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NIEUWS BRIEF

Wat kan ik 
als inwoner 

doen ?

Stichting Dorpsbelang Mo-
lenschot heeft als doel de 
leefbaarheid in Molenschot 
te waarborgen en waar mo-
gelijk te verbeteren. De werk-
groepen binnen de Stichting 
houden zich daartoe bezig 
met diverse leefbaarheids-
thema’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 in-
formeert u met deze nieuws-
brief over de onderwerpen 
waar de Stichting mee bezig 
is in ons mooie dorp.

Al enkele jaren willen we 
voor en samen met dorps-
genoten een centrum voor 
Wonen met Zorg realiseren 
in Molenschot. We denken 
aan een “woon-zorg-pro-
ject“ voor alle inwoners 
van Molenschot die meer 
of minder intensieve hulp, 
ondersteuning en inten-
sieve zorg nodig hebben. 
En die graag in hun eigen 
vertrouwde omgeving van 
Molenschot willen blijven 
wonen. Dit kunnen zowel 
gezinnen en echtparen zijn 
die een kleine of grotere 
zorgvraag hebben, maar 
ook alleenstaanden. De 
breedte is dus groot: van 
elkaar helpen bij een klein 
karweitje tot totale 24-uurs 
zorg en verpleging. Het is 

een ambitieus plan dat we sa-
men voor elkaar proberen te 
krijgen.

Voor dit plan zijn minstens 
16 tot 20 wooneenheden van 
allerlei grootte met speciale 
voorzieningen nodig om de 
24-uurs verpleging mogelijk 
te maken. Dit aantal woon-
eenheden is tevens nodig 
om het financieel haalbaar 
te maken. Op het terrein 
van de voormalige Rietakker 
was hiervoor niet voldoende 
plaats. Er diende zich sinds 
kort een nieuwe mogelijk-
heid aan op Broekstraat 7. 
Met de betreffende familie is 
er een goed contact. Zij zou-
den het prettig vinden als de 
plek van hun ouderlijk huis 
plaats kan bieden aan dorps-

genoten met een zorgvraag.
De contacten met de ge-
meente zijn gestart en we 
vertrouwen op een positief 
resultaat. Daarna volgt het 
zoeken naar een investeerder 
die samen met ons dit pro-
ject mee wil ontwikkelen en
bouwen. Natuurlijk dient er 
daarna een zorgaanbieder 
te worden gezocht die sa-
men met de mantelzorgers 
de toekomstige cliënten alle 
zorg kan verlenen. In onze 
plannen is er “eventueel” 
plaats voor mensen die nu 
nog geen of weinig zorg no-
dig hebben maar er tijdig wil-
len wonen.

Bij al deze plannen vinden wij 
het belangrijk dat dorpsge-
noten mee denken, en hun 
ideeën naar voren brengen. 
Neem daarvoor contact op 
met de leden van de werk-
groep Wonen met Zorg.

Dorpsbelang
voor en door Molenschot
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Elke inwoner uit Molenschot 
kan een idee, een vraag of 
een probleem op het gebied 
van de genoemde leefbaar-
heidsthema’s aankaarten 
bij de stichting. In samen-
spraak met de betreffende 
werkgroep wordt naar een 
oplossingsrichting gekeken. 
Contacten met de gemeen-
te zijn daarbij vaak belang-
rijk. Die contacten heeft de 
stichting via Nathalie Touw. 
Nathalie is de algemeen co-
ordinator 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 contact-
gegevens vindt u elders in 
deze nieuwsbrief.

Voor u ligt de zesde 
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. 

Stand van zaken 
woonzorgvoorziening
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Vanuit de regio Hart van Brabant zijn er 
subsidiemogelijkheden om te onderzoeken of een dorp 
of wijk energieneutraal kan worden. Als dorpsbelang 
hebben we hierover beginnende 
contacten met de gemeente. We 
zijn nog op zoek naar inwoners 
die met ons willen meedenken 
over dit onderwerp. Vind je dit 
leuk of wil je meer informatie, 
neem dan contact op met Frank 
Multem (06-51942889).

Molenschot energieneutraal: 
wie denkt mee?

Welke andere kleur sfeerverlichting kiest u?

Zondag 10 juni was de kerk opengesteld voor weer een 
activiteit van Steigerwerk. De daaraan voorafgaande 
weken waren er waren flink wat foto’s verzameld. De 
foto’s waren afkomstig van de Heemkring Molenheide, 
maar ook van diverse inwoners, VV Molenschot en 
Stichting De Papslokker. 

De grote hoeveelheid aan foto’s werden verdeeld over 
diverse thema’s. Zo waren er bijvoorbeeld veel foto’s van 
de kerk en de kapel, van verschillende voetbalelftallen, 
van de diverse middenstand van Molenschot, of van een 
gouden bruiloft uit 1954. Er was zelfs een klassenfoto uit 
1898!

De tentoonstelling profiteerde van de combinatie van 
het mooie weer en Rijen Ruikt en werd goed bezocht. Er 
waren veel bezoekers uit Molenschot, maar ook inwoners 
uit de andere kerndorpen wisten de tentoonstelling te 
vinden. Veel bezoekers herkenden de personen en de 
gebeurtenissen. Onder het genot van een kopje thee 
werd er druk besproken wie die mensen toch wel niet 
zijn op de foto’s en kwamen de verhalen los. Tijdens het 
Rondje Open Kerk, woensdag 11, 18 en 25 juli en op 1, 8 
en 15 augustus zijn de foto’s ook nog te bezichtigen in 
de kerk.

Via deze weg willen we de mensen hartelijk bedanken 
voor het ter beschikking stellen van hun foto’s. Mede 
hierdoor is het een mooie tentoonstelling geworden.
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kunnen maken gaan we vanaf 25 augustus tot en met 
circa 8 september in vier verschillende straten steeds 
drie wieken neerhangen. In één straat komen drie rode 
wieken te hangen, dus zoals ze in december hingen. In 
de andere drie straten worden steeds twee rode wieken 
gecombineerd met een wiek van een ander kleur: wit, 
groen en champagne. Laat ons dan weten welke kleur u 
het mooiste vindt. Dit kan door een mail te sturen naar 
frank@multem.nu, een berichtje naar 06-51942889 of een 
briefje op Stappenakker 7 te bezorgen.. 

Op woensdag 12 september bekijkt de werkgroep de 
uitkomsten en neemt zij een besluit over de kleur. Daarna 
worden de resterende wieken gemaakt, zodat deze vanaf 
half november ons mooie dorp zullen verlichten. 

In december 2017 zijn door een werkgroep van vele 
vrijwilligers 25 rode molenwieken als sfeerverlichting 
opgehangen in ons dorp. Met het ingezamelde geld 
(en bij deze dank aan iedereen die heeft gedoneerd!) 
kunnen daardoor circa 60 wieken worden neergehangen 
in de bebouwde kom. Over de rode verlichting waren de 
meningen verdeeld. Omdat we de resterende 35 wieken 
nog moeten maken, kunnen we naast het rood nog een 
andere kleur kiezen. De helft van het aantal wieken blijft 
in ieder geval rood; als we de huidige 25 rode zouden 
aanpassen ‘gooien’ we € 2.000 weg. Dit vinden we als 
werkgroep niet verantwoord.. 

We willen wel graag uw mening welke andere kleur we 
naast rood gaan gebruiken. Om een goede keuze te 

Molenschot van alle tijden
(door Steigerwerk)

Jaarlijks wordt in ons dorp de Avondvierdaagse 
georganiseerd. In 2018 gebeurde dit nog door 
één van de buurtverenigingen. Net zo als bij 
bijvoorbeeld de kindervakantieweek, Koningsdag 
en de sinterklaasintocht werkt een vast comité beter 
en efficiënter. Vind je het leuk mee te helpen de 
avondvierdaagse te organiseren, laat het weten via 
een mailtje aan dorpsbelang.molenschot@gmail.com 

Neem deel aan het comité voor 
de Avondvierdaagse

Uitnodiging bijeenkomst op 
29 november
Stichting Dorpsbelang Molenschot houdt minimaal 
één keer per jaar een openbare bijeenkomst. Het is nog 
ver weg, maar op donderdag 29 
november a.s. is om 20.00 uur de 
volgende algemene bijeenkomst 
in De Molenwiek. Alle inwoners 
van Molenschot zijn van harte 
uitgenodigd voor deze avond. 

Zet het alvast in uw agenda. 
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Nieuwe Luchthavenbesluit
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Wat gaat de werkgroep wonen nu doen?
De massale steun vanuit de inwoners bij het indienen 
van de zienswijze geeft ons extra energie om door 
te pakken. Er zijn namelijk een drietal zaken die 
perspectief bieden voor nieuwe woningbouw in onze 
kern.
● Op 1 januari 2017 is het nieuwe besluit 
 militaire vliegvelden vastgesteld. Dit landelijk  
 geldende besluit geeft meer mogelijkheden 
 voor inbreiding van nieuwbouw.
●	De voorgestelde geluidscontouren in 
 het concept luchthavenbesluit geven ons 
 aantoonbaar meer inzicht in de daadwerkelijke 
 geluidsoverlast en hiermee kunnen we, 
 vooruitlopend op het nieuwe luchthavenbesluit 
 voor vliegveld Gilze-Rijen, een goede discussie 
 voeren.
●	Ten derde heeft defensie in de 
 informatiebijeenkomst aangegeven dat ze 
 graag willen meekijken naar mogelijkheden 
 voor kleinschalige woningbouw. We gaan 
 graag in op deze uitnodiging.

Het nieuwe coalitieprogramma van Kern’75, 
Gemeentebelangen en CDA voor de komende vier jaar 
is ondertussen vastgesteld en daarin is woningbouw 
in de kern van Molenschot ook opgenomen. We zijn 
ondertussen door de verantwoordelijk wethouder 
Rolph Dols al benaderd om als werkgroep wonen 
mee te denken in de planvorming voor nieuwe 
woningbouw in Molenschot. Kortom: er gebeurt van 
alles. Als hier concreet meer over te melden is dan 
laten we dit jullie uiteraard weten. 

EVZ Boomkikker 2e fase
Als Dorpsbelang volgen we de ontwikkelingen 
van de ecologische verbindingszone voor de 
boomkikker. De tweede fase gaat binnenkort van 
start door in bosgebied De Heijningen (= het bos 
achter Linbergpark) een 25 meter brede strook 
bomen weg te kappen. Daarmee wordt het militair 
terrein van Defensie, waar de boomkikker een 
populatie heeft, verbonden met het bestaande 
boomkikkerpad.

Op een interactieve informatieavond in april was 
er ruimte om mee te denken om in dit project 
gelijk andere ideeën te realiseren. Na bespreking 
door Waterschap Brabants Delta, Staatsbosbeheer 
en de gemeente worden in ieder geval twee 
ideeën gerealiseerd. De diverse kraters die er 
liggen worden meer zichtbaar gemaakt en de 
aanwezige zandvlakte wordt meer geaccentueerd. 
We hadden ook gehoopt dat de aanwezig bunkers 
opgeknapt konden worden om zo meer de 
historische achtergrond te benadrukken; dit idee 
heeft het (nog) niet gehaald.

Het gehele projectplan van de tweede fase ligt 
naar verwachting vanaf half juli voor zes weken 
ter inzage bij de Gemeente. Mocht u verdere 
interesse hebben in dit plan, houd dan de website 
van de gemeente in de  gaten.

Waarschijnlijk heeft u de afgelopen maanden wel iets in de 
media gelezen of gehoord over de ontwikkelingen van het 
nieuwe luchthavenbesluit. In deze nieuwsbrief praten wij u, als 
werkgroep wonen, graag even bij.

Op maandag 22 januari j.l heeft defensie het ontwerp-
luchhavenbesluit en de bijbehorende Milieu Effecten 
Rapportage (MER) gepubliceerd. Tot afgelopen dinsdag 6 maart 
was er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen 
het ontwerp-luchthavenbesluit voor de luchthaven Gilze-
Rijen en de bijbehorende Milieu Effecten Rapportage (MER). 
Molenschot heeft massaal gereageerd. Meer dan 200 persoonlijk 
ondertekende zienswijzen zijn ingediend vanuit Molenschot, 
oftewel bijna de helft van alle huishoudens in de kern 
Molenschot heeft een zienswijze ingediend. Daarnaast hebben 
we als Stichting Dorpsbelang ook een uitgebreide zienswijze 
ingediend. Van alle door ons ingestuurde zienswijze hebben 
we een bevestiging van ontvangst gekregen. Totaal zijn er circa 
800 zienswijzen ingediend oftewel 25% van de ingediende 
zienswijze was afkomstig uit Molenschot. Hierbij willen wij de 
Molenschotters van harte bedanken dat ze hun stem zo duidelijk 
hebben laten horen. 

Hoe nu verder?
Op basis van de ingediende zienswijze heeft de Commissie 
MER ondertussen ook een advies gegeven. In dit advies wordt 
benadrukt dat defensie zorgvuldig haar huiswerk moet doen. 
De Commissie vindt de MER(milieu effecten rapportage) 
nog niet volledig. Zij concludeert dat belangrijke informatie 
ontbreekt om goed onderbouwde (milieu)afwegingen over het 
luchthavenbesluit te kunnen maken. Het ministerie van Defensie 
heeft laten weten het rapport aan te passen en opnieuw aan 
de Commissie MER voor te leggen. Formeel is de deadline 1 
november 2018 dat het nieuwe luchthavenbesluit voor vliegveld 
Gilze-Rijen vastgesteld moet zijn. Omdat er zoveel zienswijzen 
zijn ingediend en omdat de materie lastig is, heeft de minister 
van defensie aan de Tweede Kamer drie jaar uitstel gevraagd 
van de termijn waarbinnen de definitieve geluidzone moet zijn 
vastgesteld, oftewel van 1 november 2018 naar 1 november 
2021.

Gaat alles dan weer op de lange baan?
De tweede kamer heeft zich ten tijde van het schrijven van dit 
stukje, nog niet uitgesproken over de vraag van de minister maar 
de kans is reëel aanwezig dat het toch nog wel even gaat duren 
voordat het nieuwe luchthavenbesluit voor de luchthaven Gilze-
Rijen wordt vastgesteld. Vanuit de Heliwerkgroep Grote Spie, 
Atalanta is een petitie gestart om de mening van de inwoners van 
Gilze-Rijen extra te laten horen in Den Haag en randvoorwaarden 
te stellen aan de verlengingstermijn van drie jaar. Wij blijven dit 
uiteraard volgen.



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), Ad Kemperman (0161-411966) 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.

Meedoenregelingen voor kinderen
Dansen, muziek maken of toneel spelen, voetballen, 
tennissen of judoën. Ook voor kinderen uit gezinnen 
met een krappe portemonnee moet dat mogelijk zijn. 
Onze gemeente biedt hierbij op verschillende manieren 
ondersteuning. Het doel is dat alle kinderen mee kunnen 
doen. Op de website van de gemeente vindt u meer 
informatie: www.gilzerijen.nl/meedoenregeling.
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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

Molenschot mobiel
Coördinator Jan Coremans in gesprek met cliënt 
Joke Bink en vrijwilliger Cor van Arendonk.

Molenschot Mobiel is anderhalf jaar geleden opgericht 
met als doel inwoners van Molenschot te helpen 
met vervoersproblemen. Hoe vinden jullie deze 
mogelijkheid van vervoer?
Joke: “Heel goed, precies wat nodig is voor Molenschot. 
Vervoer heel dichtbij en snel geregeld”.
Cor: “Prima initiatief en het werkt ook goed. De lijntjes zijn 
kort en de mensen kennen elkaar wat een groot pluspunt is”.

Jij en jouw man Janus maken ook gebruik van de 
buurtbus en regiotaxi. Wanneer komt voor jullie vervoer 
met Molenschot Mobiel in beeld?
Joke: “Als wij ergens naar toe willen en de buurtbus rijdt 
niet op de gewenste dagen en tijden. En wat belangrijk is: 
Molenschot Mobiel rijdt op afspraak en komt altijd op tijd 
voor de deur”.

Hoe leg jij contact met Molenschot Mobiel en wanneer 
is de coördinator bereikbaar?
Joke: “Meestal neem ik op maandag telefonisch contact op 
met Jan Coremans, maar soms ook op woensdag en vrijdag 
tussen 09.00 en 11.00u. Het kan ook gebeuren dat ik Jan erop 
aanspreek als ik hem ergens tegen kom”.

Als de coördinator weet wie, wanneer en waarheen de 
cliënt wil ,zoekt hij een van de zes vrijwilligers die de rit 
kan verzorgen. Hoe ervaar jij dat als vrijwilliger?
Cor: “Als vrijwilliger vind ik het prettig dat ik het tijdig weet. 
Het is dan voor mij gemakkelijker te plannen naast mijn 
andere activiteiten. Zoals het nu gaat is het prima. De 
contacten tussen coördinator en vrijwilliger zijn goed”.

De vrijwilliger komt op de afgesproken datum en tijd 
met zijn auto voor de deur van de cliënt. Cliënten zijn 
niet altijd goed ter been en hebben soms hulpmiddelen 
bij. Hoe ga jij hiermee om?
Cor: “Ik zet mijn auto dicht bij het huis. Al of niet met hulp van 
mij loopt de cliënt naar de auto en help ik bij het instappen. 
Eventuele hulpmiddelen gaan ook mee en indien gewenst 
vervoer ik tevens de persoonlijke begeleider van de cliënt 
zoals bijvoorbeeld de partner”.

Het zijn Molenschotse vrijwilligers die het vervoer 
verzorgen. Speelt dat ook mee in jouw keuze voor 
Molenschot Mobiel?
Joke: “Ja het is prettig als je de chauffeur kent. Het contact 
is dan toch gemakkelijker”.

Wat trekt jou om vrijwilliger te zijn bij Molenschot 
Mobiel?
Cor: “Ik vind het leuk om iemand te helpen die het zelf 
niet meer kan. Voor geringe kosten komen deze mensen 
dan toch op de plaats van bestemming”.

Waar gaat het vervoer zoal heen?
Cor: “Vervoer is in de regio binnen een straal van ongeveer 
25 km. Ik kijk niet op een paar kilometer als de cliënt er 
maar mee geholpen is. De ritten gaan naar ziekenhuis, 
fysiotherapeut, huisarts, tandarts, familie, kennissen 
en georganiseerde bijeenkomsten. Niet alleen medisch 
noodzakelijke ritten maar ook ritten naar verjaardagen, 
om te gaan winkelen, kaarten en dergelijke”.

Bij de start van Molenschot Mobiel is huis aan huis 
een flyer bezorgd van alle vervoersmogelijkheden 
vanuit Molenschot. Raadpleeg je die nog wel eens 
en waarvoor zoal?
Joke: “Ja, de flyer is een handig hulpmiddel. Er staan 
alle mogelijkheden voor vervoer vanuit Molenschot op 
een rijtje. En bij iedere vervoersmogelijkheid: voor wie, 
waarheen, waar opstappen, kosten en telefoonnummers”.

Zijn er nog aspecten die je kunt aanbevelen?
Joke: “Ik wist het niet, maar verneem zojuist dat altijd de 
telefoon van Molenschot Mobiel wordt opgenomen. Als 
Jan verhinderd is neemt Cees Oomen het over. Vervoer 
wordt dus altijd geregeld”.

Cor: “Als inwoners van Molenschot ergens naar toe willen 
schroom niet maar laat het weten. Ook voor diegene die 
verder van het centrum wonen. Bel telefoonnummer 06-
23200732. Wij zijn er voor jullie“.
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