
Notulen VBM  Algemene Ledenvergadering 22-11-2018 

Locatie:  De Schoren 10, De vuurvogel 2, Malden 

 

Aanwezig: Bestuur VBM: Jerry Verhoeff (voorzitter), Judith Hermens (secretaris), Ben Bottema ( Algemeen)  

     Wijkbewoners Molenwijk, 37 leden  

 

1. Opening door voorzitter Jerry Verhoeff 

Welkom leden van het eerste uur, maar ook groot aantal nieuwe gezichten. De leden zijn benaderd via mail, 

maar ook niet-leden middels verspreiding van een flyer door de brievenbus van de woningen in de 

Molenwijk. Ter controle van de juiste gegevens voor de ledenadministratie en aanmelding nieuwe leden is 

verzoek gedaan aan de aanwezigen om de inteken/registratielijst in te vullen. 

 

2. Notulen ALV 23 november 2017 : geen correcties geplaatst. Deze notulen zijn goedgekeurd. Verzoek van 

leden om de definitieve notulen te plaatsen op de website. Tevens verzoek opmaak notulen van deze 

bijeenkomst op korte termijn te plaatsen en niet pas bij eerstvolgende ALV 2019.  

 

3. Financiële verantwoording/ benoeming nieuwe kascommissie: De kascontrole is in samenwerking met de 

penningmeester Jerry Verhoeff uitgevoerd door de heer Graham Peters en de heer Michel Koot.  De 

rekeningen zijn gecontroleerd, kostenposten en de inkomsten doorgenomen. De kascontrole is uitgevoerd 

over de periode 01-11-2017 tot 1-11-2018. Hiervoor is décharge verleend. De definitieve jaarcijfers 2017 zijn 

vastgesteld. Voor 2017 komt dit uit op een klein negatief resultaat. Er zijn minder inkomsten ( lees 

contributie) ontvangen dan begroot. De (her)inning van de contributies zijn niet uitgevoerd. Aan de 

kostenkant geen afwijkingen. De kosten zijn minimaal; veel activiteiten worden op basis van lowbudget of 

sponsoring uitgevoerd. Het tekort is ingeteerd op de minimale reserve.  Voor lopende jaar 2018 zelfde 

tendens. Begin 2018 is het rekeningnummer van de VBM gewijzigd.  Daarom voorstel actieve aanschrijving 

leden voor contributiebetaling 2019 met vermelding van de juiste betalingsgegevens.  Geen herinnering 

voorgaande jaren. Vaststelling contributie 2019: € 7,50 per adres. 

Verkiezing kascommissie t.b.v. de ALV 2019: De heer Michel Koot en de heer Arjan Aubel 

 

4.  (Her)verkiezing bestuur 

Indeling bestuur en taken:  

Jerry Verhoeff   - interim voorzitter en penningmeester 

Judith Hermens  - secretaris 

Ben Bottema  - algemeen bestuurslid 

Aanvulling van het bestuur is zeer gewenst. Er zijn 2 plaatsen vacant, bij voorkeur kandidaten ten behoeve 

invulling algemene taken en penningmeesterschap. De taken zullen binnen bestuur in overleg worden 

verdeeld. Er heeft zich 1 kandidaat gemeld: de heer Vincent Jansen.   

De voorzitter vraagt de aanwezigen te stemmen:  Vincent Jansen is met algemene stemmen benoemd als 

bestuurslid van de VBM.  

 

5. Evaluatie activiteiten dec 2017-nov 2018: gepresenteerd is een overzicht van activiteiten die het bestuur 

heeft uitgevoerd:  

• Bestuursvergaderingen, deelname gemeentelijke activiteiten inzake duurzaamheid, 

zonnepanelenproject, duurzaamheidslening, etc. 

• diverse activiteiten ten behoeve van behoud van de school in de Molenwijk, zoals diverse gesprekken 

met raadsleden, commissieleden, politieke partijen en burgemeester gemeente Heumen, ingesproken in 

gemeenteraadsvergadering, verspreiding flyer m.b.t. de ontwikkelingsplannen/tekeningen, bijeenkomst 

direct omwonenden, ondersteuning inspraak groep omwonenden gemeenteraadsbesluit, flyer oproep 

deelnemers werkgroep. 



• voortzetting formalisering omzetting VBM naar Wijkplatform Molenwijk ( notaris, statuten, rekening, 

kvk) 

• Aanpassingen administratie en website Conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

• Deelname overleg wijk- en dorpsplatforms gemeente Heumen, inzake verschillen, werkwijze, ideeën, 

gezamenlijke aanpak, behoefte peiling etc. 

• Advies gemeente Heumen inzake werkzaamheden Randwijksingel n.a.v. snelfietspad. Het Schelpenpad 
(onderdeel van de Heemtuin) is opgenomen binnen het fietsnetwerk van het snelfietspad en loopt 
tussen de Bosweg en de Randwijksingel. De VBM heeft de gemeente gevraagd te kijken naar de uitrit 
van het Schelpenpad op de Randwijksingel ter hoogte van huisnr 123 . Met name de veiligheid is hier en 
issue. De fietser fietst in feite gelijk vanuit het pad de Randwijksingel op. Gezien de snelheid van het 
autoverkeer op de Randwijksingel niet wenselijk.  Om de uitrit meer overzichtelijkheid te geven en de 
veiligheid te waarborgen heeft de gemeente een plan gemaakt om bepaalde werkzaamheden uit te 
voeren. Direct belanghebbenden ( aanwonenden Randwijksingel, Heemtuin, VBM) zijn door de 
gemeente geïnformeerd en hebben mogelijkheid gekregen om nader in te zien en te bespreken.  
Grofweg samengevat wordt de Randwijksingel tussen huisnr en huisnr versmalt, in de bocht met de 
Molensingel komt een verhoogde inrit en er worden aanpassingen gedaan t.b.v. waterregulering aan de 
kant van de bosrand. In de eerste helft van 2019 zullen de werkzaamheden in opdracht van de gemeente 
worden uitgevoerd.  

 
6. Programma 2019 

a. Project Straatambassadeurs 

b. Project Duurzaamheid 

c. Werkgroep Vuurvogellocatie  

 

a. Straatambassadeurs: Om contact en onderlinge betrokkenheid in de Molenwijk te promoten worden 

nog nieuwe straatambassadeurs gezocht. Wat doet een straatambassadeur ?  

- Houdt zich actief op de hoogte van het wel en wee in de straat; helpt desgevraagd 

medebewoners met elkaar in contact te komen om welke reden dan ook. 

- Helpt de VBM met het organiseren van straatactiviteiten zoals het opzetten van een 

straat/wijkfeest 

- Verwelkoming nieuwe straatbewoners 

- Situaties, vragen, ideeën, initiatieven ontvang je en stuur je door aan de vereniging 

- Als ambassadeur heb je een signaalfunctie. Je bent het aanspreekpunt/contactpersoon voor 

buren en communicatiekanaal richting de VBM 

- De straatambassadeur bepaalt zelf hoe hij/zij dat aanpakt. Elke straat is immers anders van 

samenstelling en vraagt misschien andere aanpak. 

• Wie interesse heeft , kan zich opgeven middels mail info@vbmolenwijk.nl of via de website 

www.vbmolenwijk.nl. 

 

b. Project Duurzaamheid:  

Op dit moment geen direct concreet plan voor 2019. We willen gedurende het jaar aanhaken bij 

gemeentelijke initiatieven, maar ook in samenwerking met de andere wijkverenigingen maatwerk 

projecten meedoen.  We denken aan ideeën omtrent “van het gas af”, LED verlichting, collectieve 

inkoop mogelijkheden etc.  Misschien koppeling van duurzaamheids-activiteiten met burendag 

georganiseerd door de straatambassadeurs. 

 

Er lopen op dit moment vanuit de gemeente diverse initiatieven zoals het zonnepanelenproject, de 

duurzaamheidslening, energiecircus, etc. Een wijkbewoner meldt dat in dit energiecircus ook mogelijke 

locaties zijn besproken over plaatsing van een zonnepark en windmolens binnen de gemeente.  

Mogelijke locatie is langs de A73 ter hoogte van Malden-Noord. De vraag is of dit ook voor onze 

Molenwijk gevolgen kan hebben. In ieder geval bewustwording is gewenst dat mogelijk afhankelijk van 

de stand van de windrichting ook (overlast)geluid van de snelweg ook geluid van de windmolens te 

horen kan zijn.  Dit is ook afhankelijk van de hoogte van de windmolens (250 meter). Bestuur VBM zal 

mailto:info@vbmolenwijk.nl
http://www.vbmolenwijk.nl/


navraag doen bij gemeente en wethouders en kijken naar de milieu effect rapportage. Tevens contact 

met wijkvereniging Jachthuis (Malden Noord) ter positiebepaling. 

 

c. Project werkgroep herbestemming locatie Vuurvogel 

Doel is een actieve groep mensen bij elkaar te brengen die zich buigen over de planontwikkeling van het 

terrein.  Belangrijk is een diversiteit binnen de werkgroep, verschillende gebruikers, met verschillende 

gezichtspunten. Niet alleen direct omwonenden, direct belanghebbenden, maar ook andere 

geïnteresseerden. Gemeenschappelijk is wel dat de werkgroep bestaat uit wijkbewoners Molenwijk.   

Een aantal mensen heeft zich afgelopen periode reeds aangemeld. N.a.v. een flyer-actie huis-aan-huis in 

de Molenwijk eind oktober, begin november hebben zich extra deelnemers aangemeld. 

Inmiddels hebben een 12 tal geïnteresseerden zich aangemeld voor deelname in de werkgroep. In 

januari zal gestart worden met een eerste bijeenkomst. De werkgroep zal zich verdiepen in de 

gemeentelijk plannen, de procedures, ideeën ontwikkelen en uitwerken, etc.  De gemeente heeft 

toezegging gedaan ruimte te geven binnen de plantontwikkeling aan coproductie. De werkgroep heeft 

de taak (binnen VBM) om de inhoud van deze coproduktie vorm te geven. Wat bepaalt 

 

7. Rondvraag 

- Wijkbewoner: is er behoeft in de wijk aan gezamenlijk onderzoek cq. aanpak asbest ? Antw: 

vooralsnog geen plannen hieromtrent. Indien meer mensen interesse, kunnen we dit oppakken. 

- Wijkbewoner: Aan de Randwijksingel en Haspel staan grote eikenbomen die veel bladafval 

genereren. Wordt als erg veel ervaren. De aanwonenden willen dit zelf wel gezamenlijk 

opruimen, maar kunnen dit zelf niet bergen. Is het mogelijk om op afspraak met gemeente het 

te laten ophalen? 

Opmerking bestuur: Er staat nu al een bladkorf bij de Haspel/Molensingel. Is een extra bladkorf 

Randwijksingel een oplossing ? Of een andere oplossing ? We gaan in gesprek met gemeente om 

samen te bekijken hoe het nu geregeld is en of het anders kan. 

- In 2017 heeft de Jenaplanschool De Vuurvogel haar 40-jarig jubileum gevierd. Veel wijkbewoners 

hebben een relatie tot deze school, bijvoorbeeld als ouder. De school heeft oktober 2018 een 

boek over de school uitgebracht. Interesse ?  Het boek is te koop via wijkbewoner aan De 

Schoren 29 ( graag van te voren even bellen 06-25176223)  en bij boekhandel The Read Shop 

Malden. 

 

8. Sluiting  

De voorzitter Jerry Verhoeff bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.  

 

 

 

 

 

  

 

 


