MPA 1 (2012-2013)
In december 2012 presenteren dorpsgenoten acht mooie en creatieve plannen in een goed gevuld
‘Dorpscafé’. Molenhoekers kunnen ter plekke of via internet hun stem uitbrengen op hun ‘beste’
plan. 127 Molenhoekers doen dat. Ook een jury onder leiding van de burgemeester gaat aan de slag
om de projecten te beoordelen.
In een tweede Dorpscafé in januari 2013 wordt de uitslag van de stemming bekend gemaakt,
presenteert de burgemeester het juryrapport, geeft de Dorpsraad haar finaal oordeel en deelt mooie
stimuleringsprijzen uit aan de indieners van de beste drie.
1. Het plan van een veilige ‘Loop- en fietsbrug’ over het spoor krijgt de
eerste prijs en oogst veel applaus in het dorp en bij de politiek. Maar
het verdwijnt toch al snel in een bureaula op het gemeentehuis, want
te duur en onvoldoende zeggingsmacht van de gemeente. Maar
inmiddels zes jaar later gloort er weer hoop.
2. Het ‘Lees- en Ontmoetingspunt’ krijgt de tweede prijs. Dit
paradepaardje van de Dorpsraad, is inmiddels uitgegroeid tot een niet
meer weg te denken voorziening in het hart van Molenhoek. Het is een
bibliotheek, ontmoetingspunt, een activiteitencentrum en een
huiskamer van het dorp ‘waar altijd wat te doen is’.
3. Een door buurtbewoners geplande ‘Jeu de boulesbaan’ (derde prijs)
sneuvelt onder de bezwaren van enkele buurtbewoners. De gemeente
geeft vervolgens geen vergunning, want ‘te weinig draagvlak’.
4. Er komen 100 ‘Bijenhotels’ verspreid over heel Molenhoek. Vlakbij het
station wordt zelfs een bijenresort gebouwd, dat nog steeds een
trekpleister is voor wandelaars.
5. Milieuvereniging Animo, al jarenlang organisator van zogenoemde
‘Opschoondagen’, neemt het initiatief tot ‘Educatieve lessen’ over het
milieu op de basisschool. En voert die de jaren erna ook uit.
6.

‘Meet & Eat’ gaat van start. Het is een project waarbij Molenhoekers
bij elkaar gaan eten. Het kan zich tot nu toe verheugen op deelname
van rond de veertig dorpsgenoten.

7. De Dorpsraad organiseert regelmatig goed bezochte ‘Dorpscafés’ met
een thema en ruimte voor ontmoeting. Ze doet dat nog steeds, al is
dat wat minder vaak dan in het begin.
8. Aanwonenden aan de Kuilseweg en gemeente gaan samenwerken en
maken afspraken over het ‘onderhoud van de Kuilseweg’. Dat leidt tot
goede en constructieve afspraken met de gemeente. Inmiddels is de
zandweg verhard en onderdeel geworden van het Maaswaalpad
(snelfietspad).

