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JAARVERSLAG 2018 
 
 

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 en activiteiten 

Op www.dorpsraadmolenhoek.nl is meer informatie te vinden over onze activiteiten. We volstaan in dit 
jaarverslag met een korte weergave. 

 

2.1 Lees- en OntmoetingsPunt (LOP) 

Het in oktober 2013 geopende LOP, het Lees- en OntmoetingsPunt, voor alle Molenhoekers, verhuisde 
eind 2015 naar het winkelcentrum. Met het nieuwe LOP beschikt de Dorpsraad over een eigen 
voorziening. Dat biedt vele mogelijkheden. 

De Dorpsraad heeft hiermee de vrijheid en de mogelijkheden gecreëerd om verder te werken aan een 
laagdrempelige gemeenschapsvoorziening voor alle Molenhoekers. 

 
In 2018 hebben ongeveer 45 vrijwilligers zich geheel belangeloos ingezet. Die zijn we daar heel 
dankbaar voor. 
De gastvrouwen en gastheren zorgen dat de Molenhoekers zich welkom voelen. Zij zorgen dat nieuwe 
bezoekers weten wat er in het LOP te vinden is en te doen is. Zij zorgen voor kennismaking met anderen. 
Zij zorgen dat de gasten zich thuis voelen. 
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De vaste openingstijden zijn op dinsdag-, donderdag- en zondagmiddag en op zaterdagochtend. De 
activiteiten blijven gericht op diversiteit in onderwerpen en ook qua leeftijdsgroepen. 

 
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 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.  
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 Donald Duck en de 
Happinezz. 

 
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. 
 

 
2.2 Molenhoek Pakt Aan 6 
De zesde Molenhoek Pakt Aan is opnieuw een schitterend visitekaartje voor Molenhoek. Voor de zesde 
keer geven dorpsgenoten op creatieve wijze invulling aan nog meer leefbaarheid. Samen met de vijf 
voorafgaande afleveringen heeft dat meer dan 50 projecten opgeleverd. Zij hebben bijna allemaal 
onuitwisbare voetsporen in het Molenhoekse nagelaten. Zoals de bijenhotels, het LOP, de schooltuin, de 
gerestaureerde begraafplaats, het Energiecafé, de Dorpsquiz, enzovoorts. Dit jaar zijn er weer meer dan 10 
projecten. 
De 10 plannen zijn beoordeeld door willekeurig gekozen dorpsgenoten. De derde prijs ging naar de 
Buurttuintjes. De tweede prijs is voor BOPSTRA , beweegroutes op straat. De hoofdprijs ging naar de 
Bloemenrijke hoogstamboomgaard. 
Ook de vele aanwezigen bij de prijsuitreiking mochten hun stem uitbrengen en zij gaven de publieksprijs 
eveneens aan BOPSTRA. 
De Dorpsraad blijft de 10 ingediende projecten volgen en faciliteren waar dat past. 
In 2018 zijn er in Limburg weer meerdere bijeenkomsten geweest waar de vertegenwoordigers van de 
MPA-projecten uitleg gaven hoe we dit jaarlijks succes tot stand brengen. De media besteden steeds veel 
aandacht aan de MPA-projecten. MPA-projecten vergroten de leefbaarheid van Molenhoek en Molenhoek 
komt steeds nadrukkelijker op de kaart.  

 
2.3 Overige activiteiten 
Het organiseren van lezingen, workshops, korte cursussen, pubquiz, spelmiddagen enz. heeft de Dorpsraad 
Molenhoek veel tijd en energie gekost. We zijn trots op het resultaat want in 2018 is wederom het aantal 
bezoekers gestegen naar maar liefst 4041. In 2017 mochten we 3495 bezoekers verwelkomen, in de 
voorgaande jaren waren dit respectievelijk  2743,  1493 en 1165. Een sterk opgaande lijn dus. 
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3. Samenwerking 
 

In 2018 is regelmatig samengewerkt met andere organisaties in onze gemeente en daarbuiten. 
• Ven aantal Molenhoekers afgevaardigd uit de Algemene Hulpdienst, Culturele Activiteiten Molenhoek 

(CAM) , Molenhoeks Makkie, Molenhoekdag, Vluchtelingenhulp en de Dorpsraad actief geweest om 
de krachten van Molenhoek te achterhalen. Samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
(HAN) werkten zij aan het ’DNA van het dorp’-project van Interreg KRAKE ( krachtige kernen). Deze 
krachten kunnen alle verenigingen, ondernemers en gemeente gebruiken om bij te dragen aan behoud 
en verbetering van de leefbaarheid. 
In 2018 hebben we dit een vervolg gegeven door een avond in De Wieken te organiseren. Daar bleek 
dat verenigingen zich geen zorgen maken over hun voortbestaan maar dat er nog winst te behalen valt 
door betere afstemming en samenwerking.  
De daaropvolgende bijeenkomst  is specifiek gericht om aan een gezamenlijke platform te vormen 
binnen de website Maasburen. Dat vraagt de inzet van Maasburen én de verenigingen. Het doel is een 
digitaal plein waar dorpsgenoten snel en heldere informatie krijgen over wie wat doet, waarom en 
wanneer. Ook een plein waarop alle verenigingen en organisaties zich op hun eigen wijze kunnen 
profileren. 

•  In 2018 is de samenwerking met de gemeente op dezelfde goede voet voortgezet. Wederzijds 
informeren we elkaar over algemene zaken of specifieke vragen. Het snelfietspad, het station, 
dorpsradenoverleg zijn enkele voorbeelden. 

• De Dorpsraad is lid van de Ondernemersvereniging Molenhoek. Het dorpsontbijt en Koningsdag 
hebben wederom plaatsgevonden. Dit jaar is de Kerstmarkt samen met de kerstmarkt in het 
gemeenschapshuis de Wieken georganiseerd. Zodat er een indoor en outdoor kerstmarkt was. 

• 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 Promenade Artistique en anderen 

• 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 onder leiding van burgemeester of 
wethouder. Ook onderling wisten ze elkaar te vinden. 

• De Dorpsraadleden waren aanwezig bij diverse bijeenkomsten van Natuur Monumenten, Jachtslot, 
Proteion, Sociaal Domein, VKKL , Maasburen en nog andere. 

• Het Energiecafé, ook een MPA-project, is een samenwerkingsverband met de Dorpsraad aangegaan om 
haar financiën te kunnen beheren. 
 

 
4. Communicatie 

 
• Drie keer is een Dorpsraadkrant (oplage 1700) huis aan huis bezorgd.  
• 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 gegroeid van 420 naar 510. 

• We hebben een Digibord aangeschaft die tijdens activiteiten meer achtergrond informatie kan 
bieden.  

• 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, op tafel bij de Vuursteen en het prikbord van de Spar. 
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• De folder die bij de gemeente ligt is vernieuwd en aangevuld met een inlegvel voor nieuwe 
inwoners. Zij worden daarmee voor een speciale kennismakingsbijeenkomst uitgenodigd. 

• Op Koningsdag,  Molenhoekdag en bij de Kerstmarkt waren we in 2018 present om bewoners te 
informeren over waar de Dorpsraad voor staat en wat zij doet. 

• 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 
• In 2018 is het aantal berichten op Facebook uitgebreid 
• De onderlinge communicatie tussen de bestuursleden is nog verder verbeterd door het gebruik van 

Google Drive met interactieve documentmappen. 
 

5. Financiële verantwoording 
Het financiële overzicht over 2018 is separaat beschikbaar. 

 
6. Samenstelling en organisatie Dorpsraad 

2018 is het jaar waarin het vervullen van de bestuurstaken duidelijk alle aandacht heeft gekregen. In 
2019 bestaan we 9 jaar en moeten 3 bestuursleden aftreden. Dit zou een enorme inbreuk op kennis en 
ervaring zijn. De bestuurswisseling is gefaseerd. Jacqueline Konings , voormalig voorzitter is als eerste 
uitgetreden. Petra Poulissen heeft haar taken van activiteiten coördinator overgenomen en is tevens 
secretaris.  
De overige bestuursleden zijn Ine Medendorp, voorzitter, en Helene Koesen, penningmeester. 
Daarnaast bestaat het bestuur uit de bekende bestuursleden Harry van den Berg, Harry Hendrix die 
beiden in 2019 moeten worden vervangen als gevolg van de 9-jaar termijn.  Piet Roberts verzorgt alle 
PR activiteiten. En Lia Wildeman is een nieuw bestuurslid dat zich inwerkt om de taken van Harry 
Hendrix in 2019 over te nemen. 

 
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. 

 
 



5 
Jaarverslag 2018 Dorpsraad Molenhoek 

7. Ambities 2019 
 
De Dorpsraad blijft Molenhoekers oproepen tot participatie, samenredzaamheid en behouden en vergroten van 
de leefbaarheid. 
Handhaven wat we tot op heden hebben bereikt. 
 
Het aantal vaste openingstijden vraagt veel van de inzet van vrijwilligers naast de bijzondere activiteiten. 
Uitbreiding van de vaste tijden is niet aan de orde.  Onderzocht wordt of er verschoven moet worden naar andere 
momenten. 
 
Een investering in een geluidswand tussen LOP en Da Angelo. Het plaatsen van een praattafel buiten. 
 
Voor de vrijwilligers is een budget voor opleidingen. In 2018 zijn zij opgeleid in het gebruik maken van social 
media, veiligheid en spreken van vreemde talen. In 2019 wordt meer geïnvesteerd in groepsopleidingen voor 
vrijwilligers.  
Het aantal bezoekers is al fors toegenomen. Maar het streven is om dit minimaal te handhaven en mogelijk uit te 
breiden. 
 
De communicatie op Facebook wordt vaker ingezet om specifieke leeftijdsgroepen (30-45 jaar) beter te bereiken. 
Optimalisatie van de communicatie. Het is streven is voldoende te informeren maar niet te veel. Wel zou de 
nieuwsbrief de “talk of the town” moeten bewerkstelligen. 
De eigen Dorpsraadsite blijft gehandhaafd. We blijven Maasburen.nl wel steunen. 
 
Nieuwe bestuursleden ( leefbaarheid/ secretaris/ infrastructuur/ jongeren)  en nieuwe gastheren en -vrouwen 
werven blijft belangrijk.  
 
Meer activiteiten rondom lezen en de boeken in de bibliotheek daarop ook afstemmen, zodat het lezen wordt 
bevorderd hetgeen ook meer bezoeken aan het Lees- en OntmoetingsPunt genereert. 
 
De Dorpsraad faciliteert de MPA projecten en MPA 7 wordt gestart. De prijs voor gebruik van het LOP door een 
MPA-groep wordt het eerste jaar niet in rekening gebracht 
 
De Dorpsraad gaat de onderlinge samenwerking van andere vrijwilligersorganisaties binnen Molenhoek of de 
gemeente versterken en uitwerken conform de DNA gedachten 
 
De Dorpsraad gaat in samenwerking met VKKL en de jongerenwerker de jongeren van Molenhoek benaderen 
om specifieke activiteiten voor de groep 12 tot 25 jarige te organiseren. De Stichting Jeugd en Jongerenwerk is 
opgeheven. Het is belangrijk dat Molenhoek voor jongeren voldoende te bieden heeft. 
 
Ine Medendorp 
Voorzitter Dorpsraad Molenhoek 
april 2019 
 
 


