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JAARVERSLAG 2019
1. Waar staat de Dorpsraad voor?
Dorpsraad Molenhoek maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Molenhoek. Zij streeft naar een dorp
waarin de inwoners zich niet alleen verantwoordelijk voelen voor zichzelf en hun directe leefomgeving
maar ook oog hebben voor dorpsgenoten. Leefbaarheid is een paraplubegrip en omvat onder andere
sociale samenhang, gemeenschapszin, optimale voorzieningen, veiligheid en goede kwaliteit van de
openbare ruimte.
De Dorpsraad wil Molenhoekers ondersteunen bij initiatieven, wensen en behoeften en zo
zelfwerkzaamheid bevorderen. Zij wil bijdragen aan het behoud van wat is en met bewoners oppakken
van wat beter kan of wat de leefbaarheid verder versterkt. Dat betekent: signaleren, stimuleren en
verbinden van mensen en/of van mensen en organisaties/verenigingen waar dat wenselijk is. De
Dorpsraad wil ook zelf een broedplaats zijn voor nieuwe ideeën en initiatieven maar ook een platform
voor wat in Molenhoek speelt op het gebied van leefbaarheid in brede zin.
Dorpsraad Molenhoek is onafhankelijk van commerciële en politieke belangen.

2. Voorzieningen
Het Lees- en OntmoetingsPunt, te vinden in het winkelcentrum van Molenhoek, is de huiskamer van
de dorpsraad. Het is een laagdrempelige gemeenschapsvoorziening voor alle Molenhoekers. In 2019
hebben ongeveer 45 vrijwilligers zich geheel belangeloos ingezet. Onder hen vele gastvrouwen en
gastheren die de gasten ontvangen en hen een hartelijk welkom heten. Zij zorgen voor de koffie of
thee en zorgen dat de gasten met elkaar in gesprek komen en zich thuis voelen. Daarnaast hebben we
vrijwilligers die de hand- en spandiensten verrichten, een fotograaf, een groep die de communicatie
verzorgt, de bibliotheekdames en dit jaar een nieuwe groep vrijwilligers die het Digicafé verzorgen.
Iedere laatste zaterdag van de maand kan iedereen met vragen en problemen met internet, mobiele
telefoon, iPad of laptop terecht. Deze groep vrijwilligers geeft ook cursussen voor het vertrouwd
worden met internet, nieuwe media en mobiele telefoon.
De vaste openingstijden zijn op dinsdag-, donderdag- en zondagmiddag en op zaterdagochtend.
Daarnaast worden op diverse momenten, met name ’s avonds , activiteiten georganiseerd met een
bepaald onderwerp. Uitgangspunt is dat er een diversiteit is aan onderwerpen zodat er voor iedere
Molenhoeker, jong en oud, toch minimaal een paar keer per jaar een aantrekkelijke activiteit is.
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De vaste openingstijden zijn niet alleen belangrijk opdat Molenhoekers vaker de gelegenheid hebben
elkaar te ontmoeten maar ook voor de bibliotheekfunctie. Met name de werkende Molenhoeker heeft
nu ook de gelegenheid zijn of haar boek te ruilen voor een nieuw boek. Het assortiment is uitgebreid
met nieuwe boeken en dagelijks ligt dagblad De Gelderlander voor de bezoeker klaar. We zijn er voor
iedereen en daarom is de leestafel uitgebreid met de vele tijdschriften.
Het stimuleren van het lezen is niet alleen verbeterd door de verruimde openingstijden, maar ook door
een goed werkend internet met een scherm en toetsenbord zodat iedereen in het LOP op internet kan
werken en de krant kan lezen.
De bibliotheek wijkt af van een standaard bibliotheek omdat wij niet bijhouden wie een boek leent en
hoe lang iemand dat in gebruik heeft. Het aantal Molenhoekers dat een boek komt lenen is verder
toegenomen.
Sinds 2019 is er een nieuwe voorziening bijgekomen. De BuitenOntmoetingsPlaats (BOP) is een zeer
zwaar uitgevoerde houten tafel met twee banken, zodat de bezoekers bij mooi weer elkaar ook buiten
kunnen ontmoeten en genieten van een kopje thee of koffie. Het ontstaan van de BOP is te lezen in het
hoofdstuk activiteiten.
Het Lees- en OntmoetingsPunt wordt ook, tegen een kleine vergoeding, ter beschikking gesteld aan
andere verenigingen, stichtingen en dorpsbewoners die willen vergaderen of een bijeenkomst willen
organiseren.

3. Activiteiten
In het Lees- en OntmoetingsPunt (LOP) worden vele activiteiten georganiseerd en projecten gestimuleerd.
Het grootste en jaarlijks terugkerend project is Molenhoek Pakt Aan. Molenhoek Pakt Aan (MPA) zette in
2019 Molenhoek op de kaart van Limburg. De Koninklijke Nederlandse HeideMaatschappij (KNHM)
begeleidt en beoordeelt projecten in het hele land en organiseert per provincie wedstrijden. Eén van die
projecten was het ‘Molenhoek Pakt Aan’-project. Op de zogenaamde Kern met Pit-dag hebben de
vrijwilligers van de dorpsraad verteld hoe jaarlijks de dorpsgenoten worden uitgedaagd om projecten in te
leveren. Het MPA-project kreeg in de provincie Limburg veel lof en mocht zich uiteraard ‘Kern met Pit’
noemen.
De bijbehorende prijs bedroeg 1000,00 euro, te besteden aan een goed project. Het prijzengeld is besteed
aan de BuitenOntmoetingsPlaats (BOP).
MPA nummer 7 in Molenhoek zelf is door dorpsgenoten ook dit jaar weer goed opgepakt. Zij hebben
projecten voorgesteld die invulling geven aan nog meer leefbaarheid. Dit jaar zijn er 8 projecten
opgevoerd. Oud en nieuw - nieuwe stijl, struinpad, ondertiteling straatbordjes, elektrische deelauto’s,
plaatsen van beeld van Oscar Goedhart, OV-fietsen, opknappen monument en buurtsoep.
Door het jaar heen zijn er weer vele activiteiten georganiseerd, eenmalige activiteiten maar ook (vaste)
activiteiten die zeer regelmatig terugkeren, zoals lezingen over zeer diverse onderwerpen, ‘n steekje los’,
Spinnenwielcafé, bingo, Digicafé, internationale vrouwendag, diverse workshops, korte cursussen, de
pubquiz enz. Voor de nieuwe inwoners hebben we 3x een speciale bijeenkomst georganiseerd. De nieuwe
Molenhoekers worden geïnformeerd over het reilen en zeilen van het dorp en krijgen een zeer
interessante fotoserie te zien over de opbouw van Molenhoek.
We zijn trots op het resultaat van al deze activiteiten en de standaard openingstijden hebben veel
bezoekers in 2019 getrokken. Ook dit jaar is wederom het aantal bezoekers gestegen naar maar liefst
3938.
Voor de vrijwilligers hebben we opleidingsactiviteiten georganiseerd. Een deel van de bestaande cursus
sociale hygiëne, een herhalingscursus van Veilig Verkeer Nederland waarin alle (nieuwe) verkeersregels
werden opgefrist en het vergroten van de digitale kennis en het werken met het digibord. Individueel
hebben vrijwilligers nog het officiële diploma Sociale Hygiëne behaald.
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4. Samenwerking
In 2019 is regelmatig samengewerkt met andere organisaties in onze gemeente en daarbuiten.
• De samenwerking met de gemeente is op dezelfde goede voet voortgezet. Wederzijds informeren we
elkaar over algemene zaken of specifieke vragen. Het snelfietspad, het station, de gevaarlijke
verkeerssituaties en hangjongeren zijn enkele voorbeelden.
• De Dorpsraad is lid van de winkeliersvereniging Molenhoek. Het dorpsontbijt, Koningsdag en de Kerst
in- outdoor hebben weer plaatsgevonden.
• Het bevorderen van de samenwerking met verenigingen onderling kreeg dit jaar een speciaal tintje.
De Spar stelde kerstpakketten ter beschikking. De Dorpsraad heeft alle verenigingen van Molenhoek
aangeschreven om hun beste of speciale vrijwilliger van dit jaar op te geven. Hier werd goed gehoor
aan gegeven. 12 vrijwilligers van diverse verenigingen zijn door hun bestuur naar het winkelcentrum
gelokt om de ontsteking van de kerstverlichting te aanschouwen. Tijdens die bijeenkomst werden zij
toegesproken door de wethouder en ontvingen zij een kerstpakket.
• De leerlingen van Kandinsky hebben voor de bezoekers van het LOP een aantal workshops gehouden,
waardoor zij een deel van hun eindexamenopdracht konden uitvoeren.
• De organisatoren van eerdere MPA-projecten hebben weer gebruik gemaakt van het LOP zoals
Meet&Eat en Energiecafé.
• Gezondheidscentrum De Kroonsteen – De Vuursteen, Proteion en Mantelzorg Heumen hebben de
samenwerking versterkt en een aantal van hun activiteiten in het LOP georganiseerd.
• Er vonden enkele overleggen plaats tussen de dorps-/wijkraden in aanwezigheid van de betrokken
wethouders. Ook onderling wisten we elkaar te vinden.
• De Dorpsraadleden waren aanwezig bij diverse bijeenkomsten van Natuur Monumenten, Jachtslot,
Proteion, Sociaal Domein, VKKL , Maasburen en nog andere.
• VKKL , Vereniging van Kleine Kernen Limburg , is met de Dorpsraad in gesprek geweest om uit te
zoeken wat er voor jongeren tussen 10 en 18 jaar georganiseerd kan worden. Ook de jongerenwerker
van Synthese is hier later bij betrokken. De jongeren zelf zijn uitgedaagd om hun ideeën te spuien.
We hopen volgend jaar hier een resultaat van te zien.
• De nieuwe wijkagent, R. Roggeveen, heeft met de dorpsraad kennis gemaakt en hieruit is een 13delige verkeersquiz voortgekomen. Alle moeilijke verkeerssituatie zijn door de fotograaf van de
dorpsraad in beeld gebracht en hierbij zijn 3 antwoorden geschreven. Ieder week komt 1 situatie aan
bod in de nieuwsbrief. De dorpsbewoner mag aangeven welk antwoord correct is en de week na
verschijnen geeft de wijkagent het juiste antwoord en een toelichting.

5. Communicatie.
•
•

•

•
•
•

Op onze website www.dorpsraadmolenhoek.nl was wekelijks actuele informatie te vinden over
activiteiten en voorzieningen in het dorp.
Wekelijks verstuurden we een digitale nieuwsbrief, die dorpsbewoners op de hoogte hield van nieuwe
informatie op de website met betrekking tot nieuwe activiteiten of ontwikkelingen. Het aantal
abonnees is 10% gegroeid van 510 naar 560.
Dagblad de Gelderlander en de lokale weekbladen hebben veelvuldig onze aankondigingen
overgenomen, maar waren ook zeer regelmatig in het Lees- en OntmoetingsPunt aanwezig om de
activiteit later in hun media te verwoorden.
Ook GL8-Media nodigde de vrijwilligers en bestuursleden van de Dorpsraad meermalen uit om in hun
programma’s aandacht te besteden aan de Dorpsraad en haar activiteiten.
Van elke activiteit werden flyers gemaakt voor verspreiding in het dorp zoals op het publicatiebord van
de kerk, bij de Vuursteen, in de hal van twee appartementencomplexen en uiteraard bij het LOP zelf.
Op Koningsdag, Molenhoekdag en de Kerstmarkt was Dorpsraad Molenhoek present om bewoners te
informeren over waar de Dorpsraad voor staat en wat zij doet.
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•
•
•

www.Maasburen.nl de gemeentelijke interactieve website zijn wij blijven ondersteunen. We
publiceren daarop ook onze informatie.
De kiosk, tv scherm, voorziet de bezoekers van het winkelcentrum van actuele activiteiten.
Ook op Facebook plaatsten wij onze berichten.
.

6 Financiële verantwoording
Het financiële overzicht over 2019 is separaat beschikbaar.

7. Samenstelling en organisatie Dorpsraad
In 2019 bestond de Dorpsraad Molenhoek 9 jaar. Conform de statuten moet een bestuurslid die 9 jaar
bestuurslid is aftreden. Wij hebben afscheid eind 2018 al afscheid genomen van Jacqueline Konings, voormalig
voorzitter, en dit jaar van Harry van den Bergh.
Van Harry Hendrix moesten wij afscheid nemen. Hij overleed op 12 mei 2019. Hij was bijna 9 jaar bestuurslid
van de Dorpsraad en de drijvende kracht achter vele activiteiten in het dorp, maar vooral van het project
Molenhoek Pakt Aan. Hij was een groot voorstander van de participatiesamenleving: mensen nemen zelf de
verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en omgeving. Maar hij was er van overtuigd dat ze dat samen
moesten doen en niet ieder voor zich. Zijn motto was dan ook: samenredzaamheid. Wij doen er alles aan om
deze filosofie binnen de dorpsraad te waarborgen.
De overige bestuursleden zijn Ine Medendorp, voorzitter, Helene Koesen, penningmeester, Petra Poulissen,
secretaris en activiteitencoördinator. Zij vormen het dagelijks bestuur. Piet Roberts heeft het Molenhoek Pakt
Aan-project geheel op zich genomen. Martijn Geerts is het nieuwe bestuurslid voor Infrastructuur en Algemeen
welzijn in Molenhoek. Karin Janssen is het nieuwe bestuurslid Communicatie.
Maandelijks vinden dorpsraadvergaderingen plaats op de tweede dinsdag van de maand, met uitzondering van
augustus. De vergadering is openbaar en meerdere malen hebben dorpsbewoners zich aangesloten bij de
vergadering. Daarnaast heeft het bestuur twee speciale bijeenkomsten gehad om visie, beleid en toekomst
goed in kaart te brengen.

8. Ambities 2020
De Dorpsraad blijft Molenhoekers oproepen tot participatie, samenredzaamheid en behouden en vergroten
van de leefbaarheid. Handhaven wat we hebben bereikt met meer aandacht voor de dorpsraadtaken en
minder energie en tijd steken in de activiteiten voor kleine groepen.
Minder activiteiten voor kleine groepen, maar meer vaste openingstijden. Iedere maandagochtend is iedereen
welkom, maar tevens wordt de gelegenheid geboden om specifieke vragen/opmerkingen/ideeën aan het
bestuur voor te leggen. Op woensdagavond gaan we ook standaard open voor iedereen. Gedacht wordt om
deze avond wisselend in te vullen met discussiëren/ideeën bedenken over bepaalde (Molenhoekse)
aangelegenheden, een kaartavond en/of een muziekavond. Het aantal bezoekers is al fors toegenomen. Het
streven is om dit minimaal te handhaven en mogelijk uit te breiden.
De communicatie heeft hoge prioriteit. Naast het maken van berichten van de dorpsraad en het onder de
aandacht brengen van activiteiten die in het LOP plaatsvinden wordt er veel tijd besteed aan het opmaken en
plaatsen van kopij van derden, zowel op de website als in de wekelijkse nieuwsbrief. De huidige website is erg
gebruiksonvriendelijk en het plaatsen van berichten en onderhouden van de website is zeer tijdrovend.
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Besloten is om de website van Dorpsraad Molenhoek geheel onder te brengen bij maasburen.nl, het digitale
dorpsplein van de gemeente. Ook zal er anders omgegaan worden met kopij van derden. Hierdoor verwachten
we dat er efficiënter en effectiever aan de communicatie gewerkt kan worden en dat er meer tijd komt voor
andere dorpsraad-communicatie, bijvoorbeeld de dorpskrant. In het eerste kwartaal van 2020 zullen de
resultaten van de nieuwe communicatie-aanpak te merken zijn.
Nieuwe bestuursleden ( leefbaarheid/ secretaris/ jongeren) en nieuwe gastheren en -vrouwen werven blijft
belangrijk.
De Dorpsraad blijft de onderlinge samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties binnen Molenhoek
stimuleren conform de DNA-gedachten.
Ine Medendorp
Voorzitter Dorpsraad Molenhoek
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