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Vergadering no 1. 

Aanwezig: zie bijgaande lijst 

1 Opening door de voorzitter. 
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en er is een speciaal welkom voor wethouder 
Aletta van der Veen 

2 Voorstelronde. 
De werkgroepen die binnen de stichting werkzaam zijn worden benoemd met daarbij de 
gemeentelijke vertegenwoordiger van die werkgroep. 

a. Wonen: Sandra Wientjens 
b. Cultuur en recreatie: Ranko Coninckx 
c. Veiligheid/groenstructuur/agrariërs: Mariël van den Boer, Nicole van der Steen 
d. Jeugd en onderwijs: Ronald Broekaart 
e. Zorg en ouderen: Vanessa Timmer 

Algemeen coördinator: Nathalie Touw 

3 Werking van de stichting. 
De voorzitter legt uit dat binnen de stichting een aantal werkgroepen gevormd is, 
voortbordurend op het Idop. Het Idop was in 2010 gereed en er kwamen 19 actiepunten uit 
voort die belangrijk waren voor de ontwikkeling van ons dorp. Een groot aantal van die 
actiepunten is inmiddels gerealiseerd. In juli 2014 is de Stichting Dorpsbelang officieel 
opgericht met bijbehorende statuten. De stichting is deels voortgekomen uit de werkgroep 
‘Leefbaar Molenschot’ die inmiddels opgehouden heeft te bestaan. Het bestuur van de 
stichting bestaat nu uit de volgende personen: voorzitter: Frank Multem, penningmeester: 
Toos Snijders en secretaris Henk Konings. 

4 Werkgroepen aan het woord. 
De diverse werkgroepen stellen zich even voor met daarbij de behaalde of te behalen 
resultaten. 

a. Werkgroep wonen: de werkgroep bestaat al erg lang. Het belangrijkste resultaat na 
een lange tijd overleg met gemeente, provincie en defensie is het binnenhalen van 
het nieuwbouwplan ‘De nieuwe Erven’ aan de Veenstraat in Molenschot. Ook zijn ze 
aan het inventariseren wat de behoefte is aan bv. zorgwoningen op de locatie van de 
oude Rietakker.  

b. Werkgroep cultuur en recreatie: een belangrijk streefdoel is het behouden van het 
kerkgebouw. Dit gebouw is ook voor meerdere activiteiten inzetbaar. Het doel van 
de werkgroep is dan ook het organiseren van culturele activiteiten in het 
kerkgebouw. De werkgroep Steigerwerk is ook binnen bovengenoemde werkgroep 
actief. Men heeft voor de naam ‘Steigerwerk’ gekozen omdat deze naam kracht en 
samenhang aangeeft, zowel in hoogte als breedte. 

c. Veiligheid/groenstructuur/agrariërs: betreffende de veiligheid hebben we een 
inbraakpreventieavond georganiseerd. Zeer leerzaam! Ook is er al veel aan de 
verkeersveiligheid gedaan: een aantal kruisingen zijn aangepast, voetpaden opnieuw 
bestraat. De werkgroep is druk bezig met een groenstructuurplan, om in Molenschot 
zoveel mogelijk groen te laten verschijnen. 

d. Jeugd en onderwijs: Uit het Idop is de jongerenwerkgroep JEM ontstaan, die 
inmiddels al een aantal leuke activiteiten hebben georganiseerd. De bedoeling is dat 
deze groep zoveel mogelijk zelfstandig gaat opereren met een eigen 
subsidievoorziening. 



e. Zorg voor ouderen/KBO: gerealiseerd zijn: de prikpost in de Molenwiek, gezamenlijk 
eetpunt. Momenteel is de werkgroep druk bezig met de transitie van de zorg die 
naar de gemeentes komt. Men denkt aan een soort zorg coöperatie om het welzijn 
en de zorgbehoefte in Molenschot in kaart te kunnen brengen. 

5 Vragenronde voor de aanwezigen. 
De aanwezige dorpsgenoten konden schriftelijk vragen indienen. Hierbij een bloemlezing uit 
deze vragen: 

a. Trottoirs in de Pastoor v.d. Rietstraat ontbreken. Is erg onveilig. De bomen in de 
Pastoor van de Rietstaat drukken de bestrating omhoog. De bomen geven veel 
overlast , worden te groot. Zouden vervangen moeten worden. 
Antwoord: De worteldruk wordt door de gemeente onder handen genomen. Als er 
verder problemen zijn in de straat: maak met de bewoners een plan en ga daarmee 
naar de gemeente!!! 

b. Wegversmallingen Lijndonk zijn erg gevaarlijk voor fietsers. Antwoord: er is een 
nieuw plan voor deze chicanes, komen we op terug. 

c. Parkeerverbod tegenover de Molenwiek. Antwoord: zal medio 2015 worden 
gerealiseerd. 

d. Een aantal vragen over onderhoud van groenstroken in het dorp. Antwoord: meld je 
probleem bij de gemeente en men zal er de juiste aandacht aan schenken. 

6 Verdere vragen bij de rondvraag. 
a. Zijn de buurtverenigingen en de VOM vertegenwoordigd in de Stichting 

Dorpsbelang? 
Antwoord: een aantal leden van de werkgroepen zitten ook in de buurtverenigingen. 
Maar het is altijd mogelijk dat iemand aanschuift van een andere werkgroep of 
vereniging.  

b. De verlichting van de fietsen van de jeugd die naar de middelbare scholen fietsen is 
slecht. Geeft soms erg gevaarlijke situaties. Antwoord: verlichting is als eerste een 
verantwoording van de ouders. We gaan bekijken of het mogelijk is om een 
verlichtingsactie op te starten, beginnend bij de leerlingen van het basisonderwijs. 

c. De Leiweg heeft erg slechte kanten, gevaarlijk voor fietsers. De gemeente 
Oosterhout heeft hun deel inmiddels aangepast en verbeterd. We wachten voor het 
eerste deel nog op de gemeente Gilze en Rijen. 

7 Sluiting van de vergadering . 
De voorzitter sluit de vergadering rond de klok van 22.00 uur. 

  

 


