraat – Korenbloem
en de verharding en verlichting van het pad naar
de sportparken.

JEM

JEM is vertegenwoordigd
in de werkgroep Jeugd.
JEM heeft op 30 augustus
een spectaculair feest georganiseerd, namelijk de “End
Of Summer Party” in de zaal
van Schutterslust. Jongeren van 16 jaar en ouder
uit Molenschot, Gilze, Bavel
en Breda konden genieten
van DJ Biemans en de DJ’s
van “D’n donkere wolk”. De
hoofdact werd verzorgd
door DJ Naffz. Dankzij alle
vrijwilligers en de medewerkers van Schutterslust
was het een onvergetelijke
feestavondavond. Ben je
tussen 13 en 24 oud en vind
je het leuk om evenementen te organiseren voor de
jeugd in Molenschot, meld
je dan aan door een mailtje
te sturen naar jongerenevenementenmolenschot@
live.nl
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BESTRATING TERREIN
VOORMALIGE ‘RIETAKKER’
Inmiddels kan iedereen zien dat het terrein van de
Rietakker wordt bestraat tot een parkeerterrein.
Oorspronkelijk is uitgegaan van een semi-verharding
met gebroken puin of iets dergelijks. Uit gesprekken
met de omwonenden kwam naar voren dat een
klinkerverharding de voorkeur had vanwege minder
stof bij droge weersomstandigheden en minder
plassen bij regen. De gemeente had in principe alleen
een budget beschikbaar gesteld voor semi-verharding.
Gelukkig is na overleg toch geld vrijgemaakt
voor klinkerverharding. De klinkers komen uit de
Versterstraat in Gilze en de firma Hendrickx brengt de
bestrating aan. De bestrating wordt zo gelegd dat het
terrein afwatert naar een gootje aan zowel de linkerals rechterkant. De uitgangen van de woningen aan
de linkerzijde worden zo aangepast dat men van
daaruit makkelijk op het parkeerterrein kan komen.
Ook wordt een tweetal lantaarnpalen geplaatst voor
de benodigde verlichting. Het hek aan de achterzijde
blijft open. Als de bestrating gereed is, wordt naar
de bewegwijzering gekeken die respectievelijk de
richting naar de Molenwiek en de podotherapie
aangeeft. Voor Molenschot is deze extra parkeerruimte
hard nodig.
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Toekomstige bestemming terrein
voormalige Rietakker
De gemeente heeft voor het
terrein van de voormalige
Rietakker de bestemming
“wonen Plus” toegekend.
Dit betekent dat hier woningen gebouwd mogen worden die iets extra’s hebben.
Denk hierbij met name aan
woningen voor mensen die
steun, zorg of aangepaste
woonbehoeften hebben of
deze in de toekomst voorzien. Een andere mogelijkheid is woningen voor mensen die er voor elkaar willen
zorgen.
De werkgroep Wonen van
Stichting Dorpsbelang Molenschot heeft de afspraak
met de gemeente gemaakt
dat dorpsgenoten voor dit
terrein in dit kader plannen
kunnen ontwikkelen. Echter, hoe vindt de werkgroep
mensen die plannen koesteren wat betreft speciale
voorzieningen en andere
woonbehoeften? Hoe worden contacten gelegd, worden plannen ontwikkeld en
op welke termijn? De werk-

groep Wonen nodigt eenieder uit om contact op te nemen met Piet van Dongen,
lid van deze werkgroep,
via telefoonnummer 0161411452 of pmvandongen@
home.nl. Zelfs als u niet direct plannen heeft maar
wel ideeën, meldt u aan en
praat mee. Samen weten we
meer en kunnen we meer.
Met enkele personen, waaronder een bouwkundige,
zijn al contacten. Zij hebben
behoefte aan meer mensen
om met elkaar tot iets moois
te kunnen komen.
Zoals u elders kon lezen in
deze nieuwsbrief wordt het
terrein voorzien van klinkers en wordt een parkeerterrein aangelegd. Denkt
u daarmee niet dat bovengenoemde plannen van de
baan zijn. In tegendeel! Zo
ontstaat tijd die nodig is om
tot een goed en doordacht
plan te komen. Daar moet
en wil de werkgroep samen
met u nu wel mee beginnen.
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Huidige aandachtspunten
De werkgroepen binnen de stichting zijn bezig met de volgende aandachtspunten wat betreft
de leefbaarheid binnen Molenschot:
Verharding melkpaadje
De mogelijkheden tot verharding van het Melkpaadje worden onderzocht. Contacten lopen hiertoe met
Staatsbosbeheer, Golfclub Toxandria en gemeente.
Bluswatervoorziening
Een goede bluswatervoorziening is belangrijk voor ons dorp. Hiertoe lopen gesprekken met de ambtenaar
van de gemeente, die op zijn beurt contacten heeft met burgemeester en brandweer. Een vervolg van de
gesprekken wordt eind 2014 verwacht.
Veiligheid van trottoirs
Op bepaalde plekken zijn de trottoirs slecht begaanbaar voor met name mensen die moeilijk ter been zijn.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan geparkeerde auto’s die de doorgang belemmeren. De werkgroep buigt zich
hier over.
Groenstructuurplan
De gemeente heeft een groenstructuurplan ontwikkeld, waarin zij haar visie geeft op de inrichting van het
openbaar groen in onze gemeente. Het bomenbeleid is hier onderdeel van. Vanuit de werkgroep worden
voorstellen gemaakt voor het mede invullen van het Groenstructuurplan.
Ecologische VerbindingsZone
De Goorbergseweg bij golfclub Toxandria blijft een openbare weg. Het gebruik van deze weg wordt
ontmoedigd door een wandelpad te maken door de nieuwe Ecologische VerbindingsZone (EVZ). De EVZ wordt
in de noordelijke richting uitgevoerd, omdat dan geen aankoop van gronden nodig is; de noordelijke EVZ
loopt namelijk grotendeels over gronden van staatsbosbeheer. De gemeente, staatsbosbeheer en defensie
stemmen nog af wie het onderhoud van deze zone uitvoert. De werkgroep binnen Stichting Dorpsbelang
Molenschot volgt de ontwikkelingen op de voet.
Fietspad Broekstraat en Lijndonk
De mogelijkheden tot aanleg van een fietspad langs de Broekstraat en de Lijndonk worden onderzocht.

Vragen, suggesties of opmerkingen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of over Stichting Dorpsbelang Molenschot? Laat het ons weten! Stuur een mail naar dorpsbelangmolenschot@gmail.com. Of neem contact op met het bestuur: Frank Multem (0161416016), Henk Konings (0161-412349) of Toos Snijders (0161-411517).
Binnenkort vindt u ook op de website van De Molenwiek (www.mfademolenwiek.nl)
onze contactgegevens. Tevens kunt u deze nieuwsbrief daar terugvinden.

Colofon
Samenstelling
Stichting Dorpsbelang Molenschot
Ontwerp
1-PK Creatieve Kracht - Molenschot
Kopieerwerk
Facilitaire zaken gemeente Gilze en Rijen
Oplage
± 500 stuks
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