JAARVERSLAG 2020 – Dorpsraad Molenhoek
1. Algemeen
Dorpsraad Molenhoek maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Molenhoek. Onder leefbaarheid
verstaan wij onder andere sociale samenhang, gemeenschapszin, optimale voorzieningen, veiligheid
en goede kwaliteit van de openbare ruimte.
Dorpsraad Molenhoek wil inwoners informeren, stimuleren en ondersteunen bij initiatieven, wensen
en behoeften op het gebied van leefbaarheid. Leefbaarheid zien wij als een zaak van alle
dorpsbewoners. Samen hebben we meer slagkracht. De verbeterprojecten van Molenhoek Pakt Aan
zijn hier een goed voorbeeld van. Daarbij sluiten we aan bij signalen van inwoners.
Dorpsraad Molenhoek wil een verbindingspartner zijn tussen inwoners, organisaties, instanties en
gemeente. De dorpsraad opereert als een onafhankelijk orgaan dat zich vooral laat leiden door de
vragen en wensen van dorpsgenoten.
Dorpsraad Molenhoek is een stichting zonder winstoogmerk en maakt gebruik van enthousiaste
vrijwilligers. Dorpsraad Molenhoek is onafhankelijk van commerciële en politieke belangen.

2. Een bijzonder jaar
Corona heeft het hele jaar 2020 bepaald wat wel en niet mogelijk was in het Lees- en
OntmoetingsPunt (LOP). Het merendeel van de gebruikelijke activiteiten kon helaas niet doorgaan.
Wat wel kon is uiteraard gedaan, natuurlijk met strikte coronamaatregelen voor onze vrijwilligers én
onze gasten.
We zijn het jaar gestart zoals gebruikelijk. Maar op zaterdag 14 maart na de ochtendopening hebben
we het LOP moeten sluiten. We liepen hiermee vooruit op de overheidsmaatregelen die op dat
moment golden (maximaal 100 personen per openbare ruimte). Het LOP is een plek waar veel
ouderen komen en op advies van vrijwilligers met een medisch achtergrond besloten we geen risico
te lopen met de gezondheid van onze bezoekers en alvast de deuren te sluiten.
Eind maart heeft het bestuur alle vrijwilligers gebeld om te informeren hoe het met hen ging. Onze
jongste vrijwilliger Bram (19) bleek corona te hebben, maar was gelukkig herstellende. Verder waren
alle vrijwilligers gezond. Alleen Henk Rutjes kregen we niet aan de telefoon. Op 1 april liet zijn
partner weten dat Henk, onze huisdichter, gastheer en klusjesman was overleden aan het
coronavirus. Ter nagedachtenis aan Henk hebben we een gedenkplekje gemaakt in de etalage van
het LOP.
De breigroep ‘Steekje los’, een activiteit die altijd zeer goed bezocht wordt, vierde in september haar
5-jarig bestaan. Vanwege de coronamaatregelen is dit feestje in besloten kring gevierd. Daarnaast is
er een expositie gehouden in het LOP met een greep uit alle handwerkcreaties van die afgelopen vijf
jaar, zodat zoveel mogelijk bezoekers alsnog konden meegenieten.
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Op 16 december 2020 bestond de Dorpsraad Molenhoek formeel 10 jaar. Er was helaas geen
mogelijkheid voor een feestje, alleen een brief aan de vrijwilligers om dit heuglijk feit te memoreren
en hen te bedanken voor hun inzet.
Ondanks alle coronaperikelen heeft de dorpsraad in 2020 wel haar leefbaarheidstaken kunnen
uitvoeren: het hebben van een luisterend oor, het delen van belangrijke informatie met betreffende
partijen en inwoners en het initiëren van diverse projecten.
Daarnaast is het bestuur uitgebreid met Pieter Schraven, die de portefeuille Ecozone Molenhoek gaat
beheren, een onderwerp dat naar verwachting de komende jaren een belangrijke stempel zal
drukken op (de gemoederen in) het dorp.

3. Opleidingen
Dorpsraad Molenhoek telt een kleine 50 vrijwilligers. De jongste is 19 jaar (Digicafé) en de oudste is
92 jaar (huisfotograaf). De meeste vrijwilligers zijn ouder dan 60 en vallen gezien hun leeftijd in de
risicogroep waar het corona betreft. Omgaan met corona(maatregelen) was dan ook een serieus
onderwerp voor het bestuur.
Marc Mol, voormalig internist en vrijwilliger bij de dorpsraad, stond het bestuur bij met advies over
het coronabeleid. Hij onderhield nauw contact met collega-specialisten over wat de (nieuwe) regels
en mogelijkheden waren. Hij stelde protocollen op voor alle handelingen in het LOP, zowel voor de
vrijwilligers als voor de gasten. Hij heeft een opleidingsprogramma opgezet voor alle vrijwilligers en
hen ook allemaal getraind. Bovendien zorgde hij ervoor dat protocollen aangepast werden aan de
steeds veranderende regels en dat alle vrijwilligers hiervan op de hoogte bleven.
Door corona en persoonlijke gezondheidskeuzes van de vrijwilligers konden we dit jaar niet alle
vrijwilligers inzetten. Hierdoor kregen we te maken met onderbezetting van het rooster waarvoor via
de nieuwsbrief (tijdelijke) gastvrouwen en -heren werden opgeroepen. Deze actie had een goede
respons en mede dankzij deze nieuwe vrijwilligers konden we onze taken uitvoeren, voor zover de
wettelijke regels dat toelieten.

4. Het Lees- en OntmoetingsPunt (LOP) en de bibliotheek
In het eerste kwartaal - vóór corona - vonden in het LOP de gebruikelijke activiteiten plaats, zoals
verstelwerk, buurtsoep, thema-avonden, Digicafé, workshops tekenen en doosjes maken, muziek
met Dj’s en internationale vrouwendag.
Het LOP is in de eerste lockdown aangepast. De meeste meubels werden opgeslagen bij de buurman
zodat we konden voldoen aan de anderhalve meter afstandsregel. De ene helft van het LOP werd
ingericht als bibliotheek, de andere helft als ontmoetingsplek voor onze gasten. Er zijn acht
zitplaatsen gecreëerd waarbij alle gasten 1,5 meter uit elkaar zaten en de gastvrouwen en -heren ook
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op 1,5 meter afstand konden blijven. Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd aanwezig kon zijn werd
hierdoor erg beperkt, maar de openingstijden werden verruimd, zodat we zoveel mogelijk mensen
toch een ontmoetingsplek konden bieden. Vanwege corona en alle beperkingen was het lastig om
activiteiten te organiseren. Gelukkig konden sommige activiteiten wel doorgaan, zoals de bingo, de
‘Wevende wieven’, ‘Steekje los’ en het Digicafé.
Het lenen van boeken en puzzels in de bibliotheek is nagenoeg het hele jaar mogelijk gebleven.
Wanneer de coronamaatregelen een regulier bezoek aan de bibliotheek niet toestonden, zijn we
overgeschakeld op een breng- en haalservice voor boeken en puzzels. Hiervoor zijn alle boeken
(3000) geïnventariseerd, zodat men kon aangeven welke boeken men zou willen lenen.
De boekengroep heeft er voor gezorgd dat de aanwas van nieuwe boeken op peil is gebleven. Ook
hebben zij een jeugdbibliotheek opgezet, omdat hier in coronatijd vraag naar was.
In het LOP is contactloos betalen mogelijk gemaakt.

5. Molenhoek Pakt Aan (MPA)
Onder het motto 'Molenhoek pakt aan' roept de Dorpsraad Molenhoek Molenhoekers op om
projecten in te dienen die de leefbaarheid in het dorp beter, mooier of veiliger maken.
Al vanaf 2013 stimuleert en faciliteert de Dorpsraad Molenhoek deze inwonersinitiatieven met kleine
prijzen, het beschikbaar stellen van ruimte, publiciteit en advies. Diegene die een project indient,
zorgt zelf voor de uitvoering. Dit leverde een rijke oogst aan prachtige projecten op waarvan er nog
vele in Molenhoek terug te vinden zijn.
In 2020 zijn de volgende projecten ingediend:
Huisvesting 60+
Een werkgroep die aan de slag gaat met de woonwensen van ouderen die graag in Molenhoek willen
blijven wonen, in passende woningen.
Er is onder andere een grootschalige enquête opgezet om de woonwensen van senioren in kaart te
brengen, waarbij bleek dat de belangstelling onder Molenhoekers om kleiner of anders te gaan
wonen in ons dorp bijzonder groot is.
Een deel van de mensen kan straks terecht in de appartementen die gebouwd gaan worden op het
terrein van de voormalige garage hoek Middelweg/Ringbaan.
Een deel van de belangstellenden gaf aan nog andere wensen te hebben. Hiervoor is contact gezocht
met de Knarrenhof-organisatie en dit heeft geleid tot gesprekken met gemeente en
belangstellenden.
Een jeu-de-boulesbaan
Het enthousiasme is er en de behoefte leeft. Een 'speelplek' in het dorp voor volwassenen en een
geweldige kans om elkaar beter te leren kennen.
Een ander idee was om een jeu-de-boulesbaan aan te leggen. Naar verwachting zal de jeu-deboulesbaan in 2021 worden gerealiseerd.
WhatsApp-groep veiligheid
Een overkoepelende WhatsApp-groep waarin alle straat- en buurt-WhatsApp-groepen verenigd zijn.
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WABP-Molenhoek is in 2020 opnieuw ingediend om verdere uitbreiding van het aantal deelnemers
te bewerkstelligen.

6. Dorpsraad Molenhoek en haar activiteiten
Onder dorpsraadactiviteiten verstaan we activiteiten en projecten die door het bestuur van
Dorpsraad Molenhoek zelf worden uitgevoerd of geïnitieerd om de leefbaarheid in het dorp te
handhaven of te verbeteren.
We noemen er een aantal:
De verkeersquiz
In samenwerking met de politie zijn dertien lastige verkeerssituaties in Molenhoek in de nieuwsbrief
gepubliceerd, met als doel de veiligheid in het dorp te vergroten. De ene week werd een situatie
voorgelegd. In de daaropvolgende editie volgde het antwoord van de politie.
Ringbaan/Heumensebaan
Deze twee straten zijn al jaren onderwerp van gesprek als het gaat over verkeersdrukte, geluids- en
snelheidsoverlast. Zo ook dit jaar; Reden voor actie. Aspirant-agent Rick Janssen meldde zich bij de
dorpsraad. Hij wilde graag voor zijn afstudeeropdracht een plan voor deze problemen opstellen en
uitvoeren. Samen met de vertegenwoordigers van de Ringbaan/Heumensebaan, Veilig Verkeer
Nederland en Dorpsraad Molenhoek is een plan uitgewerkt. De uitvoering zou in de maanden
november, december en januari plaatsvinden. Spandoeken konden worden opgehangen en de
publiciteit werd gezocht om het onderwerp opnieuw onder de aandacht te brengen. Helaas stak
corona een stokje voor de acties van de politie om geregeld snelheidscontroles te houden. Er kon
slechts één snelheidscontrole - met aanhoudingen - doorgaan.
Het Lierdal
De gemeente Heumen breekt eenzijdig het buitenbestemmingsplan met gemeente Mook en
Middelaar met een plan voor bebouwing van het Lierdal. Een extra nieuwsbrief met een ‘ja’-knop
voor het behoud van het Lierdal in de huidige vorm wordt gepubliceerd. Veel Molenhoekers maken
gebruik van deze gelegenheid om aan te geven dat zij tegenstander zijn van de bouwplannen in het
Lierdal. Een brief hierover werd naar de gemeente Heumen gestuurd en ook andere groepen
kwamen in actie. De plannen voor het bebouwen van het Lierdal zijn voorlopig van de baan.
Overleg en contact met de gemeente
Dorpsraad Molenhoek volgde de ontwikkelingen van de gemeente en bracht deze onder de aandacht
van de Molenhoekers. De samenwerking en overleggen met de gemeente verliepen, zoals
voorgaande jaren, naar wens. Ton Peters-Sengers, het aanspreekbare voor de Dorpsraad Molenhoek,
ging met pensioen. Myrne Smits en Luc Berben van de gemeente hebben deze rol samen opgepakt.
Bestuursvergadering dorpsraad
Het bestuur van Dorpsraad Molenhoek heeft iedere tweede dinsdag van de maand vergaderd. De
vergaderingen hebben in 2020 met name digitaal plaatsgevonden. Hoewel alle vergaderingen
openbaar zijn hebben derden zich dit jaar niet aangesloten bij een van onze vergaderingen.
Administratie
De jaarcijfers zijn opgesteld en separaat beschikbaar.
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7. Communicatie
Communicatie met inwoners was in dit bijzondere jaar ook anders dan gebruikelijk. We moesten
meer inzetten op mailingen en verspreiding via website en sociale media, omdat veel activiteiten en
ontmoetingsmogelijkheden wegvielen waar we elkaar normaliter ‘even hadden bijgepraat’.
De werkgroep communicatie heeft dan ook niet stil gezeten. In 2020 is de communicatie flink
gestroomlijnd, waarbij onder andere de nieuwe website is gelanceerd en de nieuwe dorpsraadkrant
@@npak is uitgegeven. Samen met de inzet van onze andere communicatiemiddelen kijken we terug
op mooie cijfers:
65 nieuwe abonnees op onze nieuwsbrief
De teller staat nu op 593. Ruim 60% van de nieuwsbriefabonnees opent de mail, met uitschieters tot
75%. Het aantal dat doorklikt in de mail is heel afhankelijk van de inhoud (15 - 50%). 89% van de
abonnees op de nieuwsbrief is zeer betrokken bij onze berichten en opent deze vaak.
60 nieuwe volgers op Facebook
Hiermee is het aantal volgers van onze Facebook-pagina gegroeid naar 355.
Berichten website worden goed gelezen
Dorpsraad Molenhoek wil zoveel mogelijk mensen in Molenhoek bereiken, op een efficiënte en
effectieve manier. Hiervoor heeft de dorpsraad haar website ondergebracht binnen het
platform maasburen.nl, het digitale dorpsplein van de gemeente.
Nagenoeg alle berichten op onze website worden goed gelezen. Het bericht over de sluiproute onder
het tunneltje scoorde het beste op zowel Facebook (422) als op de website (1412x gelezen/geklikt),
met bovendien een hoop reacties. Dit bericht staat op nummer 6 in de top 10 van meest gelezen
berichten van 2020 van heel Maasburen.nl.
Geregeld persaandacht
De geprinte media, zoals dagblad De Gelderlander, Maas- en Niersbode en het Gemeentenieuws,
hebben ook regelmatig aandacht geschonken aan acties van Dorpsraad Molenhoek (bijvoorbeeld
over de sluiproute door het tunneltje, plannen van Huisvesting 60+ en de 30-km-actie).

8. Plannen 2021
Zodra de lockdown (gedeeltelijk) wordt opgeheven, wordt het weer mogelijk elkaar te ontmoeten en
activiteiten in het LOP te organiseren. Achter de schermen worden al plannen gemaakt om de
inwoners van Molenhoek, jong en oud, weer te kunnen ontvangen in een inspirerende omgeving.
Natuurlijk blijft Dorpsraad Molenhoek in 2021 inwoners informeren, stimuleren, samenwerken en
ondersteunen bij initiatieven, wensen en behoeften op het gebied van leefbaarheid, onder andere
door het faciliteren van lopende en nieuwe MPA-projecten.
Het bestuur van de dorpsraad zet wederom in op (het bevorderen van de) samenwerking met de
gemeente, politie, gemeenschapshuis de Wieken en andere Molenhoekse verenigingen, stichtingen
en (actie)groeperingen. Speciale aandacht gaat uit naar de plannen omtrent Ecozone Molenhoek en
keuzes uit het mobiliteitsplan van gemeente Mook en Middelaar, die invloed hebben op de
leefbaarheid in Molenhoek.
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Namens het bestuur van Dorpsraad Molenhoek,
Ine Medendorp - voorzitter
NB: het financieel jaarverslag 2020 is een apart document.
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