NIEUWS BRIEF
Voor u ligt de tiende
nieuwsbrief van Stichting
Dorpsbelang Molenschot. In
deze nieuwsbrief informeren
wij u over wat de diverse
werkgroepen van de Stichting
hebben gedaan en met welke
aandachtspunten wij ons
nu en in de nabije toekomst
bezighouden.

Dorpsbelang
voor en door Molenschot

Algemene bijeenkomst Stichting
Dorpsbelang Molenschot geannuleerd

Het zal geen verrassing zijn: onze algemene bijeenkomst van 26 november
gaat niet door. Wij wachten op betere tijden en informeren u zodra we een
nieuwe datum hebben.

Fotoboek Molenschot en haar
inwoners 2020
Vol enthousiasme trokken zeven fotografen
in juni en juli door het dorp en wat hebben
ze leuke foto’s gemaakt! Als gevolg van
zomerse regenbuien werden sommige
foto’s nog uitgesteld, maar uiteindelijk
stond iedereen eind juli op de foto. Om
naast de foto’s een overzicht te geven van
de ontwikkeling van Molenschot in het
afgelopen decennium moesten er nog wat
teksten geschreven worden. Intussen was
er een enthousiaste drukker/vormgever
gevonden, die ons goed hielp bij de
vormgeving en aanlevering van zowel de
foto’s als de tekst. En dan, na verschillende
controles op de proefdrukken, is het zover
en is de opdracht aan de drukker gegeven.
Nu wachten we met spanning af en hopen
we op zaterdag 28 november in de
Molenwiek het boek te kunnen uitleveren.
Als het goed is heeft iedere belangstellende
hierover al een mail ontvangen. Mocht u
nog geen boek hebben gereserveerd en
ook geen mail hebben ontvangen, dan kunt

u dat alsnog aangeven via fotoboek2020@
gmail.com. We hebben nog een paar
boeken van 2010, deze kosten € 10 en zijn
nog te reserveren. Wij zorgen dat we deze
dan meenemen op 28 november.
Wij zien iedereen graag op 28 november in
de Molenwiek en zijn erg benieuwd!
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Stichting Dorpsbelang Molenschot heeft als doel de
leefbaarheid in Molenschot
te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. De werkgroepen binnen de Stichting
houden zich daartoe bezig
met diverse leefbaarheidsthema’s. De Stichting betrekt
de inwoners van Molenschot
actief bij haar activiteiten en
informeert hen.
Deze nieuwsbrief wordt in
Molenschot
huis-aan-huis
verspreid. De Stichting informeert u met deze nieuwsbrief over de onderwerpen
waar de Stichting mee bezig
is in ons mooie dorp.

Wat kan ik
als inwoner
doen ?
Elke inwoner uit Molenschot
kan een idee, een vraag of
een probleem op het gebied
van de genoemde leefbaarheidsthema’s
aankaarten
bij de stichting. In samenspraak met de betreffende
werkgroep wordt naar een
oplossingsrichting gekeken.
Contacten met de gemeente
zijn daarbij vaak belangrijk. Die contacten heeft de
stichting via Ranko Coninx.
Ranko is de algemeen coordinator tussen Stichting
Dorpsbelang Molenschot
en de gemeente. Dit heeft
geresulteerd in een open en
goede samenwerking.
Kortom, voor u als inwoner
geldt: laat het ons weten wat
u bezighoudt! Onze contactgegevens vindt u elders in
deze nieuwsbrief.
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Renovatie Kapelstraat
Op 1 oktober j.l. is er overleg
geweest tussen een aantal
leden van Dorpsbelang en
Maikel Verouden van de
ABG gemeente. Maikel heeft
de plannen en tekeningen
omtrent de renovatie van de
Kapelstraat toegelicht.

Bedankt voor al uw stemmen aan
Rabo Clubsupport

Stichting Dorpsbelang Molenschot deed dit jaar weer
mee aan de actie Rabo Clubsupport. Op 2 november
werd de uitslag in een online uitzending bekend
gemaakt. Wij hebben het mooie bedrag van
€ 741,- mogen ontvangen. Hartelijk dank aan de
Rabobank en aan iedereen die zijn support aan
Dorpsbelang heeft gegeven.

Het is de bedoeling dat het
wegdek vernieuwd wordt
met fietssuggestiestroken
zoals in de Broekstraat.
De omwonenden worden
binnenkort
uitgenodigd
om de plannen in te zien en mee te denken over de beste
oplossingen voor de Kapelstraat. Het wegdek wordt
vernieuwd vanaf het ‘bebouwde-kom bord’ (begin asfalt) tot
aan het bos bij golfclub Toxandria (Groenstraat). Het gedeelte
Leijweg richting Bavel blijft voorlopig zo. Dit stuk weg ligt op
Oosterhouts grondgebied.
De uitvoering van de werkzaamheden zal medio 2021 zijn.

Hoe gaat het verder met de
woningbouw in Molenschot?
Zoals met zoveel dingen is gebeurt de afgelopen tijd, zijn
vanwege de uitbraak van het Corona-virus de ontwikkelingen
rondom nieuwe woningbouw in Molenschot wat vertraagd
geraakt. De afgelopen maanden is er gelukkig wel weer wat
beweging zichtbaar.
Zoals we al in eerdere nieuwsbrieven benoemd hebben zijn
er door de goede relatie met defensie, de voortschrijdende
wetgeving ten aanzien van het geluid van de vliegbasis en de
ambities vanuit het college van B&W, meer mogelijkheden
ontstaan voor nieuwe woningbouw in Molenschot. Een aantal
Molenschotters heeft de afgelopen tijd al geïnformeerd bij
de gemeente naar de mogelijkheden en de eerste concrete
resultaten hiervan worden zichtbaar. Mocht u zelf een stuk
grond hebben waarop u zou willen bouwen, neem dan
contact op met de gemeente of met onze werkgroep Wonen
om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Naast de kleinschalige inbreidingen zijn er ten aanzien
van mogelijk nieuwbouw aan de Veenstraat de afgelopen
maanden ook weer stapjes gezet. Het eerste schetsontwerp,
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dat vorig jaar in juli is gepresenteerd aan de
omwonenden, is ondertussen na gesprekken
met de gemeente en de opmerkingen die vanuit
de omwonende gemaakt zijn, vervormd tot een
aangepast schetsontwerp. De gemeente heeft met
name aangegeven dat ze er voor opteren dat de
nieuwbouw niet verder van de Veenstraat af komt dan
het huidige Blokske. De gemeente ziet minder in het
aan elkaar verbinden van het nieuwbouwplan en het
Blokske.
Het aangepaste schetsontwerp is voor de vakantie
inhoudelijk besproken met de gemeente en de
initiatiefnemers. We worden als werkgroep niet in
detail geïnformeerd van wat hier precies is besproken.
Zowel in het gesprek dat wij daarna met wethouder
Sandra Diepstraten hebben gehad als de signalen
die we van de initiatiefnemers krijgen, blijkt dat
beide partijen er iets moois van willen maken om het
huidige Blokske een passend vervolg te geven. Zodat
ook de jongere generatie in Molenschot kan blijven
wonen. Als werkgroep blijven we de ontwikkelingen
volgen en praten we u graag weer bij in de volgende
nieuwsbrief.
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De lange weg naar het
nieuwe luchthavenbesluit
& de reactienota
Heeft u ook in september
per email of per post een
reactie ontvangen van
defensie op de ingediende
zienswijze? Heeft u ook
de 87 pagina’s tellende
reactienota
ontvangen?
“Wat moet ik er mee?”
zult u misschien denken.
We praten u graag bij. In
maart 2018, oftewel ruim
2½ jaar geleden, hebben
heel veel Molenschotters
een zienswijze ingediend
tegen
het
concept
luchthavenbesluit. Daarna
is het een hele tijd stil geweest. Hebben de ingediende
zienswijzen wel nut gehad? Het antwoord op deze vraag is:
Jazeker!!! Iedereen die een zienswijze heeft ingediend heeft
als het goed is per email of per post een reactie van defensie
ontvangen. In deze reactie is te lezen dat defensie, omdat het
al zo lang duurde, besloten heeft om een informatienota op
te stellen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen.
Dit 87 pagina’s tellend rapport zullen de meesten van
jullie zeker niet van A tot Z doorgenomen hebben. Het
belangrijkste wat er volgens ons in staat, is hetgeen
staatsecretaris mevrouw Barbara Visser op 12 februari j.l.
al aankondigde. De door de Molenschotters ingediende
zienswijzen hebben effect gehad, want in de reactienota
wordt aangegeven dat defensie serieus werk gaat maken
van het laten vervallen van de reserveveldfunctie. In
reactienota staat “Als het luchthavenbesluit De Peel een
feit is kan de reserveveldfunctie voor jachtvliegtuigen op
Gilze-Rijen komen te vervallen. Hiermee kan tegemoet
worden gekomen aan een van de belangrijkste wensen
uit de omgeving.”. Dat klinkt goed voor Molenschot want
als de reserveveldfunctie verdwijnt dan zijn er meer
mogelijkheden voor nieuwbouw. Eén zin later blijkt wel
dat dit een verhaal wordt van de lange adem, want er staat
vervolgens: “Het verkrijgen van een luchthavenbesluit voor
De Peel gaat enkele jaren in beslag nemen en dat betekent
ook dat het luchthavenbesluit Gilze-Rijen nog langer op
zich laat wachten.” Daarnaast wordt aangegeven dat het de
verwachting is dat vanwege de lange doorlooptijden en de
bijkomende complexiteit van o.a. de stikstofproblematiek
het op z’n vroegst 2024 zal zijn voordat het luchthavenbesluit
De Peel in werking is getreden. Daarna kan het nieuwe
luchthavenbesluit voor Gilze-Rijen definitief vorm gegeven
worden.
Dit zijn in een notendop de belangrijkste passages uit de
reactienota. Samengevat betekent het dat de ingediende
zienswijzen in 2018 zeker zijn effect gehad hebben en
dat het nog een lange weg is naar het definitieve nieuwe
luchthavenbesluit.
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Bankje en
watertappunt in de
Veenstraat
U heeft het waarschijnlijk al gezien. Op de kruising van de
Veenstraat met de Molenschotsebaan is begin oktober
door de gemeente een bankje geplaatst.
Deze staat vlakbij het watertappunt dat eerder dit jaar
was geplaatst bij de ingang naar het bos. Het bankje
en watertappunt zorgen voor een prettige plek voor
inwoners en toeristen om even tot rust te komen.

Expositie kerststallen
in de St. Annakerk

Op dit moment verwacht defensie dat pas in 2026 het
definitieve luchthavenbesluit voor Gilze-Rijen afgerond
is en vastgesteld kan worden. Wettelijk gezien wordt er
mogelijk nog meer ruimte gecreëerd (tot 2029 wordt
genoemd), maar dat is nog niet formeel vastgesteld.
In overleg met de gemeente, de omwonenden en
defensie gaan we niet tot 2024 zitten wachten tot het
luchthavenbesluit van De Peel vastgesteld is, maar gaan
we de komende tijd verder met het voorbereiden van een
acceptabel luchthavenbesluit.
Voor de geïnteresseerden heeft Defensie een
speciale website gemaakt waar u actuele zaken en
achtergrondinformatie over de ontwikkeling van het
luchthavenbesluit Gilze-Rijen kunt vinden: www.defensie.
nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluitgilze-rijen
Wij blijven het proces volgen en dit wordt zeker vervolgd!!
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Koop lokaal!

Sfeerverlichting
Molenschot

In de week van 16 november wordt de sfeerverlichting
weer opgehangen in de kern van Molenschot. Zeker in
deze tijd brengt dat weer wat sfeer in ons mooie dorp.
Ziet u een storing bij een wiek (bijvoorbeeld als de wiek
niet brandt of er hangt iets los), meldt dit s.v.p. dan aan
Eduard van den Wijngaard via eduard.vandenwijgaard@
gmail.com. Eduard zorgt dat de melding bij de juiste
personen terecht komt.

Ook wij doen een oproep aan u als inwoner om
zoveel mogelijk te blijven kopen bij de winkels en
horecagelegenheden in Molenschot.
Door de coronacrisis kunnen zij uw steun heel goed
gebruiken. Wij zien gelukkig dat al veel lokaal
wordt gekocht. Blijf het alstublieft ook doen!

John Wildhagen en Ad van
Dongen bij Dorpsbelang

Gebruikt u de
BuitenBeter-app al?

Met deze app van de gemeente Gilze Rijen kunt u
eenvoudig en snel met uw smartphone problemen
doorgeven die u buiten tegen komt. Denk aan een losse
stoeptegel, vernielingen of kapotte straatverlichting.

De vraag in onze vorige nieuwsbrief of er inwoners vanuit
Het Raakeind willen deelnemen in Dorpsbelang heeft
gehoor gekregen. John Wildhagen en Ad van Dongen zijn
‘toegetreden’ tot Dorpsbelang. Daar zijn wij heel blij mee.
John en Ad: veel succes!

U kunt met de melding gelijk een foto meesturen,
zodat direct duidelijk is wat er aan de hand is. Op deze
manier kunnen de medewerkers van de gemeente
sneller actie ondernemen om het probleem op te
lossen. Ze hoeven niet altijd meer op locatie te gaan
kijken. Op de foto is immers al duidelijk waar het om
gaat.
Download de app via www.buitenbeter.nl of via de
appstore.

Vragen, suggesties of opmerkingen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of
over Stichting Dorpsbelang Molenschot? Laat het ons weten! Stuur een mail naar
dorpsbelangmolenschot@gmail.com. Of neem contact op met het bestuur: Frank
Multem (0161-416016), Ad Kemperman (0161-411966) of Toos Snijders (0161-411517).
Ook op de website van Dorpsbelang (www.dorpsbelangmolenschot.com) vindt u onze
contactgegevens. Daar vindt u eveneens deze nieuwsbrief.
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Colofon
Samenstelling
Stichting Dorpsbelang Molenschot
Ontwerp
1-PK Creatieve Kracht - Molenschot
Kopieerwerk
Facilitaire zaken gemeente Gilze en Rijen
Oplage
± 550 stuks
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