MPA 2 (2014)
In 2014 worden tien plannen ingediend. Er wordt online gestemd. Van de tien projecten worden er
drie niet opgestart vanwege te weinig draagvlak of trekkracht. Eén project krijgt geen toestemming
voor uitvoering en een ander staat nog steeds in de wacht. De vijf andere projecten zijn succesvol
afgerond.
1. Winnaar wordt dit keer ‘De Schooltuin’. De initiatiefnemers zetten in
samenwerking met (kinderen van de) basisschool ‘De Grote Lier’ en
tuinvereniging ‘Middelwaert’ een schooltuin voor kinderen op. Het is een
structureel project dat nog steeds bij veel schoolkinderen erg populair is.
2. De tweede prijs is voor Animo met het project ‘Afvalverwerking’ voor kinderen
van de basisscholen. Op de basisscholen in de gehele gemeente besteedt Animo
aandacht aan het thema afvalverwerking.
3. De derde prijs is voor ‘Molenhoeks Makkie in beeld’. De initiatiefnemers willen
de route van Molenhoeks Makkie, een landelijk bekende hardloopwedstrijd,
met pijlen zichtbaar maken. Het zou een stimulans moeten zijn tot ‘meer
bewegen’ en tot deelname aan Molenhoeks Makkie. Het project haalt de
uitvoeringsfase niet omdat Natuurmonumenten geen toestemming geeft.
4. De Molen terug in Molenhoek. De iniatiefnemer wil een molen terug in
Molenhoek op de plek waar die ooit stond. Er komen echter weinig
dorpsgenoten in beweging om dit projekt samen met de initiatiefnemer te
trekken.
5. Er komt een Leesclub en vijf jaar later bestaat die nog steeds. De deelnemers
bespreken om de zes weken boeken, die ze vooraf gezamenlijk uitkiezen.
6. Het initiatief voor een Natuurijsbaan in de Kuil wordt niet uitgevoerd omdat er
te weinig draagvlak voor blijkt.
7. De initiatiefnemer van ‘Waterkraantjes in het bos’ wil in het buitengebied
waterkraantjes, als drinkvoorziening voor wandelaars en hardlopers. Het project
gaat niet door, want door andere initiatiefnemers is al een wandel- en
hardlooprondje met waterkraantjes gepland.
8. Een aantal projectindieners wil de belijning van de Kuilseweg met ‘Glowing
lines’ als onderdeel van een geplande snelfietsroute. Een belijning zoals die op
andere plaatsen in het land is aangebracht naar ideeën van Daan Roosegaarde.
Het plan is door de gemeente met sympathie ontvangen maar niet uitgevoerd.
9. Een zestal initiatiefnemers stimuleert dorpsgenoten tot het schrijven van
‘Verhalen over Molenhoek’. Het project resulteert in twee schrijfworkshops, 16
verhalen, een literair café en een boekje (oplage 300), waarin de verhalen over
Molenhoek gebundeld zijn. Het boekje is inmiddels uitverkocht en nog te lezen
onder
‘publicaties’
op
de
website
van
de
Dorpsraad
(www.dorpsraadmolenhoek.nl).
10. Een groep Molenhoekers dient een plan in om de oude verwaarloosde
‘Begraafplaats van de paters Passionisten’ in ere te herstellen. Dat levert een
prachtig resultaat op dankzij de inzet en steun van veel Molenhoekers en
subsidies van het Rabo Coöperatiefonds en de gemeente.

