NIEUWS BRIEF
Voor u ligt de vierde
nieuwsbrief van Stichting
Dorpsbelang Molenschot. In
deze nieuwsbrief informeren
wij u over wat de diverse
werkgroepen van de Stichting
hebben gedaan en met welke
aandachtspunten wij ons
nu en in de nabije toekomst
bezighouden.
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voor en door Molenschot
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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.

Uitnodiging bijeenkomst
op 24 november
Stichting Dorpsbelang Molenschot houdt minimaal
één keer per jaar een openbare bijeenkomst. Op donderdag 24 november a.s.
is om 20.00 uur de volgende algemene bijeenkomst
in De Molenwiek. Alle in-

woners van Molenschot zijn en het project Wonen met
hierbij van harte uitgenodigd gemak. In deze nieuwsbrief
voor deze avond.
leest u meer over beide onderwerpen. Daarnaast zijn
Wij besteden op deze bijeen- we uiteraard benieuwd welkomst onder andere aandacht ke vragen u bezig houden als
aan nieuwe vervoersmo- het gaat over de leefbaarheid
gelijkheden in Molenschot in ons mooie dorp!

Nieuwe vervoersmogelijkheid in Molenschot
Tijdens de bezoeken die de buurtvertegenwoordigers
aan de inwoners van 75 jaar en ouder brachten kwam
meerdere keren een vervoersprobleem aan de orde. Dit
is aanleiding geweest om als werkgroep Zorg voor Zorg
nader te oriënteren op allerlei vervoersmogelijkheden.
Het resultaat hiervan wordt gepresenteerd tijdens de
algemene jaarvergadering van de Stichting Dorpsbelang
Molenschot op donderdag 24 november vanaf 20.00 uur
in de Molenwiek. Ook op vrijdag 25 november om 9.30 uur
is er in de Molenwiek een bijeenkomst om over hetzelfde
onderwerp te spreken.
Graag nodigen we zeker de oudere inwoners van Molenschot
uit om naar een van deze bijeenkomsten te komen.
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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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Glasvezelvoorziening
De laatste maanden is veel aandacht besteed aan de mogelijkheden voor
een glasvezelvoorziening in Molenschot. Door Ad Nelemans en Antoon van
Gestel zijn namens Stichting Dorpsbelang Molenschot artikelen geplaatst in
Het Weekblad en in De Varia. Op 14 september was er in De Molenwiek een
drukbezochte bijeenkomst voor bewoners waar coöperatie GilzeEnRijenGlas
prima informatie gaf over de mogelijkheden op de aanleg van glasvezel.
Gezien alle voorlichting die er al is geweest, gaan we niet nogmaals alles
herhalen. Kijk voor meer informatie op www.midden-brabantglas.nl. U heeft
nog tot uiterlijk eind november om zich aan te melden.

Stichting Dorpsbelang
Molenschot dient zienswijze in
tegen opstartnotitie voor nieuw
luchthavenbesluit
De tweede fase van het Blokske nadert zijn afronding.
De contouren van het totale Blokse worden steeds beter
zichtbaar en ook de inrichting van de openbare ruimte
krijgt steeds meer vorm zoals iedereen kan zien vanaf
de Veenstraat. Los van nog een paar vrije bouwkavels
die beschikbaar zijn voor mensen die graag een eigen
huis willen bouwen, nadert het Blokse zijn voltooiing.
Als werkgroep Wonen kunnen we meer dan tevreden
terugkijken op deze mooie aanvulling van ons dorp.
Maar nu deze woningen gebouwd zijn is het belangrijk om
verder te kijken naar de volgende bouwmogelijkheden.
Hierin is de regelgeving rondom het vliegveld erg
bepalend. Voor het vliegveld is men bezig met een nieuw
luchthavenbesluit. Als werkgroep Wonen volgen we het
proces om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit
op de voet, omdat in het luchthavenbesluit de
mogelijkheden en onmogelijkheden voor bouwen in
Molenschot vastgelegd gaan worden.
Om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit moet er
een nieuwe milieueffectenrapportage opgesteld worden
(afgekort MER). Om deze MER op te stellen is door het
Ministerie van Defensie een concept Notitie Reikwijdte
en Detailniveau opgesteld. In deze notitie is kort
gezegd omschreven welke activiteiten er plaats vinden
op de vliegbasis. Uit naam van Stichting Dorpsbelang
Molenschot hebben we een aantal kritische vragen en
opmerkingen gemaakt op deze notitie, omdat naar
de mening van de werkgroep de vliegbasis te veel
ruimte pakt, hetgeen belemmerend kan werken voor
nieuwe woningbouw. Er zijn dermate veel vragen en
opmerkingen ingediend dat het Ministerie van Defensie
heeft laten weten meer tijd nodig te hebben voor
het beantwoorden van alle vragen en opmerkingen.
Binnenkort ontvangen we een persoonlijke reactie
is ons toegezegd. In de maand november wordt dan
de definitieve notitie Reikwijdte en Detailniveau
gepubliceerd die als basis dient voor de MER.
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Onderhoud straten Molenschot
Onderstaand enige informatie over het onderhoud
van enkele straten in Molenschot.
• Met de aanleg van het fietspad van Molenschot naar
Gilze wordt in het voorjaar van 2017 een aanvang
gemaakt. Het fietspad start bij het bord van de
bebouwde kom van Molenschot en loopt via de
Broekstraat en Lijndonk naar het viaduct over de A58. In
verband hiermee wordt het wegdek ook vernieuwd en
de kruispunten worden verlicht.
• De kruising Blokske - Veenstraat wordt aangepakt. Er
komt een zogeheten ‘punaise ‘ te liggen en de kruising
wordt overzichtelijker. Dit wordt uitgevoerd in 2017.
• De straatlantaarns in de Kapelstraat worden in 2017
vervangen door exemplaren met LED-verlichting.
• Aanpassing en verbetering van de bestrating van de
Broekstraat vanaf de kruising bij de Kapel tot aan het
bord bebouwde kom. Dit gaat plaats vinden in 2017.
• Aanpassing en verbetering van de bestrating van de
Schoolstraat. De bestrating van de Schoolstraat wordt
volledig vernieuwd en de trottoirs worden ook
aangepast, zodat ze beter begaanbaar worden voor
mensen die slecht ter been zijn. Dit gaat plaats vinden in
2018.

Brievenbus in de Kapelstraat blijft
PostNL gaat het netwerk van haar
brievenbussen de komende jaren
aanpassen, omdat er steeds minder
brieven en kaarten worden verstuurd.
De brievenbussen die weinig worden
gebruikt, zullen daardoor verdwijnen
en sommige brievenbussen worden
verplaatst. Voor Molenschot zijn er gelukkig geen
gevolgen: de brievenbus in de Kapelstraat blijft.
Als werkgroep Wonen blijven we het proces nauw volgen
en proberen we waar mogelijk invloed uit te oefenen
om zoveel mogelijk woningbouw in Molenschot in de
toekomst mogelijk te maken. Voor meer informatie over de
ingediende vragen en opmerkingen of over het volledige
proces om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit in
relatie tot de woningbouwmogelijkheden in Molenschot
staan de leden van de werkgroep Wonen u graag te
woord. Deze leden zijn Harry Boemaars, Piet van Dongen,
Henk Konings en Joppe Leenaars.
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Buurtpreventie Molenschot
Wellicht bent u al op de hoogte, maar ook in Molenschot hebben
we BuurtWhatsApp-groepen! Middels deze groepen hopen we
de veiligheid in ons dorp te waarborgen. Dit doen we niet door
te surveilleren op straat of achter het raam naar buiten te loeren
of we verdachte situaties zien. Dat is niet de bedoeling van de
Buurtpreventie.
Wat houdt het dan wel in?
Tijdens de dagelijkse bezigheden van de deelnemers kan het zijn
dat zij een verdachte situatie signaleren. Na het signaleren van
een dergelijke situatie zullen de deelnemers handelen volgens
de SAAR-methode:
S - Signaleren
Men is alert op:
Verdachte dingen/zaken: Zaken die zich op plekken bevinden
waar ze eigenlijk niet zouden moeten zijn. Bijv. een busje met
buitenlands kenteken dat langzaam door de straat rijdt, met
inzittenden die woningen observeren.
Verdachte personen: vertonen van verdacht gedrag – speurend
rondlopen, meerdere malen dezelfde route lopen, huizen
bekijken, aanbellen, voelen aan ramen/deuren.
Verdachte (‘niet pluis’) gevoelens: het zgn. ‘onderbuikgevoel’ dat
er iets mis is.
A - Alarmeren
Signaleert men een verdachte situatie of persoon? Dan belt men
112. Tevens zullen ze bij de meldkamer melden dat ze in een
WhatsApp-groep zitten. Dit in het kader van de inbraakpreventie.
A - Appen
Nadat 112 is gebeld, stuurt men in de groep een WhatsAppbericht
met een beschrijving van de situatie.
R - Reageren
Reageren betekent dat men, als het mogelijk is, naar buiten gaat
en in gesprek gaat met de persoon in kwestie. Hij weet dan dat
hij in de gaten wordt gehouden. Dit doet men alleen als dit veilig
kan, zonder risico.
Op dit moment hebben we het dorp ingedeeld in twee
BuurtWhatsApp-groepen; Buurtapp Molenschot 1 (Kinderkopkes
en Heidebroekskes) en Buurtapp Molenschot 2 (Klaverblad en
Schoolstraat).
Heeft u interesse om deel te nemen aan een BuurtWhatsAppgroep? Stuur dan een mailtje naar buurtpreventiemolenschot@
gmail.com, met daarin de volgende gegevens: naam, e-mailadres,
geboortedatum, adres, 06-nummer en bij welke buurt u hoort.

Samen zorgen we voor een veilig dorp!

Wonen met Zorg op de
Rietakkerplaats
Als projectgroep Bouwen onderzoeken we de
mogelijkheden voor een kleinschalig zorgproject
waarin ook de eigen mantelzorgers een plaats
innemen. De locatie is de oude plek van De
Rietakker wat nu een parkeerterrein is.
Na de presentatie van ons plan bij woningstichting
Leystromen en bij de Gemeente Gilze-Rijen, gaan
onze gesprekken meer en meer over details.
Daarmee worden we ons steeds meer bewust dat
er nog vele grote en kleine hobbels te nemen zijn.
We laten ons uitdagen!
Het plan moet voorzien in een gemeenschappelijke
ontmoetingsruimte voor de bewoners om samen
een kopje koffie te drinken, hun bezoekers te
ontvangen. Maar ook voor dagopvang van cliënten
die thuis wonen om zodoende hun mantelzorgers
enigszins te ontlasten. Een ruime keuken waar
maaltijden worden verzorgd voor bewoners die
niet kunnen koken. Voor de mensen die gebruik
maken van de dagopvang. Tevens kunnen alleen
thuiswonende mensen periodiek hier gezamenlijk
hun maaltijd voorbereiden en gebruiken.
Willen we deze doelen verwezenlijken dan zal dit
zorgcentrum moeten passen in het geheel van de
omgeving. Mogelijk vraagt dat aanpassing van de
huidige woningen maar ook aansluiting van de te
bouwen woningen.
U ziet we hebben vele wensen, die gelukkig
door onze gespreksparnerts onderschreven
worden. Antoine van Hout heeft intussen een
nieuw schetsplan gemaakt dat de komende tijd
besproken wordt.
En dan het belangrijkste: de organisatie van
de Zorg. Voor de verantwoorde professionele
zorg zoeken we naar een ervaren deskundige
zorgverlener, eventueel een echtpaar. Die hun
carrière als zelfstandige willen voort zetten door
de leiding op zich te nemen.
Wij nodigen belangstellenden graag uit contact
met ons op te nemen zodat we samen kunnen
toewerken naar goede zorg. De projectgroep
Bouwen wordt gevormd door Rica Boemaars,
Marja van der Stap, Piet van Boven, Antoine van
Hout en Piet van Dongen.

Plattegronden en bord bij
Sint Annakapel verplaatsen
Komende vanuit de Schoolstraat staan voor de Sint
Annakapel een plattegrond
en een bord dat een fiets/
wandelroute aangeeft. Deze
borden komen het mooie
aanzicht van de kapel niet ten
goede. Er wordt gekeken naar een nieuwe locatie
voor de borden of wellicht het geheel laten
verdwijnen van één van de borden.
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KORT NIEUWS
Zorgeloos blijven wonen in uw huidige woning

Gezien allerlei ontwikkelingen in Nederland op het gebied
van zorg en welzijn betekent het vaak dat inwoners
steeds langer thuis moeten blijven wonen. Veel woningen
zijn daar niet geschikt voor of onvoldoende aangepast.
Daarom is in Brabant en ten gevolge daarvan ook in Gilze
Rijen het project Wonen met gemak opgezet. Ook in
Molenschot willen we als werkgroep Zorg voor Zorg met
dit project aan de slag.
Inwoners van Molenschot kunnen gratis een woonscan
laten maken. Daarbij wordt gekeken wordt wat er aan de
woning aangepast moet of kan worden, zodat de inwoner
langer zorgeloos in de woning kan blijven wonen. Wilt
u meer weten over het project Wonen met gemak kom
dan naar de algemene jaarvergadering van Stichting
Dorpsbelang Molenschot op donderdag 24 november om
20.00 uur of naar de bijeenkomst Wonen met gemak op
vrijdag 25 november om 9.30 uur.

Activiteiten vanuit JEM
(Jongeren Evenementen Molenschot)
De afgelopen tijd heeft JEM niet stilgezeten. We zijn
volop bezig met de eerstvolgende activiteit en de
subsidieaanvraag om ook volgend jaar weer diverse
leuke activiteiten te organiseren is ingediend bij de
gemeente.
In het eerste kwartaal van 2017 wordt een cursus
zelfverdediging voor jeugd vanaf 12 jaar gegeven in
de MFA. In vier lessen van 1,5 uur op vrijdagavond krijg
je dan les in verschillende zelfverdedigingstechnieken.
Voor de matten en trap- en stootkussens wordt
gezorgd. De exacte data moeten nog worden bepaald,
maar daarna volgt snel de uitnodiging. Houdt de
brievenbus dus in de gaten, want vol=vol.

Beide bijeenkomsten zijn in de Molenwiek. U bent van
harte uitgenodigd op een van deze bijeenkomsten.

Naast de JEM-activiteiten wordt in samenwerking met
de werkgroep Zorg voor Zorg vanuit JEM invulling
gegeven aan de behoefte van ouderen in Molenschot
aan ondersteuning bij computerproblemen en –
vragen. Lees hierover meer in het onderstaande artikel
‘Computerhulp in Molenschot’ .

Open Podium in Molenschot

Computerhulp in Molenschot

De werkgroep recreatie en cultuur heeft in
gedachten om in maart/april 2017 een Open Podium
te organiseren in de Molenwiek. Het Open Podium is
bedoeld voor alle inwoners van Molenschot jong en
oud.
Wat houd het Open Podium in?
Een ieder die solo of met meerdere personen iets wil
laten horen of zien kan zich hiervoor dan opgeven
en laat dan op het podium van de Molenwiek aan
de toeschouwers zoals vrienden, kennissen, familie
oma’s, opas hun kunsten zien, zoals zang’,muziek,
moppentappen, acts enz. Alles kan en mag als het
maar netjes blijft.
Iedereen die mee wil doen heeft deze wintermaanden
nog de tijd om te oefenen. Er is niks mooier dan op
een podium te staan en dan een daverend applaus
in ontvangst te nemen na een optreden voor je
eigen publiek uit Molenschot en omstreken.
Binnenkort laten we weten wanneer dit gaat plaats
vinden en waar je je kunt opgeven voor het eerste
Open Podium in Molenschot

Veel ouderen in Molenschot maken gebruik van een
computer, laptop , tablet of iPad. Regelmatig komt het
voor dat ze met een probleem zitten waar ze zelf niet
uitkomen. Ze vragen zich dan af: wie zou mij kunnen
helpen om mijn computerprobleem op te lossen.
We weten allemaal dat de
jeugd van tegenwoordig
over het algemeen goed
thuis is in computers en
allerlei andere apparatuur
die bij automatisering
gebruikt wordt. Daarom is
contact gezocht met JEM
(Jongeren Evenementen Molenschot). Met hen is
afgesproken dat enkele jongeren bereid zijn om met
name oudere Molenschotters te ondersteunen bij
computerproblemen.
Als iemand dus een computerprobleem heeft kan
hij zijn of haar buurtvertegenwoordiger benaderen.
Deze brengt hem of haar dan in contact met de
vertegenwoordiger van JEM.

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 (0161-416016), Henk Konings (0161-412349) of Toos Snijders (0161-411517).
Tevens vindt u op de website van De Molenwiek (www.mfademolenwiek.nl) onze
contactgegevens. Ook kunt u deze nieuwsbrief daar terugvinden.
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Colofon
Samenstelling
Stichting Dorpsbelang Molenschot
Ontwerp
1-PK Creatieve Kracht - Molenschot
Kopieerwerk
Facilitaire zaken gemeente Gilze en Rijen
Oplage
± 550 stuks
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