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BESTUURSFUNCTIES INGEVULD 

Het bestuur van de BVME heeft de functies ingevuld: 
Voorzitter   Bram Soetendal   ( + aktiviteitencommissie ) 
Secretaris   Hein Kranen ( + leefbaarheid , buurtpreventie, … ) 
Penn.meester  Sjef Bergers ( + welkomstcommissie ) 
Lid    Theresa Foks  ( + burenhulp ) 
Lid    Bert Kalisvaart ( + website, communicatie ) 

CONTRIBUTIE BVME 
 
De verenigingsperikelen hebben geleid tot enige 
achterstand in de contributie-inning voor 2011. 
We verzoeken u uw contributie alsnog te voldoen. 
Graag uw contributie voor 2011 (€ 6,-) overmaken 
naar onze ING rekening 1678189 t.n.v. BVME te 
Nuenen. Vast hartelijk dank !! 

BOMENKAP 

Vanuit de Gemeente is tot op heden geen initiatief genomen voor 
verder overleg met ons over de voorgenomen bomenkap. Het 
bestuur heeft daarom zelf initiatief genomen en gaat op korte 
termijn in gesprek. Zodra er meer bekend is melden we u dat. 

DOET U AL MEE MET HET KLIMAATSTRAATFEEST ?? 

Meer info op onze website  of  op www.klimaatstraatfeest.nl  

BESTUURSZAKEN 
 
Een kort resume van zaken waarmee we bezig zijn: 

 Het bestuur gaat binnenkort met de verantwoordelijk wethouder en wellicht de Burgemeester aan de praat om over en 

weer helderheid te krijgen over de rol van de BVME in besluitvorming door de Gemeente.  

 Er is enige achterstand in de contributie-inning. We gaan een inhaalslag maken. 

 Theresa Foks is aan de slag met het project burenhulp. Er wordt o.m. gewerkt aan een brochure voor onze leden. 

 Paul van Mierlo coördineert met grote voortvarendheid het project buurtpreventie.  

 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) werkt aan een welkomstpakket voor nieuwe bewoners. 

 De technische commissie wordt weer geactiveerd, waarbij we willen proberen nuttige technische informatie via onze websi-

te voor de leden toegankelijk te maken. Suggesties, ervaringen van leveranciers en aannemers, prijsindicaties, …                 

Informatie van de leden is daarbij onontbeerlijk. 

 Het overleg Platform Zuid zal vermoedelijk ophouden te bestaan. Bedoeling is dat de Gemeente rechtstreeks  

   met vertegenwoordiging van de wijken om de tafel gaat zitten. 

VERKEERSSTRUCTUURPLAN (VSP2) 

Op 15 dec wordt door de Nuenense Gemeenteraad een besluit genomen over het nieuwe verkeerstructuurplan. Dit plan heeft 

nogal wat impact op onze directe woonomgeving. Vooral de Geldropsedijk zal een intensief bereden verkeersader gaan wor-

den. De Opwettenseweg wordt verkeersluw gemaakt en voor de verkeersstroom naar en van Eindhoven wordt de busaf- en 

toerit nabij de sportvelden en het strandbad voor het snelverkeer opengesteld. Meer informatie over deze ingrijpende plan-

nen vindt u op onze website. We onderzoeken momenteel onze mogelijkheden om invloed te hebben op de besluitvorming.  


