
 
Stichting Wijkraad Maliskamp 

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

email: postbus@wijkmaliskamp.nl 

Openbare vergadering Wijkraad Maliskamp donderdag 12 mei 2022, aanvang 20.00 uur in Ons 
Trefpunt, St Jozefstraat 1, Rosmalen. 
 
1. Opening en mededelingen 

We zijn blij dat we na lange tijd weer een openbare wijkraadvergadering hebben kunnen 
organiseren. Deze vergadering wordt gelijktijdig gehouden met de Coudewater Run. De 
aankondiging is wat summier geweest, maar er zijn toch 29 bewoners van Maliskamp aanwezig. 
Penningmeester Marijn van Acht heeft aangegeven graag te willen stoppen met zijn activiteiten 
voor de Wijkraad. Daarvoor is inmiddels een vacaturetekst op de website gezet. Tot nu toe heeft 
er niemand zich gemeld. Volgens Marijn kost het niet veel tijd, maar het moet wel gedaan worden 
met enige kennis van Financiën en cijfertjes. 
Ook Sjoerd van Leeuwen heeft aangekondigd te willen stoppen als webmaster of communicatie 
manager zoals hij het zelf noemt. Voor deze functie is een echte duizendpoot nodig. Tot nu toe 
heeft nog niemand zich gemeld om de taken van Sjoerd over te nemen.  
De Wijkraad doet een dringend verzoek aan wijkbewoners zich te melden indien er interesse is. 
Aangezien de Wijkraad sinds de vorige vergadering uit een nieuwe samenstelling bestaat stellen 
de leden zich kort aan de aanwezige bewoners voor.  
 

2. Notulen openbare wijkraadvergadering 7 september 2020 
De notulen van 7 september 2020 worden doorgenomen en vastgelegd. 

 
3. Uitbreiding school de Masten  

De Masten is de laatste tijd veel in het nieuws over de gewilde uitbreiding. Er is inmiddels een 
werkgroep samengesteld bestaande uit ouders van de kinderen die zich inzetten om de 
noodzakelijke uitbreiding te realiseren. Volgens Anita van Heusden komen er alleen maar meer 
kinderen bij. De gemeente wijst naar omliggende wijken als alternatief. Veel jonge gezinnen 
staan op de wachtlijst en zullen volgens de gemeente naar Sparrenburg moeten gaan. 
Met de komst van de nieuwe wijk Coudewater  (400 woningen) zal de toestroom van kinderen 
naar de Masten alleen maar doen toenemen.  
Gewoon Gedreven heeft er inmiddels vragen over gesteld in de raad.  
Uitbreiding naar het oude Rodenborch gebouw wordt onderzocht. Zowel tijdelijke huisvesting als 
permanent. 
 
Er zijn plannen om een paviljoen te bouwen bij de school, maar dat is van tijdelijke aard. 
Belangrijk is dat de school een wijkgebonden functie heeft. 
De oplossing moet samen met de gemeente gezocht worden. 

 
4. Update bestrijding eikenprocessierups  

Er is momenteel een project gaande in samenwerking met Storix waarbij er kasten met gaas 
opgehangen zijn waarin de rupsen bestrijd worden met natuurlijke vijanden. Er kunnen geen 
vlinders in de kasten komen, maar wel sluipwesten.  
Om het project te doen slagen heeft Storix een aantal voedertafels met taken waarop rupsen 
worden gekweekt. Koolmezen moeten op die manier worden verleid tot het eten van de rupsen. 
Na enige tijd zullen de takken weggehaald worden, zodat de koolmezen zelf op zoek moeten 
gaan naar de rupsen die in de boom zitten. De kasten zorgen op die manier voor een natuurlijk 
evenwicht. 
De voedertafels moeten bij voorkeur dicht bij een eikenboom geplaatst worden. Storix vraagt de 
bewoners om zich aan te melden om mee te werken aan het project. 
 

5. Asfaltcentrale De Brand 
Industrieterrein de Brand wordt genoemd als mogelijke locatie voor een nieuwe schone 
asfaltcentrale in verband met de ligging langs het kanaal. Hierover zijn inmiddels diverse 
gesprekken over gevoerd. 
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Het plan ligt voorlopig weer in de ijskast. Op elke (nieuwe) locatie zal de asfaltcentrale de 
schoonste van Europa moeten worden, aldus wethouder Roy Geers.  
 

6. Voorplein Bernadettekerk 
Bewoners storen zich aan de rommelige entree van de Bernadettekerk. Dat hebben ze via een 
onlangs gehouden enquête laten weten.  
Na de overdracht van de kerk zou het voorplein hersteld worden. Dat geldt ook voor het hekwerk. 
Hier is nog niets van terechtgekomen.  
De Wijkraad heeft inmiddels gesprekken hierover gevoerd met de VBB (Vereniging Behoud 
Bernadettekerk) Deze organisatie maakt zich zorgen over de kerk en haar omgeving. 
De volgende stap is een gesprek aangaan met de huidige eigenaar Rochus van Rumpt. Als 
Wijkraad zullen wij hem wijzen op de subsidiemogelijkheden. 
 

7. Financieel verslag 2021 + decharge bestuur 
Het financieel verslag van 2021 wordt doorgenomen en vastgelegd. 
 

8. Begroting 2022 
De begroting voor 2022 wordt doorgenomen en vastgelegd. 
 

9. Mededelingen van stichting Wijkbelangen 
Voorzitter Fons Gommers van stichting Wijkbelangen krijgt het woord. 
Hij legt uit waar Wijkbelangen voor staat: 
 
1. Ons Trefpunt 
2. Dierenpark 
3. Speeltuin 
4. Evenementen 
 
Op 16 juli vindt er een zomerevent plaats in de wijk 
 

10. Afscheid Klaas Vos van de Wijkraad 
Klaas Vos wordt in het zonnetje gezet met een bosje bloemen en cadeaukaart voor zijn inzet als 
lid van de Wijkraad. Als laatste neemt Klaas zelf het woord. Hij heeft het met veel plezier gedaan. 
De wijk is door goed werk van Klaas een stukje veiliger geworden met de aanleg van de hoge 
drempels.  ‘Denk maar aan mij als je eroverheen rijdt’.  
 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare wijkraadvergadering af met de aankondiging van de borrel om 
nog even gezellig na te kletsen. 

 
 


