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               De voorgenomen kap van ‘de 28 bomen’ gaat niet door. 

Tijdens een recent overleg met de Burgemeester en het Hoofd 
Openbare Werken hebben we de mededeling gekregen dat het 
besluit tot kap is teruggedraaid: Er wordt niet gekapt!  
De argumenten die daarvoor gelden zijn gelukkig dezelfde als de 
BVME indertijd tegen het voornemen heeft ingebracht. We zijn 
uiteraard blij met dit besluit als resultaat van alle inspanningen 
die daarvoor zijn gepleegd. 
Het is mogelijk dat voor enkele bomen -een van de bomen is 
krom en helt over waardoor al caravans beschadigd zijn; een andere boom lijdt een tanend bestaan- bezien 
wordt of kap en herplant gerealiseerd kan worden. We houden u op de hoogte. 

Rattenoverlast 

Vooral de bewoners aan het water kunnen (over)last hebben 

van ratten. We hebben eens uitgezocht wie er verantwoordelijk-

heid draagt voor de bestrijding van de overlastgevende beesten. 

     ....Volgens de Wet publieke gezondheid (WPG, art. 6, lid 1)) is                 

de burgemeester verantwoordelijk voor de bestrijdingsmaatrege-

len als er gevaar is, of dreigt, voor de volksgezondheid... 

Hoewel misschien niet direct de volksgezondheid in gevaar hoeft 

te zijn  is het verstandig als u overlast heeft van de ratten, direct 

het meldpunt  www.nuenen.nl  van de Gemeente te informeren.  

Op deze site ook ‘weringsadviezen voor knaagdieren’ onder het 

kopje ‘wonen in Nuenen’ 

Contributie  

Als gevolg van de bestuurswisseling in 2011 is ach-

terstand in de contributie-inning ontstaan. 

Om weer ‘bij’ te komen willen we u eind dit jaar 

verzoeken de contributie voor 2012 én 2013 te vol-

doen. Vanaf 2014 zullen we de contributie jaarlijks 

aan het begin van het jaar gaan innen. U ontvangt 

voor de betaling bericht van onze penningmeester.  

Vast hartelijk dank voor uw bereidwilligheid. 

Ontwikkeling locatie De Wiender.                           

Sinds de drukbezochte informatiebijeenkomst van de pro-

jectontwikkelaar die voornemens is het terrein rond de 

woning ME 63 te gaan ontwikkelen naar een bouwlocatie 

voor meerdere woningen of bungalows is er niets nieuws 

te melden. Het bestuur heeft overigens bij de Gemeente -

die immers goedkeuring moet geven aan plannen- bepleit 

om in elk geval onze uitgangspunten: groen, leefbaar en 

veilig nadrukkelijk mee te nemen in de verdere planvor-

ming.  

Bezwaar tegen 130 km op de Helmondweg                                        
Het bestuur heeft zich nadrukkelijk aangesloten bij de 

formele bezwaren naar de Provincie vanuit de Zuider-

klamp en Heikampen tegen de verhoging van de maxi-

mum snelheid op de Helmondweg. Het bezwaarschrift 

vindt u op onze site. 

Burendag                                                                                       

Dit weekend is de landelijke burendag. Voor zover bekend zijn er 

binnen onze wijk geen initiatieven in dat kader. Maar wellicht is 

er aanleiding om volgend jaar ‘ns te bezien wat mogelijk is, sug-

gesties zijn uiteraard van harte welkom. 

Buurtpreventie                                                                         

Sinds een aantal jaren is een groep wijkbewoners actief in een 

project ‘buurtpreventie’ Gespreid over de wijk zijn zij onze ogen 

en oren en alert op zaken die we liever niet hebben in de wijk. 

Echter, we missen momenteel een kartrekker, die de coördine-

rende rol op zich wil nemen. We gaan leden voor die functie be-

naderen, maar uiteraard hoeft u daar niet op te wachten.         

Gegadigden nodigen we van harte uit zich te melden. 

Regulier overleg met de Gemeente stopt. 

Recent hebben we een constructief overleg met o.a. de Burgemeester gehad. We spraken onder meer over de positie van on-

ze BVME in de Gemeentelijke besluitvorming, de bomenkwestie, (zie boven) verkeersplannen en het overleg met ambtenaren. 

Zoals bekend verkeert de Gemeente Nuenen financieel in slecht weer. De subsidie die we kregen verdwijnt en het regulier 

overleg -een aantal keren per jaar- met de ambtenaren wordt om efficiencyredenen gestopt. Als er iets is, kunnen we altijd ad 

hoc met de Gemeentelijke diensten aan de praat over wijkaangelegenheden.  En uiteraard is er voor alle bewoners het meld-

punt voor ‘kleine zaken’ We hebben een functionaris bepleit die over alle Gemeentelijke afdelingen goed op de hoogte is van 

plannen en ontwikkelingen en daarmee onze vaste contactpersoon zou kunnen worden.   

 


