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Zonnepanelen in de Molvense Erven. 

 

Ook zo benieuwd naar de stand van zaken? 

Even een resumé: De Nuenense vrijwilligersorganisatie Morgen Groene Energie benaderde kort gele-

den het bestuur van de Belangenvereniging met de vraag naar belangstelling voor het plaatsen van 

zonnepanelen op de daken in de wijk. Het bestuur wilde graag een podium bieden aan het sympa-

thieke initiatief om de leden te informeren. Er volgde een drukbezochte informatieavond, leden reageerden met de vraag naar 

de (on)mogelijkheden voor hun specifieke informatie en offertes volgden.  

We zijn benieuwd naar het vervolg en vroegen de woordvoeder van Morgen Groene Energie naar de stand van zaken:  

 

Zo’n 25 bewoners hebben nadere informatie ontvangen en hen is vervolgens een offerte aangeboden. Vooralsnog doen daar-

van ongeveer 17 bewoners uit de Molvense Erven mee. Voor sommigen van hen wordt de offerte nog iets aangepast (paneel 

er bij of er af, of bijvoorbeeld micro-omvormers). In totaal gaat het om circa 180 zonnepanelen en naar verwachting wordt 

daarmee voor meer dan 40.000 kWh stroom opgewekt.  

Op jaarbasis gaat het dan om circa  € 10.000 per jaar besparing op de stroomrekening (in het eerste jaar, uiteraard oplopend in 

volgende jaren). Inclusief de subsidie is de investering voor de meeste deelnemers tussen de 5 en 6 jaar terugverdiend.  

Het totale project was nog groter, omdat ook andere mensen uit Nuenen en Helmond meededen met deze aanbesteding. Ook 

zijn er nog enkele bewoners van de Molvense Erven die niet meer mee kunnen doen in deze ronde, maar die we hebben toege-

voegd aan de aanbesteding die we inmiddels in Stiphout hebben georganiseerd. 

Al  met al een prachtig resultaat, als gevolg van de samenwerking tussen BVME en Morgen Groene Energie.  

De coöperatie Morgen Groene Energie is trots op de groene energie die met dit project lokaal wordt opgewekt! 

A270 (Helmondweg) 

Het bestuur heeft zich aangesloten bij de bezwaarmakers tegen de verhoging van de maximumsnelheid 

naar 130 km op de Helmondweg. Het bezwaar werd onlangs door de bezwaarschriftencommissie van de 

Provincie behandeld. Nou ja, behandeld … 

De bezwaren tegen de snelheidsverhoging naar 130 kilometer moeten behandeld worden door de 

rechtbank, zo oordeelde de provinciale onafhankelijke hoor- en adviescommissie.  

Na een bijzonder korte hoorzitting konden de bezwaarmakende Nuenenaren, waaronder Bewonersver-

eniging Heikampen mede namens de BVME en het Nuenense college van B en W weer snel rechtsomkeerd maken. 

De reden daarvoor was een ingewikkelde juridische procedure, die er grofweg op neer kwam dat de bezwaarschriftencom-

missie van mening was al eerder een bezwaar tegen de snelheidsverandering, die overigens het bezwaar tegen 100 km in 

plaats van 80 km betrof, had behandeld. En een oordeel van de commissie over eenzelfde zaak kan niet een tweede keer 

door dezelfde commissie worden genomen.  

Een onvoorstelbaar besluit, overigens werd dat ook zo door de commissieleden ervaren, na de hoorzitting. Met alle bezwaar-

makers en TNO wordt momenteel verder overlegd over het vervolg. 

Burenhulp / LEV groep 

Regelmatig krijgen wij nieuwsbrieven 

van de LEV groep in Nuenen toege-

stuurd. Deze nieuwsbrieven bevatten 

interessante informatie voor mantel-

zorgers. U vindt een link naar deze 

nieuwsbrieven op onze site 

www.bvme.nl onder Aktiviteiten – 

Burenhulp. 

Contributie 2012 én 2013 
De leden ontvingen recent het verzoek van de penningmeester om hun contributie 
voor het jaar 2012 én 2013 te voldoen. 
Twee jaar? 
Dat heeft te maken met de achterstand in contributie-inning die is ontstaan bij de 
overdracht van de financiën naar de nieuwe penningmeester. Deze combinatie (laat 
voor 2012 en vroeg voor 2013) leidt ertoe dat we weer helemaal b(l)ij zijn. In het ver-
volg, dus begin 2014, gaan we weer aan het begin van het kalenderjaar innen. 
Hebt u al betaald ?? …… Dank daarvoor !!   
Hebt u nog niet betaald ??  ….. Doe het vlug even !! 

http://www.bvme.nl


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 bestrijdingsmaatre-

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

Op de Website van het KAD (Kenniscentrum dierplagen) staat beschreven welke risico’s met name bruine 

ratten voor de volksgezondheid met zich me kunnen brengen. Hier staat over de bruine rat: ...bevuilen 

voedsel en voorraden met urine en faeces. Dragers van ziektekiemen, verspreiders van veeziekten 

(varkenspest, pseudovogelpest, trichinosis, ziekte van Aujeszky. Voor de mens een risico i.v.m. overdra-

gen van Ziekte van Weil, paratyphus enz. 

Hoewel misschien niet direct de volksgezondheid in gevaar hoeft te zijn is het verstandig als u overlast heeft van met name de 

bruine ratten, direct het meldpunt op de site van de Gemeente te informeren. 

Om uw melding kracht bij te zetten kunt u uw klacht ook te melden bij de Meld- en Klachtenlijn Openbare Ruimte van de Ge-

meente Nuenen via telefoonnummer: 040-263 16 99. Meldt hierbij dat het gaat om gevaar voor de volksgezondheid. 

Daarnaast wordt geadviseerd aan een ieder die de wens heeft om de ratten te bestrijden, alsnog de petitie te ondertekenen op 

de website:  www.rattenplaagnuenen.nl 

Op de site van de gemeente Nuenen staan ook adviezen voor bestrijden van ongedierte. 

HOV2 / VSP  (verkeersstructuurplan) 

Er wordt de laatste tijd in de plaatselijke media veel geschreven over de gevolgen van ‘de busbaan’ 

voor ons dorp. Naar onze mening niet altijd even duidelijk. Wordt Nuenen zuid (wij dus) straks 

‘gescheiden’ van het overige deel van het dorp? Komt er een veilige oversteek? Wie zit er op zo’n 

HOV te wachten? Wat gaat het kosten en wie betaalt dat? 

Maar er is meer: De verkeersafwikkeling voor onze wijk is een interessant uitvloeisel, waarover veel 

ideeën zijn, maar nog geen concrete uitwerking. 

Er zijn plannen om te Opwettenseweg af te sluiten voor het gemotoriseerd verkeer. Dat moet dan via 

de -open te stellen- huidige busbaan naar Eindhoven. Het verkeer uit Eindhoven via de Europalaan 

zou met een lus langs Goossens naar de Meijerijlaan worden afgewikkeld.  

Allerlei plannen en tekeningen, nog niets concreets. We hebben daarom recent opnieuw onze be-

zorgdheid kenbaar gemaakt en verzocht om vervolgoverleg met de betrokken wethouder. 

Locatie Molvense Erven 63 

Vanuit de visie ‘we gaan voor een groene, leefbare en veilige wijk’ heeft het bestuur onlangs bezwaar gemaakt tegen een Raadsbesluit 

van september 2007, waarin in principe medewerking wordt verleend aan een andersoortige bebouwing van de locatie Molvense Erven 

63, voor velen nog bekend onder de naam ‘De Wiender’  

Uiteraard hebben we niet de intentie om hetgeen iemand op eigen terrein wil bouwen te belemmeren, maar willen we de gemeente wel 

attenderen op onze nadrukkelijke wens om onze wijk zo groen en leefbaar mogelijk te houden.  

Naar onze mening past daarin slechts een beperkt bouwvolume met voldoende aanwijzingen hoe dat moet en welk groen daarbij behou-

den moet blijven.  

We zijn geïnformeerd over initiatieven van omwonenden om te proberen alle bouw op deze locatie te verhinderen. 

Klimaatstraatfeest 

Duizenden straten in het hele land gaan naar verwachting ook dit jaar 

weer de strijd met elkaar aan voor de titel 'beste klimaatstraat van Neder-

land'. Deelnemers verdienen in de competitie punten met energiebespa-

rende acties, waaronder het overstappen op zuinige apparaten. Straten 

gaan direct na de start aan de slag om klimaatpunten te verdienen. Op 16 

januari vindt de eerste afvalronde plaats, waarna alleen de beste 150 stra-

ten doorgaan. Op 1 maart volgt de tweede afvalronde en blijven vijftig 

straten over. Deze gaan tot 31 maart 2013 de strijd met elkaar aan om de 

hoofdprijs: het Superstraatfeest met optreden van een bekende artiest. 

Ook winnen de beste drie straten een Groene Straatbingo waarbij ze 

energiezuinige apparaten in de wacht slepen. 

Kortom: laten we met zo veel mogelijk mensen uit onze wijk meedoen 

met dit initiatief. We besparen er energie mee, goed voor milieu en porte-

monnee en het is nog leuk ook. Meldt u aan bij de website 

www.klimaatstraatfeest.nl 

Sensoor 
De feestdagen gaan niet alleen maar over gezellig-
heid en warmte. Voor sommige mensen is de kerst 
een ‘verplicht nummer’, andere mensen voelen zich 
extra alleen. Ook het gemis van een dierbare is tij-
dens de feestdagen vaker sterker. Hoe je je ook voelt 
en waar je ook over wilt praten, de vrijwilligers van 
Sensoor staan altijd voor je klaar. Elke dag van het 
jaar, dus ook tijdens kerst en oud en nieuw en tijdens 
de donkere dagen van het nieuwe jaar. Ze zijn dag en 
nacht bereikbaar voor een anoniem en vertrouwelijk 
gesprek. Omdat het fijn is je hart te kunnen luchten. 
Meer informatie is te vinden op www.sensoor.nl/
brabant. 

Ledenvergadering 

Ook al bezig uw nieuwe agenda voor 2013 in te vullen? 

Schrijf (of tik) nu reeds op maandag 25 februari 2014: 

LEDENVERGADERING BVME. Meer info volgt. 

http://www.klimaatstraatfeest.nl
http://www.sensoor.nl/brabant
http://www.sensoor.nl/brabant

