
DIGITALE NIEUWSBRIEF VAN DE BELANGENVERENIGING MOLVENSE ERVEN                              14 DECEMBER 2011 

Geacht College, 
 
Onaangenaam verrast heeft het bestuur van de Belangenvereniging Molvense Erven kennis genomen van de inhoud van uw raadsagenda 
voor 15 dec. alsmede het voorliggende voorbereidingstraject, zoals de recente bespreking in uw raadscommissie. 
 
De besluitvormingsprocedure inzake de aanleg van de HOV-lijn blijkt veel meer te omvatten dan het HOV-tracé en we zijn dan ook van me-
ning dat de daaruit voortvloeiende consequenties voor de afwikkeling van het overige verkeer grote gevolgen heeft voor onze wijk. 
 
We betreuren het dat wij -als direct belanghebbenden- niet zijn uitgenodigd ons aandeel in deze fase te hebben. Er is weliswaar een klank-
bordgroep in het leven geroepen ten aanzien van het tracé-besluit voor de HOV-lijn, doch de gevolgen van dat besluit omvatten een veel 
omvangrijker plan van verkeersmaatregelen die evenzeer onze wijk aangaan. Wij blijken als Belangenvereniging Molvense Erven niet verte-
genwoordigd in deze klankbordgroep en daarmee worden de belangen van onze leden o.i. onvoldoende meegenomen in de besluitvor-
mingsprocedure. De Belangenvereniging Molvense Erven vertegenwoordigt maar liefst 75% van de adressen van de Molvense Erven. 
Wij bepleiten daarom uitstel van meer definitieve besluiten rondom VSP2 daar waar het de effecten voor onze wijk betreft en verwachten 
dat de belangen van onze leden worden gehoord en worden meegenomen in verdere besluitvorming. 
 
De gevolgen voor onze wijk, met name voor de aanwonenden van de Geldropsedijk en de  Arnold Pootlaan zijn, voor zover de voorliggende 
documenten daarin duidelijkheid bieden, ingrijpend en zullen het woon- een leefmilieu in forse mate aantasten. 
 
We brengen uw College graag in herinnering dat nog maar enkele jaren geleden ingrijpende verkeersmaatregelen tegen het overlastgeven-
de verkeer op de Geldropsedijk werden genomen, omdat de situatie daar nadrukkelijk om vroeg. Het voorliggende plan zal die overlast op-
nieuw en in ernstiger mate doen toenemen, zo is onze vrees.  
We zijn dan ook van mening dat het voorliggende voorstel in de huidige vorm niet-acceptabel is en we verzoeken uw College cq. uw Raad 
het voorstel -met inachtneming van onze bezwaren- te heroverwegen. 
 
…. en verder  ( de hele brief is te vinden op onze site www.bvme.nl ) 

CONTRIBUTIE BVME 
 
Hebt u uw contributie al overgemaakt ?? 
We verzoeken u zonodig uw contributie alsnog te 
voldoen. Graag voor 2011 (€ 6,-) overmaken naar 
onze ING rekening 1678189 t.n.v. BVME te Nuenen. 
Vast hartelijk dank !! 

DOET U AL MEE MET HET KLIMAAT-

STRAATFEEST ?? 

Meer info op onze website  of  op 

www.klimaatstraatfeest.nl  

BESTUURSZAKEN 
Een kort resume van zaken waarmee we verder nog bezig zijn: 

 Een verzoek om overleg met de burgemeester om overleg om over en weer helderheid te krijgen over de rol van de BVME in 

besluitvorming door de Gemeente is vooralsnog afgewezen: Het College wil eerst zelf een visie op de rol van wijkorganen als 

de onze ontwikkelen. Voordat die visie helder is, zullen we te maken krijgen met een nieuwe burgemeester die dit thema in 

zijn portefeuille heeft.  

 De feest-/activiteitencommissie zal binnenkort de leden enquêteren over de animo voor een aantal voorstellen die betrek-

king hebben op de viering van ons 35-jarig jubileum in 2012. 

VERKEERSSTRUCTUURPLAN (VSP2) 

Morgen, donderdag 15 dec, wordt door de Nuenense Gemeenteraad een besluit genomen over het tracé van de aan te leggen 

HOV-lijn (HOV = Hoogwaardig Openbaar Vervoer) en het daaruit voortvloeiende 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. Het bestuur van de BVME heeft het College 

laten weten tegenstander te zijn van de voorgestelde plannen en een aantal vragen gesteld. M.n. het ontbreken van commu-

nicatie met ons -als belanghebbenden- tot nu toe achten we niet aanvaardbaar. Een deel van onze brief treft u in dit Molletin 

aan. Een afschrift van de brief is naar alle leden van de betreffende raadscommissie gestuurd. Daarvan zijn reeds de eerste 

positieve reacties ontvangen. W70 zal bijvoorbeeld d.m.v. een amendement onze niet-betrokkenheid aankaarten. 


