Onderstaand de uitkomsten van de bespreking van vier thema’s tijdens de algemene
bijeenkomst op 29 november 2018. De bespreking vond plaats in groepjes met de
aanwezige inwoners.

Thema 1: Molenschot energieneutraal
Dit thema is behandeld aan de hand van de volgende vragen:
1. Zou je jouw woning energieneutraal willen maken?
2. Hoe zou je jouw woning energieneutraal kunnen maken?
3. Waar heb je verder behoefte aan?
Ongeveer 15 personen namen deel aan dit groepje.

Antwoord op vraag 1 was dat alle deelnemers het zagen zitten om hier iets aan te doen.
Gemaakte opmerkingen en vragen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Wel mee doen maar wel afhankelijk van de investering. Wat levert het mij op?
Is het plaatsen van een warmte pomp vergunning vrij?
Mijn ketel is bijna op: wat nu?????
Zijn woningen van 30 tot 50 jaar of ouder wel energie neutraal te krijgen?
Mijn huis is al een keer geïsoleerd. Kan dit dan nog beter?
Huis Bert Erkeland is energie neutraal. Dat van Koos Romme ook.

Ideeën:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Warmte pomp plaatsen.
Combi ketel en warmte pomp.
Zonnepanelen (collectief plaatsen).
Ketel tempratuur terug zetten naar 40 gr C.
Gevelisolatie.
Blokske 2 moet neutraal zijn .

Behoeften:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kennis in huis halen wat mogelijk is.
Goede uitleg wat de mogelijkheden zijn.
www.warmtepompweetjes.nl
Woningscan.
Wat kunnen we met regenwater?
Wat is er collectief mogelijk?
Waar moet ik aan denken bij plaatsen van led-verlichting in huis?

Onderstaande personen hebben aangegeven ook interesse te hebben in de werkgroep mee te
willen doen of minimaal een keer bij te wonen:
Eugenie Jacobs, Piet Boemaars, Marja Staps, Ad Nelemans, Ard van Leysen

Thema 2: Woonvisie Molenschot 2030 door werkgroep Wonen

Dit thema is behandeld aan de hand van de volgende vragen:
1. Molenschot 2030, hoeveel inwoners wil Molenschot dan tellen en waarom?
2. Aan welke type woningen is behoefte en waarom?
3. Waar moeten we aan denken bij nieuwe woningbouw?
Ongeveer 8 personen namen deel aan dit groepje

1. Gewenst aantal inwoners in ca. 2030
1 stem voor 1500. Reden: de bevolking groeit niet meer in Nederland en we willen klein en
landelijk blijven.
7 stemmen voor 2000. Reden: voorwaarde voor een levendige kern, als het kan winkels, meer
jeugd zorgt er voor dat de school, sportverenigingen, andere voorzieningen levensvatbaar blijven.
Ook jeugd nodig voor balans met vergrijzing, ouderen blijven thuis wonen. Jongeren nodig voor
vrijwilligerstaken.

2. Gewenst type woningen
✓
✓
✓
✓
✓
✓

betaalbare seniorenwoningen, onder de € 200.000,-, gelijkvloers. Mogen eventueel ook
chalets zijn.
huurwoningen, klein aantal, trekt mogelijk ook mensen aan van buiten Molenschot.
starterswoningen, bij voorkeur koop.
luxere segment woningen, doelgroep zijn doorgroeiers vanuit Molenschot en uit de omgeving.
alle segmenten woningen zijn nodig als je naar 2000 inwoners toe wilt.
het Blokse was een goede mix.

3. Aandachtspunten woningbouw
✓
✓

dorpskarakter behouden, geen vinex-wijk. Blokske niet zo strak, past meer bij dorpse
karakter.
Laagbouw.

Thema 3: Actualiteit Zorg voor Zorg

9 deelnemers (2 heren, 7 dames), 3 mensen van werkgroep Zorg voor Zorg.

Wat willen we met de nieuwe zorgaccommodatie?
✓
✓
✓

Prima dat Molenschotters in Molenschot kunnen blijven wonen als ze behoefte krijgen aan zorg.
Kom ik ook in aanmerking als ik kleiner wil gaan wonen en nog geen zorg nodig heb? Dat moet
nog bekeken worden.
Hebben mensen uit Molenschot voorrang? JA.

Conclusie: Moet maar snel geregeld worden.

Buurtvertegenwoordigers
Niemand kende zijn buurtvertegenwoordiger. Er waren vier buurten vertegenwoordigd.
Uitgelegd waar de buurtvertegenwoordigers voor zijn.

Molenschot Mobiel.
Men vond het een prima initiatief.
Is bestemd voor alle Molenschotters.

Thema 4: Cultuur behoefte binnen Molenschot

De afgelopen jaren zijn er verschillende activiteiten georganiseerd door deze verschillende partijen,
te denken valt aan:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Annafeesten ( jaarmarkt, kermis)
Molenschot Maakt Het
Steigerwerk
Annaconcerten
Estrelita
Toneel
Annapop
Kletsproatavond

Met een klein groepje is besproken wat de bevindingen zijn over het cultuuraanbod in Molenschot
de afgelopen tijd:
✓

De eerste keer ‘Molenschot Maakt Het’ en de Annafeesten vielen op in positieve zin.

✓

Redenen om niet te gaan waren onder andere: datum, te duur, niet gezien, te druk, te veel
aanbod.
Aanbevelingen:

✓

Meerdere leeftijden bij elkaar betrekken, men neemt elkaar mee.

✓

Meer PR, folders in de bus e.d.

✓

Culturele wandel- of fietstochten organiseren, met gids.

✓

Interessante sprekers uitnodigen, b.v. in de kerk.

