NIEUWS BRIEF
Voor u ligt de tweede
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

Rietakkerplaats naar Woonzorglocatie!
Het is een hele goede zaak
dat onze Gemeente het terrein van de voormalige Rietakker nu wonen met zorg
toekent. Om tot een goed
plan te komen moeten een
woud van obstakels worden
genomen. Hier is tijd voor
nodig. Intussen wordt de
locatie heel nuttig besteed;
er is reeds een parkeerplaats
aangelegd.
Er is een specifieke projectgroep gevormd bestaande
uit Rica Boemaars, Marja van
der Stap, Piet van Boven, Antoine van Hout (deskundige
op het gebied van woningbouw) en Piet van Dongen.
De projectgroep zet zich in
om een plan voor te bereiden. Zij wil zich allereerst
oriënteren op wat er in de
provincie al is op dit gebied.

Op 24 maart jl. is de projectgroep naar Hooge Loon gegaan om te zien hoe men
daar 24-uurs zorg heeft gerealiseerd in twee grotere
huizen in het dorp. Eén voor
dementerende personen en
de andere voor verstandelijk
gehandicapten uit het dorp.
Een groot deel van de zorg
wordt verleend door familie
of buren die dat ook al in de
eigen woning van betrokkenen deden. Mantelzorgers
hoeven niet te reizen en de
patiënten kunnen rekenen
op de hun vertrouwde personen. Beide huizen hebben
een relatie met een professioneel instituut en daar ook een
of meer verzorgers van.

rein relatief klein. Daarnaast
is van belang de uitstraling
naar de directe omgeving. Als
ten slotte gedacht wordt aan
bewoners die de wens hebben om voor elkaar te zorgen, dan is er slechts plaats
voor enkele woningen. Naar
24-uurs zorg is geen vraag.
Antoine van Hout heeft reeds
enige
bebouwingsmogelijkheden laten zien die heel
goed passen in de omgeving.
Molenschotters blijven het
liefst zolang mogelijk in hun
eigen huis. Zij schuiven eventuele veranderingen voor
zich uit tot dat het niet meer
kan. Dan is er vaak ook geen
oplossing.

De projectgroep roept dorpsWaar moet rekening mee genoten op: denk vooruit, saworden gehouden? Aller- men weten we meer. Neem
eerst is de ruimte van het ter- contact met ons op!!!
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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 Nathalie Touw.
Nathalie is de algemeen coördinator 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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De ontwikkelingen rond de Ecologische Verbindings Zone (E.V.Z.)
Het deeltraject bij Molenschot van de E.V.Z. Boomkikker
Molenschotse Heide - Chaamse bossen is gereed. Een
intensieve samenwerking van de Dienst Landelijk Gebied,
Staatsbosbeheer, Waterschap de Brabantse Delta, de
gemeente Gilze en Rijen en golfclub Toxandria maakte
dit mogelijk. Dit gebeurde met subsidie van de provincie
Noord-Brabant. Op deze manier wordt bijgedragen
aan een duurzaam voortbestaan van de boomkikker
in Noord-Brabant. Op 30 mei jl. is deze mijlpaal gevierd
en is het gebied feestelijk in gebruik genomen. Voor de
ingebruikname heeft een paneldiscussie plaatsgevonden
waarin de ervaringen besproken zijn bij publiek-private
samenwerkingen als deze en de daarvoor relevante
instrumenten zoals de geldende subsidieregelingen en
de Natuurschoonwet 1928.

KORT NIEUWS
Steigerwerk

Zondag 4 oktober 2015
organiseert STEIGERWERK
Molenschot de inmiddels
bekende Boeken- en Vinylmarkt. Dit evenement vindt
plaats in de Sint Annakerk
te Molenschot van 12.00 16.00 uur.
U kunt uw boeken en vinyl
inleveren vanaf 1 t/m 30 september. STEIGERWERK heeft
ook een ophaalservice. Wil je
hier gebruik van maken, bel
dan met Petra de Ree (0631377046) óf mail naar steigerwerk@live.nl

JEM

Weer een leuke activiteit
van Jongeren Evenementen Molenschot (JEM): binnenkort organiseert JEM
een
cupcake-workshop.
De exacte datum is nog
niet bekend, maar houd de
aankondiging in de gaten,
deze wil je niet missen!
Wil je ook activiteiten mee
bedenken, organiseren en
beleven? We kunnen nog
extra leden gebruiken, dus
meld je aan bij één van de
JEM-leden of via Jongerenevenementenmolenschot@live.nl.
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ZORG VOOR ZORG
De werkgroep Zorg voor Zorg heeft in april een
bijeenkomst gehouden over eventuele behoeften en
hiaten in zorg en welzijn in Molenschot. Hierbij waren
vertegenwoordigers van de vijf buurtverenigingen en
een vijftiental willekeurige Molenschotters aanwezig.
Aan de hand van een aantal stellingen werd getracht
zicht te krijgen op de behoefte aan zorg e.d. Er werd
vastgesteld dat de behoefte aan zorg op dit moment
nog niet zo groot is in Molenschot, maar als we
naar de toekomst kijken en de veroudering van de
bevolking, moet er zeker aandacht voor zijn.Verder
werd gesproken over eenzame ouderen. Opgemerkt
werd dat er in Molenschot weinig eenzame ouderen
zijn, omdat er bijna altijd buren en/of familie in de
buurt is.Ook mantelzorg is een bekend gegeven
in Molenschot, hoewel het Steunpunt Mantelzorg
in de gemeente Gilze en Rijen weinig bekendheid
geniet. Afgesproken is dat met de besturen van de
buurtverenigingen verder zal worden gepraat om
te bezien of er meer aandacht aan zorg en welzijn
gegeven kan worden aan behoeftigen in Molenschot.

Extra jeu de boules baan
Jeu de boulesvereniging
‘Steeds
Beter’
met
28 leden speelt in de
zomermaanden op maandag
en woensdagavond op drie
banen, waarvan er twee
liggen in de Stappenakker
en één bij de kerk. Hierdoor
spelen telkens spelers in
afzondering van elkaar,
wat de gezelligheid niet
bevordert.
De vereniging heeft bij
de KBO aangekaart of zij
via Stichting Dorpsbelang
Molenschot bij de gemeente
een verzoek wilde indienen
voor een derde baan
aansluitend aan de twee
banen in de Stappenakker.
De gemeente heeft hierop
positief gereageerd met
als
uitgangspunt
dat
de vereniging hand-en-

spandiensten wil verrichten
en/of een geldelijke bijdrage
kan leveren. De KBO
heeft uiteindelijk voor de
vereniging een donatie van
de Rabobank gekregen die
weer is doorgestuurd naar de
gemeente.
Als de offertes bij de
gemeente
binnen
zijn,
wordt begonnen met de
werkzaamheden.
Dan
worden alleen wat struiken
verwijderd. De naastliggende
zandbak van de speeltuin
wijzigt
dus
niet.
De
omwonende gezinnen bij de
Stappenakker zijn benaderd
en gaven allen hun akkoord.
Met veel genoegen kijken de
leden van de vereniging uit
naar de opening van hun en
voor iedereen toegankelijke
derde baan.

Zoals iedereen weet is de bluswatervoorziening
in de kern van ons dorp niet best. Omdat de kern
bestaat uit historische gebouwen (kerk, kapel), een
tweetal horecagelegenheden en de Molenwiek,
moet een goede bluswatervoorziening zijn
gewaarborgd.
De werkgroep veiligheid is hiermee aan de gang
gegaan. In het overleg met de Veiligheidsregio
en de gemeente werd al snel duidelijk dat er een
goede bluswatervoorziening moest komen. Er
ligt momenteel een geboorde put voor De Drie
Linden, maar die is dermate verzand dat hij niet
meer bruikbaar is.

Verharding van het Melkpadje
Nog steeds is de verharding van het Melkpadje niet geregeld.
Hoe staat het er nu bij?
De gemeente is in overleg gegaan over de verharding met
Staatsbosbeheer (SBB). Uit deze bespreking is gekomen dat SBB
toestemming heeft gegeven om het padje te verharden, zodat
het voor fietsers goed begaanbaar wordt. Golfclub Toxandria
heeft beloofd een deel van de kosten c.q. werkzaamheden op zich
te nemen. We hadden als werkgroep de berg puin bij ‘De Nieuwe
Erven’ al in het oog. Dat puin was inmiddels ook goedgekeurd
om mee te verharden. Dit idee strandde echter op twee punten.
Allereerst moet bij de gemeente budget worden vrij gemaakt
voor de werkzaamheden. Daarnaast blijkt het puin te grof te
zijn voor het fietspadje. De firma die de verharding regelt in het
nieuwe bouwplan wil het padje ook verharden met het juiste
puin. De kosten zijn € 10.000. Inmiddels is er een budget voor
gevonden, zodat de verharding daadwerkelijk kan plaatsvinden.
De verwachting is dat het melkpadje in het najaar verhard wordt.
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Bluswatervoorziening in
Molenschot
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De gemeente heeft toegestemd in het
voorfinancieren van de boring (het geld moet
eigenlijk van de veiligheidsregio komen)
om zodoende het een ander te versnellen in
uitvoering.
De stand van zaken:
► Alle vergunningen om te put te mogen boren
zijn binnen.
► De firma Klaassen uit Gilze heeft opdracht
gekregen om de put te boren, maar heeft dit
uitbesteed aan een bedrijf uit Ulicoten, dat hierin
meer gespecialiseerd is.
► De locatie voor het boren is bekeken. De
locatie is uiteindelijk geworden bij de heg die
rondom de kapel staat bij de hoek De Drie
Linden/Veenstraat.
►
De put wordt voorzien van een
onderwaterpomp, waarvoor een nieuwe
stroomaansluiting moet komen.
Inmiddels heeft de boring in de tweede week van
juni plaatsgevonden. Verdere afronding van het
geheel kan nu plaatsvinden.
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Adviesraad Sociaal domein
Gilze-Rijen zoekt lid uit
Molenschot

KORT NIEUWS
Verkeersveiligheid

Regelmatig is aandacht besteed aan de verkeersveiligheid van onze kinderen.
Primair blijft het de verantwoordelijkheid van de ouders om te zorgen dat kinderen goed op weg gaan
op hun fiets. We verwijzen
u graag naar website van
Veilig Verkeer Nederland
(www.vvn.nl) waar onder
andere een brochure over
‘een veilige fiets’ is te vinden.

Schoolstraat

Op verzoek van omwonenden wordt door de
gemeente een onderzoek
verricht in de Schoolstraat
naar trillingen vanwege het
‘zware’ verkeer. Voor meer
informatie kunt u contact
opnemen met Lieke Esseling via esseling@home.nl

Groenstructuurplan

De gemeente heeft een
groenstructuurplan ontwikkeld, waarin zij haar visie geeft op de inrichting
van het openbaar groen
in onze gemeente. Vanuit
onze werkgroep worden
voorstellen gemaakt voor
het mede invullen van het
Groenstructuurplan.
De
haalbaarheid van de diverse voorstellen is nog in
onderzoek. We blijven dit
uiteraard op de (groene)
voet volgen.

Pinnen

In Molenschot is geen pinautomaat. Eerder is gebleken dat dit financieel niet
haalbaar is. Het is echter
wel mogelijk om extra geld
te pinnen bij de Molenwiek,
Bakkerij vd Bruggen en in
de SRV-wagen vd Steen.
Dit uiteraard als voldoende
geld in kas aanwezig is.

Wil je meedenken over onder andere Jeugdzorg,
PGB, Huishoudelijke Hulp en daarmee de
burgerparticipatie in onze gemeente vorm
geven? Wordt dan lid van de adviesraad Sociaal
Domein Gilze en Rijen.
De adviesraad is een onafhankelijke burgerraad.
Zij adviseert het college van Burgemeester en
Wethouders gevraagd en ongevraagd op de
beleidsterreinen binnen het sociaal domein zoals
de WMO en Jeugdwet. De adviesraad bestaat
uit negen tot elf personen. De leden van de
adviesraad hebben vanuit hun achtergrond
kennis van het sociaal domein en geven daarmee
vorm aan de burgerparticipatie.
De adviesraad zoekt nog een lid uit Molenschot
om zo een brede vertegenwoordiging te hebben
in de gemeente. Heb je specifieke kennis, ervaring
of affiniteit met bijvoorbeeld mensen met een
beperking, jongeren in problemen en hun
ouders, mantelzorgers, ouderen of geestelijke
gezondheidszorg?
Neem dan contact op met Corrie de Jong,
voorzitter
Adviesraad
Sociaal
domein,
telefoonnummer 06-51559674.

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), Henk Konings (0161-412349) of Toos Snijders (0161-411517).
Tevens vindt u op de website van De Molenwiek (www.mfademolenwiek.nl) onze
contactgegevens. Tevens kunt u deze nieuwsbrief daar terugvinden.

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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