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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. De Dorpsraad heeft hiermee de vrijheid en de mogelijkheden gecreëerd om verder te
werken aan een laagdrempelige gemeenschapsvoorziening voor alle Molenhoekers.
In 2017 hebben ongeveer 50 vrijwilligers zich geheel belangeloos ingezet. Die zijn we daar heel dankbaar
voor.
De gastvrouwen en gastheren zorgen ervoor dat 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.

De vaste openingstijden zijn in 2017 van 3 naar 4 dagdelen gegaan. Naast de standaard dinsdag-,
donderdag- en zondagmiddag is het LOP nu ook geopend op zaterdagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur.
Het aantal activiteiten is in 2017 uitgebreid, met meer oog voor diversiteit van verschillende (leeftijds)groepen.
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 en een kiosk in de etalage waarop voorbijgangers kunnen lezen wat er te doen is.
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.
Het Lees- en OntmoetingsPunt is indertijd ingericht met alles wat we kregen van Molenhoekers en
bedrijven. De verwarming, licht en luchtkwaliteit lieten echter te wensen over. Met subsidie van Destion,
materiaal van de oude bibliotheek in Malden en de inzet van onze vrijwilligers is een verlaagd plafond
met goede verlichting aangebracht en nieuwe elektrische verwarming aangelegd.

2.2 Molenhoek Pakt Aan 5

In 2017 hebben we als opstart voor de vijfde Molenhoek Pakt Aan een ideeënfabriek ingericht. In die
fabriek hebben negen creatieve dorpsgenoten ideeën, die al langer circuleerden, opgepakt en nieuwe
bedacht. Daarnaast was er ruime aandacht in de nieuwsbrief en de Dorpsraadkrant om ideeën aan te
leveren. In 2017 hebben we zo een record bereikt van maar liefst 12 plannen die stuk voor stuk een eigen
bijdrage kunnen en zullen leveren aan verhoging van de leefbaarheid in Molenhoek.
De 12 plannen zijn beoordeeld door willekeurig gekozen dorpsgenoten. Het leverde een gedeeld tweede
prijs op voor ‘De Dorpsquiz‘ en ’Promenade Artistique’. De hoofdprijs ging naar het ’Energiecafé’.
Ook de 40 aanwezigen bij het Mpa-Dorpscafé mochten hun stem uitbrengen en zij gaven hun
publieksprijs eveneens aan ‘De Dorpsquiz’.
De Dorpsraad blijft de 12 ingediende projecten volgen en faciliteren waar dat past.
Net als in 2016 kreeg Molenhoek Pakt Aan ook in 2017 veel aandacht en lof van de Vereniging Kleine
Kernen Limburg.
Prijswinnaars MPA 5: Paul Meindersma (Het Energiecafé), Hilde Desmet (Promenade Artistique) en
Gertjan Steendam (De Dorpsquiz).

2.3 Overige activiteiten

Het aantal lezingen, workshops, korte cursussen, pubquiz, spelmiddagen enz. is in 2017 sterk
toegenomen. En daarmee ook het aantal bezoekers. Het totale aantal bezoekers bedroeg maar liefst
3495, waarbij de laatste maanden van het jaar – na de opknap en heropening – piekmaanden waren die
niet eerder bereikt werden.
In 2016 mochten we 2743 bezoekers verwelkomen, in 2015 1493 en in 2014 1165. Een sterk opgaande
lijn dus.

3. Samenwerking
In 2017 is regelmatig samengewerkt met andere organisaties in onze gemeente en daarbuiten.
 Vanaf november 2016 is een 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.
 Het eerste resultaat is in november 2017 gepresenteerd in het LOP waarvoor alle verenigingen,
gemeente en ondernemers waren uitgenodigd.
 In 2017 is de samenwerking met de gemeente op dezelfde goede voet voortgezet. Wederzijds
informeren we elkaar over algemene zaken of specifieke vragen.
 De Dorpsraad is sinds 2016 lid van de Ondernemersvereniging Molenhoek. Het dorpsontbijt en de
Kerstmarkt hebben wederom plaatsgevonden en dit jaar werd Koningsdag weer in het leven
geroepen, alles samen met de winkeliers van het winkelcentrum.
 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 MPA-projecten hebben weer gebruik gemaakt van het LOP zoals Meet&Eat en

Promenade Artistique.
 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 de dorpsraden elkaar te vinden.
 De Dorpsraadleden waren aanwezig bij diverse bijeenkomsten van NatuurMonumenten, Jachtslot,
Proteion, Sociaal Domein, VKKL, Mijn Buurtje en nog andere.

4. Communicatie
 Op onze website www.dorpsraadmolenhoek.nl was wekelijks actuele informatie te vinden over
activiteiten en voorzieningen in het dorp. Het aantal unieke bezoekers aan onze website schommelde
in 2017 tussen 300 en 400 per maand.
 Drie keer is een Dorpsraadkrant (oplage 1700) huis aan huis bezorgd.
 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 350 naar 420.
 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 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 gezondheidscentrum de Vuursteen en het prikbord van de Spar.
 De algemene folder is vernieuwd. Deze folder wordt door de gemeente verstrekt aan nieuwe
inwoners. Via een inlegvel in de folder worden zij voor een speciale kennismakingsbijeenkomst van
nieuwe inwoners uitgenodigd, die in 2017 eenmaal plaatsvond.
 Op Koningsdag, Molenhoekdag en bij de Kerstmarkt waren we in 2017 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.
 In 2017 is een voorzichtige start gemaakt om meer met Facebook en Twitter te werken.
 De onderlinge communicatie tussen de bestuursleden is verbeterd door het gebruik van Google Drive
met interactieve documentmappen.

5. Financiële verantwoording
Het financiële overzicht over 2017 is separaat beschikbaar.

6. Samenstelling en organisatie Dorpsraad
Er hebben in 2017 een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. De bestuursleden zijn Ine
Medendorp, voorzitter, en Helene Koesen, penningmeester. Jacqueline Konings is verantwoordelijk voor
het coördineren van alle activiteiten en heeft daarnaast ook de vacature van secretaris tijdelijk ingevuld.
Petra Poulissen, nieuw bestuurslid net als Ine en Helene, heeft tot hoofdtaak om alle vrijwilligers te
begeleiden. Piet Roberts en Harry Hendrix zijn verantwoordelijk voor website en communicatie en de
organisatie van ‘Molenhoek pakt aan’.
Harry van den Berg is de afgevaardigde van de Dorpsraad in het DNA-project en heeft infrastructuur en
verkeersveiligheid als speciale aandacht.
Maandelijks vonden 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.

7. Ambities 2018
 Handhaven wat we tot op heden hebben bereikt. In 2017 is het LOP 4 dagdelen open in plaats van 3.
Het aantal activiteiten is sterk uitgebreid. Dit vraagt veel van de vrijwilligers en wij gaan in 2018 dan
ook voor optimalisatie en vooralsnog niet voor verdere uitbreiding.
 Optimalisatie zal desondanks naar verwachting leiden tot nog meer bezoekers en meer rust voor
vrijwilligers.
 Meer aandacht voor veiligheid door opleiden van vrijwilligers in Eerste Hulp en Sociale Hygiëne.
 De communicatie op Facebook wordt vaker ingezet om specifieke leeftijdsgroepen (30-45 jaar) beter
te bereiken.
 De interne organisatie wordt efficiënter ingericht om de bestuursleden meer te ontlasten.
 De nieuw aan te schaffen boeken worden in de nieuwsbrief aangekondigd, zodat het lezen wordt
bevorderd hetgeen ook meer bezoeken aan het LOP genereert.
 Een nieuwe expositie wordt iedere eerste zondag van de maand met nadruk geopend.
 De Dorpsraad blijft Molenhoekers op uiteenlopende manieren oproepen tot participatie,
samenredzaamheid en behouden en vergroten van de leefbaarheid.
 De Dorpsraad faciliteert de 12 Mpa-projecten en blijft deelnemen aan de projectgroep DNA. In 2018
start de volgende editie van Mpa.
 De Dorpsraad gaat de samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties versterken en uitwerken.
Ine Medendorp
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