
 
Stichting Wijkraad Maliskamp 

Secretariaat: p/a Ons Trefpunt St. Jozefstraat 1, 5248 AT Rosmalen 

email: postbus@wijkmaliskamp.nl 

 

Verslag Openbare vergadering van de stichting Wijkraad Maliskamp op donderdag 22 maart,  
 
aanvang 20.00 uur in Ons Trefpunt 
 
 
1. Welkom, korte berichten en verslagen 
 
Om 20:05 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom, met name ook de 
gasten, de heren Conijn en Van den Bergh van GGZ die later een presentatie zullen geven 
over de plannen met Coudewater, de vertegenwoordigers van de Golfclub Maliskamp die 
een toelichting zullen geven op de plannen aldaar, en Jan Winter en Jeroen Willems die wat 
zullen vertellen over het bomenplan in de wijk  Maliskamp. Ook heet hij Joost Hartman, 
toekomstig bewoner van Eikenburg en betrokken bij de Bewonersvereniging Eikenburg (i.o.) 
van harte welkom.  
 
Vervolgens introduceert de voorzitter de nieuwe leden van de Wijkraad, Marijn van Acht en 
Klaas vos. Zij stellen zichzelf kort voor. 
  
Daarna gaat de voorzitter over tot de mededelingen en korte berichten. 
 
Ten aanzien van de kerk en het klooster deelt de voorzitter mee dat de Parochie aan de slag 
gaat met de gedachteniskapel en ons heeft uitgenodigd om daarover mee te denken. 
Aanstaande maandag is daarover een eerste bijeenkomst. Behalve mensen van de Wijkraad 
zitten daar ook diverse andere mensen de wijk bij. 
  
Verder deelt de voorzitter mee dat een groot deel van de kopers van Eikenburg bezig is een 
kopersvereniging op te richten. Veel mensen hebben vragen in de richting van 
Hoedemakers. Zij willen dat hun huis gebouwd wordt. Die bouw loopt momenteel veel 
vertraging op. En daarover bestaat veel onduidelijkheid en onvrede. Dinsdag was er een 
vergadering voor de oprichting. AS was daarbij. De vergadering was zeer drukbezocht.  Er 
waren zeker zoveel mensen als op deze wijkraadvergadering. De Wijkraad zal contact 
houden met deze vereniging, die voor de nieuwe bewoners mogelijk ook kan dienen als 
contactorgaan met onze wijk. 

 
2. Informatie over herbestemmingen in de wijk: 

 
- Bernadetteklooster: groen licht voor plannen Buro3o  
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De voorzitter memoreert dat er eerder een grote avond over dit onderwerp was hier. Toen is 
ook gezegd dat er gekeken moest worden naar de financiële haalbaarheid. Uiteindelijk is 
daarop pas in februari het go/no go-gegeven. Het goede nieuws is dat het  een “ go”  is 
geworden. Belangrijk voor de financierbaarheid/financiering was ook de erfdienstbaarheid. 
De Bank moest zich daar een oordeel over vormen. Vorige week is daar een laatste 
bespreking over geweest. Maar dus met een goede uitkomst.   
 
Ook de Verening Behoud Bernadettekerk heeft nog twee vergaderingen gehad. Eerst om 
haar leden te informeren over de plannen met het klooster en om daarover een (positief) 
advies te geven en daarna om ook daadwerkelijk akkoord te vragen aan haar leden. Ook 
daar is akkoord gekomen. Buro3O en (vertegenwoordiger van) de Congregatie komen later 
nog een keer de gang van zaken in de afgelopen maanden nader toelichten en hun concrete 
plannen voor de toekomst met ons delen en bediscussiëren.    
 

- Vergunningstraject parochie/orgelbouwer 
 
 
Het vergunningen traject voor de kerk loop ook. Op korte termijn kan dan ook de huur van 
kerk en pastorie omgezet worden in koop. De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn. Hij 
geeft aan dat dit punt overigens in een komende vergadering weer wat prominenter op de 
agenda zal staan, als er ook wat meer concreets te melden is over afloop van het 
vergunningen traject en de aanvang van de verbouwing/aanpassing van het terrein.  
 
De heer Sanders heeft de suggestie om ernaar te streven dat het uurwerk op de toren van 
de kerk weer werkzaam wordt. Deze suggestie wordt instemmend begroet en wordt 
genoteerd. 

 
 
3. Informatie van Wijkbelangen 
 
Sander van der Heijden vertelt dat de vergunning voor de nieuwbouw van het dierenparkje 
inmiddels definitief is. De sloop van het oude gebouw start 5 mei. Op 28 mei wordt 
begonnen met fundering voor het nieuwe gebouw. 
 
Het casco van het nieuwe gebouw zal naar planning op 20 juli worden opgeleverd.  
 
De bezoekersingang van het dierenparkje zal tijdelijk verplaatst worden naar 
Bernadettestraat.  
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Sander vraagt hulp en nodigt mensen uit om bijvoorbeeld te komen helpen slopen. Maar 
ook als je op andere wijze betrokken wilt zijn, kun je je graag melden bij Sander.  
 
Sander vermeldt ook dat de waterpomp in de speeltuin weer wordt aangesloten. En dat de 
Lenteschoonmaak van de speeltuin deze zaterdag 24 maart plaats vindt. De oproep is om 
allen te komen helpen.  
 
Verder is er 2e paasdag vanaf 11.00 eieren zoeken vanuit het Trefpunt. Neemt allen taart of 
zoet en hartige dingen mee. 
 
En verder kan 23 juni bij iedereen in de agenda worden genoteerd voor het Zomer Event.  
 
 
4. Presentatie van GGZ Oost-Brabant over herontwikkeling Coudewater 
 
GGZ-terrein 
 
De heren Conijn en Van den Bergh houden samen een presentatie aan de hand van een 
aantal sheets (zie site Wijk Maliskamp voor presentatie).  

 
GGZ Oost Brabant heeft in 2000 11.000 cliënten. Omzet bedraagt € 20 miljoen. Zij bedient 
een groot gebied. 

  
Er doen zich echter een aantal ontwikkelingen (lees: bezuinigingen) in de zorg voor, die 
serieuze implicaties hebben voor Coudewater.  

 
Steeds meer zorg wordt ambulant (verschuiving klinisch naar ambulant). Aantal bedden 
wordt afgebouwd. Zorg gaat van het terrein af.  
 
Met de 51 cliënten op Coudewater zijn gesprekken gevoerd en is er een andere plek 
gezocht. Soms in regio soms buiten regio. Dat laatste vooral bij mensen die voorheen al van 
buiten de regio kwamen. 

 
Op sheet 1 tot en met 7 vindt men een weergave de historische gang van zaken met 
betrekking tot het vertrek van patiënten, de verhuizingen vanaf en binnen Coudewater vanaf 
oktober 2015.  
 
In de zomer van 2016 wordt, mede getriggered door het plan van het COA (juli 2016), een 
structuurvisie ontwikkeld, althans versneld. Als uitwerking daarvan wordt een 



 
Stichting Wijkraad Maliskamp 

Secretariaat: p/a Ons Trefpunt St. Jozefstraat 1, 5248 AT Rosmalen 

email: postbus@wijkmaliskamp.nl 

 

ontwikkelstudie gemaakt. Deze hebben mensen al gezien. Deze zat bij stukken van de 
raadsvergadering van 6 maart. Dat is dus een nadere uitwerking van de structuurvisie... 
 
Henk Silva vraagt vanuit de zaal hoe het verhaal van de COA nu in de ontwikkelvisie past. Is 
het COA nu helemaal van de baan? In de structuurvisie zat nog stukje zorg en ook het COA. 
Maar beide zijn nu definitief niet  meer aan de orde.  
 
Henk Silva constateert dat GGZ dan nogal wat ruimte over heeft. Conijn bevestigt dit en 
geeft aan dat hij daar nu op in gaat. 

 
Eind maart gaat GGZ een tender procedure starten om te verkopen. Het gaat dan om het 
hele terrein. Dat ziet u hier op presentatie (zie desbetreffende sheets 9-11).  Het 
bosgedeelte proberen we te verkopen aan Brabants Landschap of een andere partij die dat 
goed kan beheren.  

 
Het is dus als volgt: het eerste perceel gaat in de tender. 
Het tweede deel wordt ter beschikking gesteld aan de golf (via erfpacht of koop). 
Het derde deel zij we dan dus voornemens te verkopen aan Brabants Landschap of 
vergelijkbare partij. 

 
Sanders vraagt of er dan straks niets meer over is van het GGZ terrein. Conijn antwoordt dat 
het nog wel over is, maar dat het terrein niet meer van GGZ is. Dus GGZ gaat daar inderdaad 
geheel weg. 

 
Conijn geeft een toelichting bij de ontwikkelvelden (zie genoemde sheets). Het COA zou 
komen in de monumentale panden en de flat. Emma is het donkerrode gebouw met witte 
plein in het midden op de kaart. GGZ zelf zit in Parkzicht. Signum zit in het witte 
hoofdgebouw, en heeft nog een huurcontract tot 2020... 

 
Jurjen Bottema vraagt vanuit de zaal of hij goed heeft begrepen dat dit oude panden zijn die 
gerespecteerd moeten worden? 
Conijn antwoord dat in ieder geval de monumentale panden moeten blijven bestaan. 

 
Corrie Smulders vraagt wat er gebeurt met het kerkhof. Dat is ook monumentaal. Twee 
graven zijn volgens haar ook rijksmonumenten. Daarnaast zijn ook andere graven redelijk 
uniek, omdat je daar de geschiedenis van de GGZ in kunt zien (nonnen patiënten e.d. kun je 
daar goed zien).  
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Uit de zaal komt de vraag of er ook in de monumentale panden ook commerciële  
bedrijven zitten of alleen zorg? Geantwoord wordt dat daar ook commerciële bedrijven 
in zitten en dat die ook mogen blijven (als dat in overeenkomst zo is afgesproken).  
 
Corrie Smulders vraagt wat er gaat gebeuren met de kapel van het gebouw Emma gaat 
gebeuren. Conijn antwoordt dat GGZ de functie nog niet helemaal weet. 
Corrie Smulders vraag wie deze dan gaat beheren. Het antwoord luidt dat dit de nieuwe 
eigenaar zal zijn. 
 
Corrie Smulders vraagt of het per se een eigenaar moet worden. Het antwoord luidt 
bevestigend. 
 
Gevraagd wordt wat er met de vijver van de duikclub zal gebeuren. Geantwoord wordt 
dat GGZ daarover in gesprek is met de club en zal gaan met de nieuwe eigenaar.  
 
Brigit van Riel vraag wat er gaat gebeuren met de muziekkiosk uit 1929. Dat is ook een 
beschermd object. Geantwoord wordt dat ook dat aan de nieuwe eigenaar is. Deze staat 
wel in het ontwikkelgebied. 
 
Het idee is dat op Erf 1 en 2: een aantal woningen komen die er een 
beetje uit gaan zien als boerenerven. Maar dan dus met woningen.  
 
Op andere erven komen grondgebonden woningen (2 onder een kap, losstaand). Ook 
bestaat het idee om een aantal appartementengebouwen te maken. Dat is meer 
geconcentreerd. En dan blijft er dus meer groen over. Maar in beide visies moet dus het 
groen gehandhaafd blijven en komen er geen schuttingen e.d. Ontwikkelaar zal dus erg 
beperkt zijn door het landschap. 
 
In totaal gaat het met betrekking tot erf 1 en 2 en andere vlakken om ongeveer 324 
woningen. Dat kan iets meer of iets minder worden, maar wel beperkt. 
 
Erna Vertappen merkt vanuit de zaal op dat zij het jammer vindt dat het hele 
landgoedidee van Coudewater straks helemaal weg is.  
 
Geantwoord wordt dat toch een heel stuk onaangetast blijft. Volgens Verstappen blijft 
er echter maar een klein stukje over. Het is het enige landgoed dat Den Bosch nog op 
haar grondgebied heeft. Kan daar geen andere oplossing voor gevonden worden.  
Conijn antwoordt dat als er iemand komt met heel veel geld die het wil behouden, GGZ 
dat uiteraard prima vindt, maar dat zij het geld nodig heeft. 
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Erna Verstappen vraagt of en zo, ja hoe er over herbestemming is nagedacht.  Is het 
bijvoorbeeld denkbaar dat er kantoorgebouwen komen. Geantwoord wordt dat dat mag 
en ook kan. Maar de Gemeente Den Bosch wil dat eigenlijk niet. En het is ook niet heel 
aannemelijk. Maar het is wel denkbaar en kan dus niet uitgesloten worden.  
 
Jurjen Bottema werpt op dat er nu een deel voor golf is voorzien. Hij vraagt zich daarbij 
af of als de populariteit daarvan terugloopt dat gebied ook gewoon een wijk kan 
worden. Geantwoord wordt is dat dit inderdaad kan want dat stuk is dan van een 
eigenaar die daar zelf (binnen grenzen van wat gemeentelijk mag) over kan beslissen. 
Wel zal dan de bestemming moeten worden gewijzigd. 
 
Hans Krosse werpt een aantal kwesties op die we spelen met betrekking tot het 
Eikenburg terrein. Het genoemde aantal woningen vraagt namelijk om 700 
parkeerplaatsen.  En waar gaan al die kinderen naar school? En wat betekent een ander 
voor andere voorzieningen in de wijk?  
 
Conijn antwoordt dat GGZ daar niet over gaat,  maar dat dit natuurlijk wel terechte 
vragen zijn. Hij geeft aan dat als er vragen zijn richting de gemeente, de gemeente heeft 
Maliskamp uitdrukkelijk heeft uitgenodigd daar contact over te zoeken met de 
gemeente (in de persoon van Marjolein Pullens. 
 
Toegelicht wordt vervolgens dat GGZ een ontwikkelstudie heeft laten maken omdat zij 
vindt dat de inrichting van het terrein op een kwalitatief goede manier moet gebeuren. 
Ook dient daarbij aangesloten te worden op gemeentelijke uitgangspunten. Parkeren zal 
bijvoorbeeld onder de grond of half onder de grond moeten gebeuren. 
 
Gevraagd wordt hoe bindend de ontwikkelstudie is, en dan met name het aantal 
gedachte wooneenheden. Die studie is op zich niet bindend en daar kan aan gesleuteld 
worden. Maar het is ook weer niet zo dat er straks een ontwikkelaar alsnog 600 of 800 
eenheden van kan maken... 
 
De lijn die GGZ volgt is een verkoop die goed afgestemd met de gemeente kan 
gebeuren. Dat wil onder meer zeggen dat de bieding ook een kwalitatieve goede  
invulling moet betreffen. Hier geldt aldus GGZ ook: als je niet doet wat de gemeente wil, 
dan lukt het je als projectontwikkelaar gewoon niet om je plan rond te krijgen. 
 
Uiteraard is het uiteindelijk echter de nieuwe koper die met de gemeente 
bestemmingsplan uitwerkt/invult. 
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Uit de zaal komt het geluid dat de buurt dus eigenlijk helemaal geen inbreng heeft of 
bezwaar kan maken. 
 
De voorzitter merkt op dat je op de structuurvisie wel degelijk inspraak kon hebben. En 
dat wij die als wijkraad ook hebben geleverd. En daar is ook echt iets mee gedaan. Dat is 
echter nog niet een fase waar daadwerkelijk bezwaar ingediend kan worden. Dat komt 
later. In de fase van het bestemmingsplan bijvoorbeeld. 
 
Vanuit de zaal wordt gevraagd met welke kandidaten GGZ praat. Conijn antwoordt dat 
GGZ nog met niemand praat en de tender nog moet starten. 
 
Mel Heijligers vraagt hoe GGZ zou beslissen als er 3 tenders komen waarbij het hoogste 
bod niet het best bij de ontwikkelstudie past. Gaat GGZ dan toch voor het hoogste bod? 
 
Conijn geeft aan dat GGZ niet helemaal vrij is om te verkopen  aan wie zij wil verkopen 
omdat zij zorgvastgoed zijn.  Niet alleen hoogte bod geldt, maar ook de kwaliteit van het 
bod weegt mee. 
 
Conijn geeft aan dat de tender morgen (23 maart) op funda staat. 
 
Vanuit de zaal komt ook nog de vraag wie toetst dat de kwaliteit wordt nageleefd. GGZ 
toetst of het plan beantwoord aan de uit de uitgangspunten van de structuurvisie en 
ontwikkelstudie. Vervolgens moet de ontwikkelaar met gemeente een bestemmingsplan 
maken. Daar zit dan de waarborging. 
 
Jurjen Bottema rekent voor dat er 324 wooneenheden x 3 a 4 personen komen. Dan nog 
de andere panden, die er al staan. Hij vraagt zich af of het klopt dat er dan maximaal 
3000? mensen op dat terrein komen wonen. Geantwoord wordt dat er In gloriedagen 
van de ggz circa 1000 woonden op het terrein. Dat wordt hier ook ongeveer verwacht.  
 
Erna Verstappen merkt op dat zij vindt dat als de monumenten uit de omgeving worden 
gehaald, de omgeving wordt aangetast, waardoor dan ook het monumentale karakter 
van het terrein zelf verloren gaat. Conijn antwoordt dat hij begrijpt dat dit de visie van 
mevrouw Verstappen is.  
 
Sander van der Heijden merkt op dat als je het berekend het lijkt dat het om allemaal 
wooneenheden van 260m2 gaat. Hij vraagt of het dan toch niet aannemelijk is dat het 
meer woningen worden.  
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Conijn geeft aan dat dit toch echt niet het geval is. Hij vult aan dat ongeveer 25% sociale 
huur of koop moet worden, terwijl circa 10% moet in het middensegment moet komen.  
 
Gevraagd wordt tot slot of er al zicht op is wanneer het plan gerealiseerd moet worden. 
Conijn antwoordt dat als je reëel bent koop in 2019 (eind) plaats zal hebben. Dan moet 
men plannen ontwikkelen, dan een bestemmingsplan maken. Dan zit je – zonder 
bezwaarprocedures e.d. - al in 2021 voordat er een paal de grond in kan. 
 
Conijn sluit af met de opmerking dat er op zaterdag 15 september 2018 een festiviteit 
wordt gehouden in verband met het 150 jarig bestaan van Coudewater. Dan gaat het 
over 150 jaar psychiatrie op Coudewater. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. 
 
Golfclub 
 
De heren Peter de Kubber en Constant van Tillen geven ook een presentatie aan de 
hand van sheets. Deze zijn echter nog niet beschikbaar voor verspreiding.  
 
Golfclub-voorzitter en voorzitter van de Golfvereniging is de heer De Kubber Constant 
van Tillen is voorzitter Stichting Golfclub.  
 
Zij laten een kaart zien van het nieuwe gebied. En lichten die toe.  
 
Historisch is de Golfclub voortgekomen uit de hockeyvereniging. Toen de hockeyclub 
echter werd uitgebreid werd de golfclub gedwongen naar de voormalige honkbalvelden. 
  
Van Tillen legt uit aan de hand van kaart dat het totale golfterrein  21 a 22 hectare 
bedraagt. De plek van de huidige driving drange wordt verlaten. Het nieuwe gebied 
moet een ecologisch verantwoord terrein worden. Daar is veel aandacht aan besteed. 
Want er ligt een ecologische zone naast. Daar zal de golf course naadloos op aansluiten. 
De bedoeling is dat de baan een volwaardige 9 holes baan worden, dat wil zeggen een 
par 72 ipv de huidige par 60. 

  
Achter op het erf komt dan een clubhuis, met parkeerplaatsen. Daar komt dan ook een 
nieuwe driving range. 

 
De afschermingen op de golfbaan worden open structuren. Ook komen er vennen. 
Aanpalende erven zullen vrij uitkijken op de golfbaan... 
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Vanuit de zaal komt de vraag wat er gebeurt met het kampenlandschap. Van Tillen geeft 
aan dat dat wordt versterkt. De gemeente heeft daar hoge eisen aan gesteld. Het wordt 
dus een mooier kampenlandschap. Tamelijk vlak. De golfclub moet bijvoorbeeld ook 
grondwaterstanden op peil houden. Dat is allemaal heel streng. 

Het deel dat nu bos is blijft ook bos... 

Paul van der Zanden merkt op dat je bij veel golfbanen tegenwoordig ziet dat daar in of 
bij het clubhuis aardige voor het publiek toegankelijke restaurant faciliteit komt, ook 
vanuit het oogpunt van het businessmodel van de golfbaan. Hij vraagt zich af of dat hier 
ook de bedoeling is.  

Van Tillen antwoordt dat dit niet zo zal zijn. Het idee is om het clubgebouw en de club 
alleen voor de leden te houden. Wel mogen daar anderen (bijvoorbeeld wandelaars of 
fietsers) een kop koffie komen drinken, maar dat is beperkt en dat is ook de bedoeling. 
Wel zullen de wandelpaden open blijven.  

De heer Sanders vraag wat de eigendomsstructuur zal worden. Van Tillen antwoordt dat 
de golfclub gaat pachten van de stichting GGZ voor 30 jaar. Opgemerkt wordt dat die 
eigenaar dan feitelijk weg is. De Kubber merkt op dat dat toch niet uitmaakt. Dat 
gebeurt in Amsterdam ook overal.  

Toegezegd wordt dat de golfbaan een link van het nieuwe terrein op de site van Wijk 
Maliskamp zal zetten, zodra te stukken echt openbaar zijn.  

 
Daarmee wordt dit punt afgesloten. 

 
5. Inventarisatie waardevolle bomen en waardevol groen door de gemeente 

 
Jeroen Willems en Jan Winter houden een presentatie aan de hand van sheets (zie 
presentatie op de site Wijk Maliskamp).  
 
Jeroen Willems is stagair bij de gemeente en student van Hogeschool Van Hall Larenstein] en 
Jan Winter is senior specialist kapitaalgoederen bomen bij de gemeente.  
 
Willems geeft aan dat de zogenaamde Groene Kaart in juni waarschijnlijk wordt vastgesteld 
door de raad.  
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In sfeergebieden geldt dat bomen met 100cm omtrek beschermd zijn. In structuurgebieden 
(zoals binnenstad) zijn ze dat al vanaf 35 cm.  
 
De van Jan Willems was om het veld in te gaan om waardevolle bomen aan te wijzen. In dat 
kader heeft hij ook wijkraden gecontacteerd. Er zijn immers ook bomen met verhalen die de 
gemeente niet kent.  
 
Hij gaat zijn veldwerk uitvoeren en de verhalen ophalen en dan terugkoppelen aan de 
gemeente. Dat laatste gebeurt elke vrijdag.  
 
Jurjen Bottema vraagt zich of je mag stellen “eens een monumentale boom, altijd een 
monumentale boom.”  Willems antwoordt dat je dit zo inderdaad kunt zeggen. De gemeente 
gaat geen bomen meer afschalen van monumentaal naar andere categorie. 
 
Winter merkt op dat je in het buitengebied bomen eigenlijk slechter kunt beschermen op 
basis van de boswet (natuurbeschermingswet). Dan zijn de bomen moeilijker te 
beschermen. Maar hij roept desalniettemin op om bijzondere bomen wel aan de gemeente 
door te geven, want die kan wel kijken of ze die dan in het beheer kunnen meenemen, 
wellicht op andere wijze dan op basis van bescherming van de boswet. 
 
Gevraagd wordt of de leeftijd geen criterium is. Geantwoord wordt dat dat inderdaad geen 
criterium is. 
 
Willems ligt toe dat een mooi voorbeeld van een bijzondere boom, bijvoorbeeld die in de 
tuin van Boer Peerke zijn. Die boom is niet heel oud of dik, maar heeft wel een heel 
bijzondere waarde. Die geniet nu dus bescherming. Dat wil zeggen dat je deze dan 
bijvoorbeeld niet meer mag kappen. Wel geldt als je dat dan toch zou willen doen daarbij 
dan een afweging geldt.  
 
Als je toestemming krijgt om dan toch te kappen (bijv. omdat er maatschappelijke redenen 
zijn om te kappen -> bijv. er komt een belangrijk zorgproject of zo) , dan geldt er een 
compensatieplicht. Dat wil zeggen dat er een andere boom van bepaalde omvang tegenover 
moet komen.   
 
Willems vertelt dat er 1033 monumentale bomen in den Bosch waren. Er staan er nu nog 
circa 900. Veel Kastanjes en Essen zijn helaas recent gekapt omdat die ziek zijn. Bomen 
worden dan onveilig.  
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Vanuit de zaal komt de vraag hoe om zal worden gegaan met de uitdaging die op ons af 
komt om energiezuinig te wonen. Dan staan monumentale bomen soms in de weg aan 
milieuvriendelijk en duurzaam energie opwekken. Winter geeft aan dat dit een zeer terechte 
opmerking is, die ook de aandacht van de gemeente heeft: de kronen van bomen hoe 
verhouden die zich tot het idee van een energiezuinig dorp. Daar moet je over nadenken 
(wellicht dus makkelijker kappen om zonnepanelen te faciliteren. Overigens ligt bij de 
gemeente de bredere vraag op tafel hoe om te gaan met de openbare ruimte in de 
toekomst. Bijvoorbeeld als de riolering vervangen moet worden (is in Maliskamp 
bijvoorbeeld al 60 jaar oud). Daar zal een antwoord en vervolgens beleid op moeten komen.   
Het standpunt raad nu: boom gaat nu nog voor het paneel. Maar de vraag is of dat 
standpunt over 5 jaar nog staat... 
 
De uitkomsten van het onderzoek van Jeroen Willems met betrekking tot Maliskamp worden 
binnenkort met de gemeente besproken door Jeroen. Daarna zal hij ook een terugkoppeling 
geven naar de Wijkraad. 
 
Mensen die bij het bomenplan betrokken willen zijn om daarover na te denken, kunnen zich 
graag melden bij de Wijkraad.   
 
Vanuit de zaal wordt tot slot nog gevraagd naar aanleiding van de opmerking dat het bos bij 
het bomenplan buiten beschouwing wordt gelaten, wat de gemeente doet met dood hout 
e.d. Willems antwoordt dat dood hout op zich goed is voor het bos. Maar dat als het in de 
buurt van het ligt of staat het natuurlijk ook gevaarlijk is. Dan bestaat er een zorgplicht van 
de gemeente. Als men dergelijke gevaarlijke situaties ziet, dus graag melden bij de 
gemeente. 
 
6. Speciale uitgave met wetenswaardigheden over Maliskamp 
 
Ingnas Schretlen heeft een plan voor een speciale uitgave van Rosmala over Maliskamp. 
 
Hij introduceert zich zelf als auteur en kunstenaar. Daarnaast is hij ook betrokken bij de 
informatieborden in de wijk. Hij geeft aan dat toen hij hier 25 jaar geleden kwam wonen, 
Maliskamp nog echt een kerkdorp was. 
 
In de jaren ’90 is eens een bundel over Maliskamp gemaakt.  Het idee is om dat om 
bescheidener schaal te herhalen, door het maken van een tijdschriftuitgave over Maliskamp  
Het idee en de aanleiding: er zijn veel nieuwe bewoners, die willen we graag in aanraking 
brengen met hun nieuwe omgeving.  
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De gedachte voor de uitwerking is als volgt: een uitgave van Rosmala, tijdschrift van de 
heemkunde kring. Het mag de heemkunde kring echter niets kosten en geen bijzondere 
uitgave worden (want dan ook Hintham e.d.) 
 
De inhoud zou moeten bestaan uit onder meer de teksten en foto’s van de informatieborden 
met enige aanvulling en uitbreiding, alsook de beste artikelen over Maliskamp uit Rosmala 
(bijv. van Wim Veekens) 
Gevraagd wordt om eventuele input voor extra artikelen en ook graag melden als iemand 
bijzondere foto’s e.d. heeft. Daarnaast zou er ook zogenaamde Toponiemen in moeten 
komen (dat wil zeggen een lijst van namen die een andere betekenis hebben --> 
bijvoorbeeld Molendreef --> dan zal er vroeger een Molen gestaan hebben, dat is een 
specialiteit van Wim Veekens). 
 
Voor de realisatie wil Schretlen graag weten:  

1) Bestaat er interesse 
2) Zijn er sponsors 

Volgende wijkraadvergadering bepaal ik dan of het door gaat. Schretlen en Brigitte van Riel 
delen inschrijfformulieren uit waarop aanwezigen hun interesse kunnen laten blijken.  
 
Vanuit de zaal wordt nog voorgesteld de heren van de dierenboerderij te laten helpen bij het 
aantrekken van sponsering. Zij zijn daar zeer bedreven in gebleken.  
 
 
7. Rondvraag en sluiting 
  
De voorzitter vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn.  
 
Brigitte van Riel geeft aan dat men zich voor 30 maart kan opgeven voor de Paaslunch van het 
zorgzaam netwerk. 

Verder is er nog een vraag over het AED apparaat bij het rodekruis.-De vraag is of het niet een goed 
idee zijn om een instructie te geven aan een aantal mensen. Opgemerkt wordt dat Pepijn van den 
Broek die woont in de buurt betrokken is bij het Rode Kruis en hier wellicht een rol zou kunnen 
vervullen. Met hem zal contact gezocht worden. 

Tot slot merkt Marij Geurts-Van Kessel op dat er een container bij is gekomen daarop staat nu 
“kunststof” ipv “ plastic” . Is daarmee iets anders bedoeld? Communis opinio is dat dit niet het geval 
is. 

Om 22.05 sluit de voorzitter de vergadering en is het tijd voor een borrel.  


