Verslag algemene vergadering Stichting Dorpsbelang 11-01-2018
Aanwezig: zie bijgaande lijst.
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Opening door de voorzitter.
Opening en agendavaststelling.
Overgang V.O.M. naar Dorpsbelang.
De activiteiten betreffende Koningsdag, kindervakantieweek,
avondvierdaagse, Sinterklaas en kerstboomverbranding worden voortgezet
door zelfstandige commissies.
De activiteiten van de V.O.M. bestond eigenlijk alleen maar meer uit het
doorschuiven van subsidiegelden.
Nu gaat Dorpsbelang de subsidies ontvangen en doorgeven naar de
commissies. Ook verzekeringen zijn geregeld en overgenomen door
Dorpsbelang.
Website/social media.
Gonda Multem is bereid gevonden om de website onderhouden. We zoeken
nog iemand om de website op te zetten. Ideeën zijn: Dorpsagenda,
verwijzigingen naar verenigingen etc.
Entree Broekstraat.
In het voorjaar van 2018 worden de bermen bij de entree van de Broekstraat
verfraaid met bloemen+ een kunstwerk in de vorm van een Klavertje Vier.Ook
de entrees van de overige straten zullen in de komende tijd worden verfraaid.
Sfeerverlichting.
Sommige mensen vinden het mooi, anderen niet. Het betreft een initiatief van
inwoners uit Molenschot uit 2016. Er is een subsidie van de gemeente voor
ontvangen en dit jaar zijn er meerdere exemplaren gemaakt en aangebracht.
Doel: Sfeer in Molenschot rond de feestdagen. Doel is om ze vanaf half
november tot eind januari aan te brengen. Er ligt een grote tekening ter inzage
waarom men kan zien waar de verlichting zal worden aangebracht. De keuze
is gevallen op zachte verlichting in de omtrek en rode verlichting aan de
binnenzijde. Nu hangen er 25 stuks. We willen gaan tot 70 exemplaren. Er
worden lantaarnpalen vervangen in 2018, daarom zijn er nu straten waar nog
niets hangt. Financieel: 1 molen kost €200,- buiten de aansluiting in de palen.
De gemeente betaalt voor de aansluiting in de palen € 5000,- Er is nog geld
nodig voor de rest. Bijdragen van Leefbaarheid, RABO en middenstand zijn
ontvangen. Bedrijven zullen als sponsor worden vermeld.
Er is binnen € 9560,- Er komt nog € 600,- bij uit bedrijven. We hebben nog €
5000,- nodig. Inwoners kunnen vanaf € 25,00 sponsor zijn. We gaan een huisaan-huis actie voeren om het resterende bedrag op te halen. Als een
exemplaar van de sfeerverlichting niet goed brandt, dan melden op de
website of bij Piet Boemaars.
Doelstelling: medio november 2018 70 exemplaren klaar tehebben.
Wat hebben we in 2017 gedaan als Stichting?
- Stip op de horizon. Zoeken naar een nieuw doel na de invulling van veel
IDOP items. Er kwam vooral uit: Groen. Bv. bos achter Linberg Park. Kunnen
we daar iets mee? Contacten zijn gelegd met SBB en Waterschap. E.V.Z. 1 e
fase gaat ook door dit bos lopen. Er staat een bord in een weiland aan de
Raakeindse Kerkweg van 12 hectare. Provincie Noord Brabant vraagt hier om

goede ideeën. Ook in de Broekstraat ligt zo’n perceel tegenover boerderij van
Joep Nuiten. Het zijn compensatiegronden voor de weg die in Hulten wordt
omgelegd. Voor het plan aan de Broekstraat was de uiterste inleverdatum van
ideeën 16 januari. Dat halen we niet meer, dus uitstel vragen om nog plannen
te kunnen indienen.
- Verlichting Toxandria. Toxandria heeft de verlichting aangepast zodat er
geen hinder meer is voor het verkeer.
- Zorg voor Zorg. Hebben contacten gehad met 65+ sers, woonscans zijn
uitgevoerd, mobiliteitsplan zij allemaal ingezet. Op het oude perceel van de
Rietakker proberen we iets te creëren voor zorgbehoevenden. Gaat traag,
wordt stap voor stap aan gewerkt.
-Bankjes langs het Boomkikkerpad. Er zijn een 6- tal bankjes geplaatst, in
samenwerking met de Jeugdgemeenteraad en gemeente.
- Glasvezel. Toelichting door Ad Nelemans. Glasvezel in dorpskern is
gerealiseerd. Internet en t.v. worden prima ontvangen. Dank aan de mensen
die ingeschreven hebben. Voor de mensen die nog geen glasvezel hebben,
bestaat de mogelijkheid om alsnog glasvezel aan te vragen.
- Fietsvoorziening Molenschot-Gilze. Prachtige fietsvoorziening, tevens
laatste deel van Lijndonk geasfalteerd. Mooi, veilige voorziening. Vraag: wordt
er iets gedaan om de snelheid te remmen? De snelheidsovertredingen gelden
ook voor de Schoolstraat. Bij de herinrichting van deze straat in 2018/2019
worden werkgroepen gevormd uit de bewoners. Ze kunnen daar hun
bezwaren kwijt. Chicanes zijn niet wenselijk, handhaven zal vooral de
Molenschotse bevolking treffen, omdat een groot deel van de hardrijders
wordt vertegenwoordigd door de inwoners van ons dorp. Dhr. Ben Steijn
houdt een pleidooi om wat minder het gaspedaal in te trappen.
- Laadpaal elektrische auto’s. Paal is geplaatst op parkeerterrein van de
voormalige Rietakker.
- Hondenbeleid. Hondenbezitters hebben daarover een folder ontvangen.
Er worden wat vragen gesteld bij een paar stellingen. Men weet dat men een
geschikt middel bij zich moet hebben om de uitwerpselen op te ruimen. Er zijn
een aantal bakken geplaatst om de zakjes te kunnen dumpen. Misschien
ergens een losloopgebied maken? Suggesties bij de bakken hangen! Vraag:
waar wordt de hondenbelasting voor gebruikt? Wordt niet direct besteed aan
voorzieningen voor honden.
- Nieuwe manier van afval inzamelen. Voor het restafval komen er
ondergrondse containers. Er zijn contacten tussen de werkgroep uit
Molenschot en de gemeente. Besluiten waren al genomen voordat de
bevolking kans had gehad om er mee over na te denken. Verdient niet de
schoonheidsprijs. Proces is niet goed verlopen. Ook hier geldt weer dat
mensen tegen de nieuwe manier van inzamelen zijn ( merendeel)en dat er
mensen zijn die het omarmen.
- J.E.M. De werkgroep voor jongeren wil een LAN-party organiseren. Dit is
een gamersparty. Spelen van games met spelcomputers. Ook ouderen
mogen meedoen.
Pauze
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Luchthavenbesluit.
-Toelichting door Joppe Leenaars namens werkgroep wonen.

Joppe geeft een uitleg over de huidige KE zones.
De route naar een nieuw Luchthavenbesluit is lang. We staan nu bij de
definitieve notitie uitgangspunten t.b.v. MER. Op 22 januari zal het concept
Luchthavenbesluit weggelegd worden. Op 25 januari en 15 februari is de
mogelijkheid tot indienen zienswijzen gepland.
Op 31 januari is er een openbare informatieavond van defensie gepland.
Tot nu is niet duidelijk of de geluidcontouren verlegd zullen worden. Het
concept Luchthavenbesluit ligt ter inzage bij de gemeente en is te vinden op
de website van de gemeente. De sleutel voor het verhaal is de straffactor van
het geluid van de helicopters, zg. rattlenoise.
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Brainstormen over de groene inrichting van de kern.
In vier groepen worden de volgende vragen behandeld:
a. Wat kunnen we verbeteren in de kern?
b. Wat moeten we behouden?
c. Wat missen we nog?
Input wordt genoteerd en geïnventariseerd.
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Vragen en opmerkingen.
Jan Brokx wil de opmerkingen uit de groepen bespreken, worden echter
alleen ter inzage gelegd.
Ad Nelemans: 13 maart uit heel Brabant de “Kullekestocht” en uitslag beste
worstenbrood.
Mededeling: inschrijfpapier voor sfeerverlichting ligt klaar. Men kan zijn naam
noteren en eventueel het te schenken bedrag. De rest van Molenschot wordt
huis-aan-huis bezocht door leden van de werkgroep. Frank biedt als eerste
een bedrag van € 100,- aan.
Sluiting om 22.10 uur.
Iedereen zeer hartelijk bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en de inbreng in
deze vergadering.
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H. Konings

