Kort verslag van de algemene bijeenkomst
Datum
vergadering
Locatie
Tijdstip
Aanwezig

28 november 2019
Molenwiek Molenschot
20.00 uur
Ongeveer 90 personen

De indeling en onderwerpen van de avond:
Tussen 20.00 en 21.15 uur
- Nicole van der Steen ( gemeente ) en David van Iersel: Voor het onderhoud ( kappen /
snoeien ) van de beuken en eiken in Veenstraat is er een plan opgesteld. Hierbij zijn een
toekomstperiode van 20 jaar en het behouden van het laanbeeld uitgangspunten. Er is een
keuze te maken tussen het rooien van ongeveer 60 of 100 bomen.
- Arjan Broers, Ad Nelemans en Anton van Loon vertellen over de plannen van Molenschot
Groen. Aan de orde komen o.a. de samenstelling en activiteiten van de werkgroep, de
informatieavond van 17 dec 2019 en de gratis warmtescans.
- Joppe Leenaars vertelt over de ontwikkelingen met betrekking tot het Luchthavenbesluit.
Een technisch verhaal, waar vooral uit blijkt dat de reserveveldfunctie van de basis Gilze
Rijen ernstig belemmerend werkt richting woningbouw in de toekomst. Hier dus tegen ten
strijde vanuit de gemeente en vanuit ons dorp. In 2021 is er als het goed is een definitief
besluit. Hij maakt ons attent op een website, die binnenkort vrijgegeven wordt, en waarop
metingen en gegevens te volgen zijn.
Pauze van 21.15 uur: Het klapdeurgedicht van Rob van Uden wordt onthuld. Jan de Jong
legt het ontstaan van de dorpsgedichtenbundel uit en leest het bijzondere cadeaugedicht
geschonken aan de Molenwiek voor.
Vervolg van 21.30 tot 22.30 uur
- Er worden een drietal gedichten voorgelezen uit de dorpsgedichtenbundel door Toos
Snijders.
- Sandra Diepstraten ( wethouder ) doet uitleg over de woonvisie van de gemeente. Het
bouwen in Molenschot zit niet op slot, want defensie wil de ruimte die ze heeft echt benutten
om Molenschot wat betreft bouwen ter wille te zijn. Maar het is toch erg belangrijk, dat de
reserveveldfunctie van de vliegbasis in het definitieve Luchthavenbesluit zo klein mogelijk of
er helemaal niet in opgenomen is. Zij denkt aan een bouwquotum van 15 huizen per jaar
voor Molenschot. Mogelijk over 3 jaar. De provincie speelt daarbij een rol, omdat een deel
van de plannen buiten stedelijk gebied liggen. Over de te realiseren Zorglocatie wordt positief
gedacht binnen de gemeente.
- Frank Multem laat een foto-presentatie/sfeerimpressie zien van gebeurtenissen,
bijeenkomsten, contacten en dergelijke van afgelopen jaar en van wat ons komend jaar te
wachten staat.
Rondvraag
Boyd v.d. Kieboom vraagt opnieuw aandacht voor het verharden van de bermranden
Kapelstraat en Leiweg. Ook pleit hij voor het herstellen van oude kerkpaden.
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De Kapelstraat wordt in 2020 aangepakt op dezelfde manier als het tweede gedeelte van
de Broekstraat verbeterd is. Er wordt een pleidooi gehouden, om daarbij net zoals toen bij
de Broekstraat, te werken met een werkgroep.
Peter v.d. Avoird deelt mee, dat er een afspraak ligt, dat zijn kassencomplex aan de
Schoolstraat verplaatst mag worden. Er wordt ook gewerkt aan een
natuurontwikkelingsproject van 1,2 ha, dit wordt een mooi gebied met een wandelpad. De
boomkikker is er van harte welkom!!

Sluiting.
Een dankjewel voor alle aanwezigen en sprekers.
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