


Algemene bijeenkomst

29 november 2018

20.00 uur, De Molenwiek



Agenda (1)

1. Opening en agendavaststelling

2. Ambitie op het gebied van Wonen in Molenschot 
(Rolph Dols)

3. Leefbaarheid in Molenschot (Krijn Berger)

4. Bomenbeleid / Veenstraat (Nicole van der Steen, David 
van Iersel)

5. Evaluatie oefening buurtwhatsapp (Angelique van 
Geloven en Peggy Kerremans)



Agenda (2)

Pauze (rond 21.00 uur; kwartier lang)

6. Enkele actualiteiten vanuit Dorpsbelang 

7. Meedenken op enkele thema’s in groepjes

8. Ruimte voor vragen / opmerkingen

9. Sluiting (rond 22.00 uur)



Ambitie op het gebied van wonen in 
Molenschot

Rolph Dols, wethouder



Leefbaarheid in Molenschot

Krijn Berger,

Beleidsmedewerker ruimtelijke 
ordening



Bomenbeleid / Veenstraat

David van Iersel, Brouwers 
Groenaannemers

Nicole van der Steen,

Beleidsmedewerker Groen



Terugblik oefening buurtwhatsapp

Angelique van Geloven,

Peggy Kerremans





6. Enkele actualiteiten vanuit 
Dorpsbelang
- EVZ Boomkikker: picknicktafel en 

watertappunt bij Veenstraat / Molenschotse
baan

- Website Dorpsbelang: 
www.dorpsbelangmolenschot.com

http://www.dorpsbelangmolenschot.com/


6. Enkele actualiteiten vanuit 
Dorpsbelang
- Project Smile: Molenschot energie-neutraal

- Kerstboomverbranding: Koen Cornelissen, 
Martijn Boemaars, Willem Oomen en Joep 
Oomen. Waarschijnlijke datum is woensdag 9 
januari 2019.



6. Enkele actualiteiten vanuit 
Dorpsbelang
- Avondvierdaagse 2019: Janneke Oomen, Fem

Verhoeven, Wendy Rohaan en Corne Bink. Is 
gepland van 14 t/m 17 mei 2019. Ze zoeken 
nog mensen die in die week willen helpen.

- Volgende week hangt de sfeerverlichting in 
ons dorp.



7. Meedenken op enkele thema’s

Dit doen we in groepjes in twee 
sessies van elk een kwartier.

We hebben de volgende 
onderwerpen:



A. De jeugdhulp in onze gemeente en 
de regio Hart van Brabant. 
Weten inwoners van Molenschot hoe het 
ingericht is en waar ze terecht kunnen voor 
hulp?



B. Woningbouwvisie Molenschot 2030
1. Grootte van Molenschot komende 10 jaar, 

hoeveel inwoners en waarom?

2. Aan wat voor type woningen is behoefte en 
waarom?

3. Waar moeten we aan denken bij de 
ontwikkeling van nieuwe woningbouw in 
Molenschot?



C. Zorg voor zorg
1. Wat willen we met de nieuwe 

zorgaccommodatie?

2. Wat vinden we van de 
buurtvertegenwoordigers als we ze al 
kennen?

3. Hoe gaat het met Molenschot Mobiel?



D. Cultuur behoefte binnen Molenschot
Diverse activiteiten zijn/worden georganiseerd. 

• Welke vond je positief?

• Wat is de voornaamste reden waarom je niet 
bent gegaan? 

• Wat mis je nog in het aanbod?  

• Suggesties naar de organisatoren?



E. Molenschot energieneutraal
1. Zou je jouw woning energieneutraal willen 

maken?

2. Hoe zou je jouw woning energieneutraal 
kunnen maken?

3. Waar heb je verder behoefte aan?



8. Vragen en opmerkingen?



9. Sluiting van de bijeenkomst

Hartelijk bedankt voor jullie komst!

De volgende algemene bijeenkomst is 
op donderdag 28 november 2019


