NIEUWS BRIEF
Voor u ligt de derde
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

Status onderzoek woonzorglocatie op
voormalig terrein Rietakker
In de vorige nieuwsbrief is
aangegeven dat een projectgroep zich buigt over de
mogelijkheden en behoefte
om een zorglocatie te realiseren op het voormalig terrein van de Rietakker. Deze
projectgroep bestaat uit
Rica Boemaars, Marja van
der Stap, Piet van Boven, Antoine van Hout (deskundige
op het gebied van woningbouw) en Piet van Dongen.

om te kijken aan welke omgevingseisen voldaan moet
worden als we op het terrein
iets willen ontwikkelen. De
projectgroep heeft aangegeven rekening te willen houden met de omgeving rondom het terrein; denk hierbij
aan de historische waarde
van het dorpscentrum. De
gemeente stemt in met deze
visie wat betreft “het inpassen in de omgeving”.

Eerder is er door de projectgroep een brede oriëntatie
gehouden met onder andere een bezoek aan voorbeeldlocaties elders.

De projectgroep is zich terdege bewust dat de uiteindelijke plannen niet door particulieren gerealiseerd kunnen
worden. Professionele instellingen zijn hierbij nodig. De
projectgroep legt daarom
bijvoorbeeld contact met woningstichting “Leystromen”

Met enkele ambtenaren van
de gemeente heeft een eerste gesprek plaatsgevonden
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om diverse mogelijkheden
te bespreken. Dit kan ook
een kleinschalige 24-uurs
opvang voor inwoners van
Molenschot zijn.
Primair blijft uiteraard de
vraag aan welke vorm van
zorg behoefte is in Molenschot. Nu en in de toekomst.
Er is nog een lange weg te
gaan. We houden u op de
hoogte.
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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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Glasvezelvoorziening
Als inwoner van Molenschot heeft u de laatste tijd diverse berichten gezien
over de mogelijke aanleg van een glasvezelvoorziening in Molenschot
waarmee sneller internet kan worden gerealiseerd. In de persoon van Antoon
van Gestel volgt Stichting Dorpsbelang dit onderwerp op de voet; Antoon doet
dit in nauw contact met Ad Nelemans. Op de laatste algemene vergadering in
november vorig jaar is er al uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp.
Omdat op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief de informatie
zich snel opvolgt, willen wij u adviseren om de berichtgeving in onder andere
“Het Weekblad” in de gaten te houden. Daar waar nodig zullen wij initiëren en
de inwoners verder informeren.

Fietsvoorziening
Molenschot - Gilze
In het iDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan) van een
aantal jaren geleden is afgesproken dat er iets gedaan
zou worden voor de veiligheid van fietsers op het traject
Molenschot - Gilze, via Broekstraat en Lijndonk. De
huidige weg is zeer smal en er wordt veelvuldig gebruik
van gemaakt door sluipverkeer.
Kortom: voor de fietser een zeer gevaarlijke verbinding.
Inmiddels is na de laatste algemene vergadering van
Stichting Dorpsbelang Molenschot een werkgroep
gevormd waarin bewoners uit Molenschot, ambtenaren
van de gemeente Gilze en Rijen, een lid van de NLGR
(Natuur en Landschap Gilze en Rijen), een lid van ZLTO
(Zuidelijk Land- en Tuinbouworganisatie) en een adviseur
van bureau HMR zitting hebben.
Inzet is een goede en vooral veilige fietsvoorziening,
startend bij het bord ‘bebouwde kom’ in de Broekstraat
via de Broekstraat en Lijndonk tot op het viaduct over
de A58. Dit komt neer op ongeveer drie kilometer
fietsvoorziening.
De werkgroep heeft inmiddels een drietal vergaderingen
achter de rug. Er is een aantal
mogelijkheden om de fietsvoorziening
uit te voeren. De werkgroep is nu bijna
op het punt aangekomen om de beste
mogelijkheid die voldoet aan de veiligheid
en binnen het budget realiseerbaar is, te
gaan vastleggen. Veiligheid staat voorop
en misschien zullen daar enkele bomen
voor moeten wijken, maar dit wordt weer
opgelost binnen de herplantplicht die de
gemeente heeft.

Koffieochtend Molenwiek
Tijdens de algemene vergadering van
Stichting Dorpsbelang
Molenschot
in november 2015
werd door meerdere
inwoners het idee
geopperd om een
koffieochtend te organiseren in de Molenwiek.
De KBO heeft dat idee opgepakt en gaat koffieochtenden
organiseren. Deze ochtenden zijn vooral bestemd voor
inwoners die graag meer van het gezelschap van anderen willen genieten. Maar ook voor mensen die graag hun
mening, over allerlei zaken bijvoorbeeld over dorpsaangelegenheden, met elkaar willen delen.
Vanaf donderdag 7 april kunnen alle inwoners van
Molenschot iedere eerste en derde donderdag van de
maand vanaf 10.00 uur in de Molenwiek terecht om
onder het genot van een kopje koffie of thee gezellig bij
elkaar te komen en wellicht iets leuks te doen.
Dus als u op donderdag iets gezelligs wilt beleven kom
dan naar de Molenwiek. Voor vragen kunt u terecht bij
één van de bestuursleden van de KBO.

In de volgende nieuwsbrief zullen we
ongetwijfeld de definitieve plannen
kunnen overleggen en de datum van
uitvoering.
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Buurtvertegenwoordigers voor
vragen over Zorg en Welzijn

Als werkgroep ‘Zorg voor Zorg’ (Ad Boemaars, Piet van Dongen en
Cees Oomen) binnen Stichting Dorpsbelang Molenschot hebben
wij geconstateerd dat er in Nederland op het gebied van zorg
en welzijn veel is veranderd. Het is voor inwoners ingewikkeld
geworden om dicht bij huis antwoorden te krijgen op vragen op
deze gebieden. Dus waar moet ik met welke vraag terecht.
De werkgroep vindt het belangrijk dat de inwoners van
Molenschot hun vragen op het gebied van zorg en welzijn aan
mensen uit Molenschot kunnen stellen. Daarom zijn uit alle vijf
buurtverenigingen mensen aangezocht die zich beschikbaar
hebben gesteld om behulpzaam te zijn bij vragen van
buurtgenoten op het gebied van zorg en welzijn.
Het betreft vragen over onder andere:
• De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
• Verpleging en Verzorging (wijkverpleging)
• Dagopvang
• Mantelzorgondersteuning
• Huishoudelijke Hulp (WMO)
• Vrijetijdsactiviteiten
Deze mensen zijn van de volgende buurten:
De Kinderkopkes:
Corrie Snepvangers
De Heidebroekskes:
Margriet Veenbrink
Het Klaverblad:
Toos Schoenmakers
Pro Tuijtelaars
Het Raakeind:
Marloes van der Avoird
Desiré van den Nieuwelaar

tel: 850153		
mail snepvangersjenc@home.nl
tel: 06-12218070
mail: mveenbrink@hetnet.nl

Succevolle eerste editie
Molenschot Maakt ‘t

tel: 06-28240832
mail: f.schoenmakers@planet.nl
tel: 411583
mail: protuijtelaars@gmail.com

Het idee van de werkgroep cultuur en recreatie
van Dorpsbelang was om cultuur in Molenschot
meer zichtbaar te maken. Maar hoe doe je dat ?
Een leuk cultureel weekend leuk ons een leuk
idee, met leuke activiteiten op het gebied van
kunst, cultuur en muziek.

tel: 06-30665651
mail: marloes@trayplant.nl
tel: 06-27481010
mail: info@zorgboerderijraakeind.nl

Nou dat hebben we geweten. De opkomst
was overweldigend. Op alle dagen en bij alle
evenementen liet Molenschot zich van zijn en/of
haar beste culterele kant zien.

De Schoolstraat:
Ben Steijn

tel: 411395		
mail: nardus46@gmail.com
Arianne Steijn van Liesdonk tel: 411395 		
mail: nardus46@gmail.com
Dus als u een vraag heeft op het gebied van Zorg en/of Welzijn
aarzel dan niet om uw buurtvertegenwoordiger te benaderen
via telefoon of mail. Zij kunnen u behulpzaam zijn bij het
beantwoorden van uw vraag of in ieder geval verwijzen naar een
persoon of instantie waar u met uw vraag terecht kunt.
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Nogmaals dank aan alle deelnemende partijen;
Steigerwerk, JEM, Dorpsbelang en MFA De
Molenwiek. En natuurlijk niet te vergeten ook
heel veel dank aan alle kunstenaars, artiesten
en vrijwilligers die dit weekende mede mogelijk
gemaakt hebben.
Het is zeker voor herhaling vatbaar, zoals het er
nu naar uitziet zal het een 2-jaarlijks evenement
worden. Wij houden u op de hoogte.
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KORT NIEUWS
Spooktocht JEM Beplanting
Op 30 januari hebben zo’n
vijftig 16-plussers uit Mo- Stappenakker
lenschot deelgenomen aan
de door Jongeren Evenementen Molenschot (JEM)
georganiseerde
spooktocht. De spooktocht werd
gehouden op een mooie
locatie in Rijen. Na afloop
was er een gezellige afterparty bij ’t Engeltje. De
muziek op die avond werd
verzorgd door onze Molenschotse dj Sten. Het was
weer een geslaagde avond
met een leuke groep deelnemers.

JEM is de volgende activiteit al weer aan het bedenken. Heb je leuke ideeën?
Die horen we natuurlijk
graag! Stuur ze naar jongerenevenementenmolenschot@live.nl.

Vorig jaar is aan de Stappenakker een nieuwe jeu
de boulesbaan aangelegd.
De gemeente gaf toen aan
dat de beplanting bij de
jeu de boulesbaan en bij
het pad van de podotherapie naar de Schoolstraat
zou worden herzien. Nu
de winterperiode (welke
winter….?) bijna over is,
wordt in maart deze groenvoorziening herzien. Op
enkele plekken wordt extra groen aangeplant in
de vorm van onder andere
rododendrons en bloeiende heesters. Het pad
van de podotherapie naar
de Schoolstraat wordt herstraat.

Succesvolle algemene
vergadering

Op 25 november 2015 was de tweede algemene
vergadering van Stichting Dorpsbelang Molenschot.
In aanwezigheid van circa vijftg inwoners werd een
diversiteit aan onderwerpen behandeld. Zo werd
vanuit de gemeente informatie verstrekt over de
fietsvoorziening Molenschot - Gilze. Daarnaast wilde
de gemeente vooral de ideeën en mening van de
aanwezigen weten over deze fietsvoorziening. Een
ander onderwerp was de eventuele aanleg van een
glasvezelvoorziening in Molenschot; Corné van den
Bogaart gaf hier informatie over.
Na de pauze konden de aanwezigen in kleinere
groepen hun mening geven over drie vragen, namelijk
‘Hoe wil je oud worden in Molenschot?’, ’Welke
culturele activiteiten wil je hebben in Molenschot?’ en
‘Hoe veilig vind je Molenschot?’.

Woningbouw

Ondanks dat nu de tweede
fase van ’t Blokske wordt
gebouwd, denkt de werkgroep Wonen na over de
mogelijkheden voor een
nieuwe bouwlocatie in ons
dorp.

Info-pakket

Een aantal leden van Stichting Dorpsbelang gaat zich
buigen over een informatiepakket dat aan nieuwe
inwoners van ons dorp kan
worden gegeven.

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.

De
ontvangen
input is waardevol
voor
de
diverse
werkgroepen
van
Stichting Dorpsbelang
Molenschot.
Alle
aanwezigen nogmaals
hartelijk dank voor
jullie
inbreng
en
aanwezigheid.
Het
was een succesvolle
avond!
De
eerstvolgende
algemene vergadering
vindt
plaats
op donderdag 24
november
2016
om 20.00 uur in De
Molenwiek.

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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