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Verkeersstructuurplan 

Recent heeft het bestuur met de gemeente overleg gevoerd over 

het verkeersstructuurplan (VSP) 

Dat is een plan dat in aansluiting op de plannen voor de HOV-lijn de 

gevolgen voor de overige verkeersafwikkeling moet gaan regelen. 

Het was een helder gesprek, met als belangrijkste conclusie dat het 

naar verwachting nog wel enkele jaren zal duren voordat onze wijk, 

en dan met name de Geldropsedijk, de gevolgen gaat merken. 

M.b.t. op- en afritten naar de Helmondweg en het doortrekken van 

de Meierijlaan naar de (vernieuwde) Europalaan zijn er weliswaar 

plannen, maar zal de uitvoering in hoge mate afhankelijk zijn van 

‘de opbrengst’ van het plan Nuenen-west. En gelet op de stagnatie 

van die ontwikkeling zal er niet snel winst gemaakt gaan worden. 

Daarmee zal, zo meldde ons de betrokken wethouder, ook het ver-

keersluw maken van de Opwettenseweg nog geruime tijd op zich 

laten wachten. In elk geval is de afspraak gemaakt dat wij tijdig be-

trokken gaan worden bij verdere plannenmakerij. 

Opschoondag Molvense Erven                                 zaterdag 12 mei 

 

Op zaterdag 12 mei organiseert de BVME een opschoondag van 

onze wijk. Samen met de bewoners willen we onze wijk weer eens 

onder handen nemen.  

We verzamelen om 10.00 uur op het veldje, verdelen de wijk en 

gaan met prikstok en vuilniszak op pad om achtergebleven rommel 

te verzamelen.  

Na afloop is er voor de deelnemers een versnapering. Doet u alle-

maal mee ?  

 

P.s: We zijn nog op zoek naar een paar mensen die willen meehel-

pen met de voorbereiding, te weten: boodschappen doen en het 

klaarzetten van de spullen. Meldt u zich aan bij het bestuur. 

( bestuur@bvme.nl )  

Jaarvergadering BVME 

Zoals bekend heeft de BVME sinds september 2011 een nieuw bestuur. De start en overdracht heeft ertoe geleid dat het be-

stuur van mening is dat er nauwelijks aanleiding is voor een verantwoording van het gevoerde beleid.  

De plannen zijn reeds tijdens de bijzondere ledenvergadering in september 2011 aan de orde geweest. Daarom stelt het be-

stuur voor dit jaar geen algemene ledenvergadering te houden. Wél zal de financiële verantwoording aan de kascommissie 

worden voorgelegd. 

Begin 2013 willen we uiteraard de draad van de jaarlijkse verantwoording in de ledenvergadering weer oppakken. 

De Gemeente Nuenen heeft in de afgelopen periode 

een aantal keren de plank danig misgelsagen bij over-

leg met buurtgroeperingen. Aanleiding om zich intern 

te bezinnen op de wijze waarin inspraak, medezeggen-

schap, informatie uitwisseling, e.d. vorm en inhoud 

wordt gegeven. Met wil ook de positie van wijkraden, 

belangenverenigingen, wijkplatform, e.a. in de trajec-

ten van besluitvorming helder krijgen. 

Dat beleid moet in de toekomst de basis vormen voor 

overleg, dus ook van het onze t.o.v. de plannenmakers 

en –uitvoerders binnen de Gemeente. 

In het kader daarvan is het vervolgoverleg over de 

plannen om 29 bomen te kappen opgeschort. We heb-

ben eerder aangedrongen op vervolgoverleg. Aanvan-

kelijk was er een afspraak, maar die is tegen het licht 

van bovenstaande uitgesteld. We weten nog niet tot 

wanneer. 

BVME … 35 jaar 

De activiteitencommissie heeft op basis van 57 (!) reacties op de gehouden enquête besloten om 

de jubileumviering van ons 35-jarig bestaan ter houden op zaterdag 9 juni.  

We combineren dan een hapje en drankje met de mogelijkheid om de eerste wedstrijd van ‘onze 

elf’ op groot scherm te volgen. 

De invulling van de plannen, de locatie, e.d. worden momenteel uitgezocht, maar zaterdag 9 juni 

vast aanstrepen in uw agenda is van belang.  

AGENDA 
12 mei   Opschoondag in onze mooie wijk 
  9 juni   Feestelijke jubileumviering 35 jaar BVME 

LEES VERDER 



En verder …. 

 

 De commissie Burenhulp is een heel eind gevorderd met haar voorbereidend werk: eind april kunt u hun brochure tege-

moetzien.  

Fijn dat zoveel buurtgenoten een beetje van hun vrijetijd ten dienste van anderen willen stellen. Maak er gerust gebruik van 

als u tot de doelgroep behoort. Ze doen het graag voor u !! 

 

  De welkomstcommissie bestaande uit Ella Bergers (ME 31) en Co de Rooij (ME 76) is voornemens alle nieuwe bewoners 

welkom te heten.  Maar ze moeten er dan wel van weten !! 

Wil ieder hen even tippen als er een nieuwe buur bekend is. (j.bergers@onsnet.nu en/of  jjderooij@onsnet.nu)   

 

  Tip: informeer ‘ns bij uw buren naar hun vastgesteld WOZ-waarde. Er blijken grote verschillen in onze buurt te bestaan. 

Wellicht is er aanleiding voor een bezwaar. 

Bezwaar maken kan in de regel nog tot medio april. 

Via de website www.bvme.nl wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten van de BVME en 

het laatste nieuws v.w.b. bomenkap, HOV, bestemmingsplannen, jubileumfeest, etc. 

Daarnaast kunt u in contact komen met buurtgenoten via onze eigen Facebook pagina ( zoek 

naar BVME).  

Verder kunt u een mail sturen naar alle leden van de BVME door een mail te sturen naar: le-

den@bvme.nl (let op: mailtjes naar deze lijst worden wel eerst door het bestuur bekeken om 

spam te voorkomen). 

 

Molletjes 

Op onze website kunt u molletjes plaatsen. Dat zijn mini-advertenties. Kijk maar eens op 

www.bvme.nl onder 'Molletjes'. 

http://www.bvme.nl

