


Algemene bijeenkomst

11 januari 2018

20.00 uur, De Molenwiek



Agenda

1. Opening en agendavaststelling

2. Overgang van V.O.M. naar Dorpsbelang

3. Website / social media

4. Beplanting entree Broekstraat

5. Sfeerverlichting in Molenschot

6. Wat hebben we in 2017 gedaan?

Pauze (rond 21.00 uur; kwartier lang)

7. Luchthavenbesluit

8. Brainstorm over onze dorpskern

9. Ruimte voor vragen / opmerkingen

10. Sluiting (rond 22.00 uur)



2. Overgang van V.O.M. naar 
Dorpsbelang

De activiteiten betreffen Koningsdag, 
kindervakantieweek, avondvierdaagse, 
Sinterklaas en kerstboomverbranding.

Deze worden voortgezet door zelfstandige 
comités. 



3. Website / social media

Wie kent er iemand die ons kan helpen met het 
opzetten van een website en daarin kan mee 
denken. 



4. Entree Broekstraat

Deze wordt in het voorjaar door de gemeente 
verfraaid met beplanting.





5. Sfeerverlichting

- Het betreft een initiatief van enkele inwoners 
van Molenschot die een werkgroep hebben 
gevormd.

- Doel is rondom de feestdagen de straten van 
Molenschot sfeervol aan te kleden van half 
november tot eind januari.



- Doel is tevens om eind 2018 binnen de gehele 
bebouwde kom 70 stuks neer te hangen. 

- Keuze voor de huidige verlichting (molen en 
kleurstelling) is gemaakt door de werkgroep.





- Er zijn groepjes gevormd die de molens 
maken, ophangen en weer er af halen, zorgen 
voor het bewaren van de molens, de 
financiering regelen, plattegrond maken waar 
ze hangen, etc…

- Op dit moment hangen er 25 verlichtingen 
rond de kapel, in de Schoolstraat en in het 
Blokske; huidige keuze hangt samen met 
vervanging huidige lantaarnpalen door de 
gemeente.



Het financiële plaatje…. 

1 molen kosten ruim € 200 (excl. aansluitingen 
in de lantaarnpalen; gemeente betaalt hiervoor 
€ 5.000). Voor 70 molens hebben we circa 
€ 15.000 nodig. Hoe gaan we dat doen?



We hebben al gelden ontvangen:

- € 560 Leefbaarheid Molenschot /
Steigerwerk

- € 1.250 Bijdrage Rabobank Tilburg

- € 4.750 Sponsoring door bedrijven 
Sponsors sfeerverlichting.pdf

- € 3.000 Bijdrage gemeente

 € 9.560 al binnen.

Sponsors sfeerverlichting.pdf


We verwachten nog € 600 uit bedrijven, dus we 
hebben ruim € 10.000 binnen.

 Nog circa € 5.000 vanuit inwoners. 
Elke inwoner kan vanaf € 25 ‘sponsoren’. 

Er liggen formulieren klaar om u aan te melden 
voor deze sponsoring. 



Zijn er nog aanvullende ideeën om aan 
geld te komen?



6. Wat hebben we gedaan in 2017? 
- Stip op de horizon bepaald  groen

We hebben contacten gelegd met 
Staatsbosbeheer en het Waterschap over het 
‘opknappen’ van het bos achter Linbergpark 
 vervolg voorjaar 2018



- Verlichting Golfclub Toxandria

- Contacten 65+ ers, woonscan, wonen met 
gemak

- Mogelijkheden kleine woonzorgvoorziening 
verder onderzocht

- Bankjes Boomkikkerpad





- Glasvezel  Ad Nelemans

- Betrokken bij realisatie fietsvoorziening naar 
Gilze. 
Uiteindelijk is daarbij ook gelijk een deel van 
de herinrichting van de Lijndonk gerealiseerd.











- Laadpaal elektrische auto’s





- Hondenbeleid gemeente

Een korte quiz…

Stelling 1: Als u uw hond voldoende onder 
controle heeft, mag deze binnen de bebouwde 
kom loslopen

Onjuist, alleen in een specifieke 

losloopgebied mag de hond 

Loslopen. Buiten de bebouwde 

kom mag de hond los als u deze

onder controle heeft.



Stelling 2: Als hondenbezitter ben je verplicht 
een geschikt middel bij je te hebben om de 
hondenuitwerpselen op te ruimen

Dit is juist



Stelling 3: U moet overal binnen de bebouwde 
kom van Molenschot de hondenuitwerpselen 
opruimen

Binnen Molenschot klopt dit. Alleen als er 
speciale hondenvoorzieningen zouden zijn, zou 
het daar niet hoeven. Maar die voorzieningen 
zijn er in Molenschot niet.

Folder hondenbeleid.pdf

Folder hondenbeleid.pdf


- Nieuwe wijze van afvalinzameling

- J.E.M. (LAN-party)





7. Luchthavenbesluit

- Joppe Leenaars



Op weg naar een nieuw

luchthavenbesluit
vliegbasis Gilze-Rijen

door de ogen van de werkgroep Wonen
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BEBOUWINGS-
MOGELIJKHEDEN

< 55 Ke; vervangende 
nieuwbouw van een 
bestaande woning 
(onder voorwaarden)

< 45 Ke; nieuwbouw voor 
dringend noodzakelijke 
bedrijfsgebondenheid

<40 Ke; kleinschalige 
inbreiding mogelijk

<35 Ke; nieuwbouw 
mogelijk





Route naar nieuw luchthaven besluit

- concept notitie uitgangspunten t.b.v. MER

- mogelijkheden tot zienswijze

- definitieve notitie uitgangspunten t.b.v. MER

- Milieu effecten rapportage (MER)

- concept nieuw luchthavenbesluit

- mogelijkheden tot zienswijze

- definitief nieuw luchthavenbesluit



Route naar nieuw luchthaven besluit

- concept notitie uitgangspunten t.b.v. MER

- mogelijkheden tot zienswijze

- definitieve notitie uitgangspunten t.b.v. MER

- Milieu effecten rapportage (MER)

- concept nieuw luchthavenbesluit

- mogelijkheden tot zienswijze

- definitief nieuw luchthavenbesluit

2018



Route naar nieuw luchthaven besluit

- concept notitie uitgangspunten t.b.v. MER

juni 2016

- mogelijkheden tot zienswijze

juni - juli 2016

Gemeente en Stichting Dorpsbelang hebben 
zienswijze ingediend

- definitieve notitie uitgangspunten t.b.v. MER

15 december 2016



Zienswijze betreffen onder andere:

strafcorrectie



Route naar nieuw luchthaven besluit

- Milieu effecten rapportage (MER)

15 januari 2018

- concept nieuw luchthavenbesluit

15 januari 2018

- mogelijkheden tot zienswijze

15 januari - februari 2018

- definitief nieuw luchthavenbesluit

?? (zomer 2018)



Komende weken

- concept nieuw luchthavenbesluit

15 januari 2018

- mogelijkheden tot zienswijze

25 januari  & 15 februari 2018

Werkgroep overleg met gemeente

31 januari 2018 algemene informatieavond defensie 
(openbaar)

7 februari ingelaste COVM (openbaar)

- indienen zienswijze?



8. Brainstorm over onze dorpskern





8. Brainstorm over onze dorpskern

Dit doen we in groepjes.

We benaderen dit vanuit de volgende vragen:

- Wat willen we behouden?

- Wat kunnen we verbeteren?

- Wat missen we?

Nadien plenaire terugkoppeling.



9. Vragen en opmerkingen?



10. Sluiting van de bijeenkomst

Hartelijk bedankt voor jullie komst!








