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Geacht raadslid, 

Met gepaste trots informeren wij u over de resultaten en ontwikkelingen van de molens in onze 
provincie. De algemene conclusie is dat het bijzonder goed gaat. 

We verheugen ons er op dat 'opgegeven' molens, zoals de Volksvriend in Gemert, de Hellemolen 
in Reek en de Hertogin van Brabant in Drunen in de nabije toekomst weer zullen draaien. 

In de bijlage leest u alles over de molenontwikkelingen. 

Met Vriendelijke groet, 

/ i . i. Na 

Kamer van koophandel: Bank: E-Mail: Website: 
Nr. 41085772 NL89INGB0004355949 info@molenstichtingnoord-brabant.nl www.molenstichtingnoord-brabant.nl 



molenstichting 
Noord-Brabant 

Geachte raad, 

Maar liefst 26 molens in Brabant zijn en worden secuur gerestaureerd! Dat vinden wij, en zeker in de 
huidige tijdsgeest, een indrukwekkend resultaat. Provincie Noord- Brabant heeft 2,5 jaar geleden 3,4 
miljoen euro beschikbaar gesteld voor molenrestauraties én geld vrijgemaakt voor een 
molenconsulent bij de Molenstichting Noord-Brabant, zodat de subsidie ook die plekken zou 
bereiken waar dat het meest nodig was. De regeling is zo succesvol dat er aanvragen zijn afgewezen. 
Daarom komt Provincie Noord-Brabant zelfs met extra geld voor de molens, zodat de eerder 
afgewezen plannen alsnog gerealiseerd kunnen worden. 

Het was in Brabant ook nodig, dat had het bidbook van Molenstichting NB wel aangetoond. De 130 
Brabantse molens stonden in het land vooral bekend vanwege de slechte staat waarin ze verkeerde, 
niet iets om trots op te zijn. Dit kwam niet omdat er geen geld voor was, maar telkens als er subsidie 
was werd deze niet aangevraagd door de Brabanders, of waren ze niet op tijd. 

Alleen subsidie zou niet zoveel resultaat hebben gehad; op verschillende plekken is een stichting 
opgericht, die het beheer en soms ook het eigendom van de molen heeft overgenomen. Door het 
grote draagvlak en de tomeloze inzet van vrijwilligers zijn er plannen gemaakt om de molens weer te 
herstellen, tot leven te brengen, en ze op lange termijn in stand te houden. Dit was niet gebeurd 
zonder de inzet, begeleiding en ondersteuning van de molenconsulent. Hierdoor zijn zelfs vier 
molens in beweging gekomen waar al jaren niets meer gebeurde en die in feite opgegeven 
warenwaren. Alle vier de molens worden nu opgeknapt! 

Nu de molens er weer goed bij staan is het tijd om naar de toekomst te kijken. Allereerst is aandacht 
voor regulier onderhoud nu onontbeerlijk om toekomstige restauraties te voorkomen. Daarnaast is 
draagvlak essentieel voor monumenten. Meer draagvlak zorgt voor meer onderhoud en meer 
activiteiten. Hierdoor zal de molen steeds meer een onderdeel worden van de gemeenschap, wat de 
leefbaarheid van kernen ten goede komt. Voor de molen betekent dit meer bestaansrecht en 
onafhankelijkheid; de gemeenschap wordt eigenaar van het erfgoed. In dit verband wijzen we u nog 
eens op onze toekomstvisie 'met de wind in de zeilen'. Deze is te vinden op onze website 
www.molenstichtingnoord-brabant.nl. 

Wij hopen dat u geïnspireerd raakt en het besef koestert dat u kostbaar erfgoed in huis heeft. Een 
molen is meer dan een constructie van stenen en wieken, maar het is in hoofdzaak beleving. Een 
beleving die we letterlijk en figuurlijk draaiende willen houden. 

Wij blijven ons inzetten voor de molens, u ook? 
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