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DRUKBEZOCHTE LEDENVERGADERING BENOEMT NIEUW BESTUUR 

Tijdens een drukbezochte ledenvergadering op 12 sept jl. stemden de ca. 50 aanwezig leden in met het voorstel van het inte-
rim-bestuur om een nieuw bestuur te benoemen; bestaande uit Theresa Foks, Bert Kalisvaart, Sjef Bergers, Hein Kranen en 
Bram Soetendal.  
Het nieuwe bestuur zal zich in de lijn van vorige besturen beijveren voor een leefbare en groene wijk. Daarvoor zal intensief 
contact met m.n. de Gemeente noodzakelijk zijn. Een belangrijke rol is weggelegd voor de te vormen commissie leefbaarheid, 
tegen de achtergrond van Gemeentelijke voornemens.  
Van belang is om de gemeenschappelijke belangen van de leden slagvaardig voor het voetlicht te krijgen. Daarvoor zal het 
bestuur vooral via ‘de digitale snelweg’ proberen optimaal te communiceren met de leden.  
Lastig is het om in sommige situaties helder te krijgen wat de opvatting van de meerderheid van de leden is. En wat is een 
meerderheid? Wie is (de meest) belanghebbende?  
Een van de eerste activiteiten, naast het samenstellen van commissies en verdelen van taken, is een discussie met de Gemeen-
te over hun ziens- en handelwijze ten opzichte van de BVME: Hoe belangrijk worden onze opvattingen gevonden, hoe serieus 
worden ze genomen tegen de achtergrond van ambtelijke en politieke besluiten. Uiteraard zullen we ons daarin, namens onze 
leden, helder gaan profileren. We vertegenwoordigen immers meer dan 90% van onze buurtbewoners!   

De eerste digitale NIEUWSBRIEF 

U treft in uw mailbox de eerste van toekomstige nieuws-
brieven. Daarmee hopen we alle leden actuele informa-
tie te kunnen geven over ontwikkelingen in en om uw 
wijk. Uiteraard is er onze website (www.bvme.nl) de 
nieuwsbrief en website vullen elkaar aan.  
De nieuwsbrief, die we Molletin noemen, zal onregel-
matig verschijnen. Is er iets te melden, dan vindt u een 
Molletin in uw mailbox. Soms zal verwezen worden naar 
uitgebreide(re) informatie op de site. Intussen hebben 
we bijna alle adressen van onze leden. We gaan snel 
proberen ze allemaal in bezit te krijgen. 
Daarom: verandert er iets in uw mailadres .. laat het 
onze webmaster weten. 
We beraden ons nog over de toekomst van ons 2x per 
jaar verschijnende wijkblad.  Die vorm lijkt, qua actuali-
teit, intussen achterhaald. 

BOMENKAP 

De afspraak met de Gemeente is dat er m.b.t. de voorgenomen 
bomenkap geen activiteiten zullen plaatsvinden voordat er een 
nieuw bestuur is geformeerd, het bestuur zich de materie eigen 
heeft kunnen maken en er gedegen overleg is geweest. Zover zijn 
we op dit moment (begin okt) nog niet. Uiteraard houden we u op 
de hoogte. 
Met de Gemeente is wel contact geweest over de recente actie 
waarin men enkele zieke bomen wilde laten kappen. Dat initiatief 
staat haaks op de schriftelijke afspraken met de Gemeente en dat 
hebben we hen ook laten weten. 

DOET U AL MEE MET HET KLIMAATSTRAATFEEST 

Meer info op onze website 

BESTUURSVERGADERING 
 
Tijdens de eerste bestuursvergadering hebben we een aantal zaken in gang gezet / weer opgepakt: 
 De bestuurstaken zijn nog niet allemaal verdeeld: een van de nieuwe bestuursleden is nog met vakantie. 
 Theresa Foks gaat aan de slag met het project burenhulp. 
 Paul van Mierlo is gelukkig bereid om het project buurtpreventie te blijven coördineren.  
 Het bestuur duikt in de actuele en ‘historische’ documenten die met het bestemmingsplan van de wijk te maken hebben. 
 De feest-/activiteitencommissie komt binnenkort bijeen om te bezien of, en welke activiteiten we in 2012 tgv ons jubileum-

jaar kunnen organiseren. We bestaan dan 35 jaar! Suggesties en hulp zijn uiteraard van harte welkom. 
 De welkomstcommissie (welkom aan nieuwe bewoners) gaat samengesteld worden. Er zijn gelukkig enkele kandidaten.    

Ten behoeve van nieuwe buurtbewoners zou een welkomstpakket met nuttige info beschikbaar moeten zijn. 
 We blijven worstelen met de invulling van een technische commissie. Er is veel info bij de leden - en er is veel                      

behoefte aan info door andere leden. Hoe krijgen we dat goed gematched; er moet toch iets te verzinnen zijn                     
opdat niet op veel plaatsen het wiel steeds wordt uitgevonden.   

 Deelname aan het overleg Platform Zuid zal vooralsnog gecontinueerd worden. 


