
DIGITALE NIEUWSBRIEF VAN DE BELANGENVERENIGING MOLVENSE ERVEN                                 FEBRUARI 2013 

Zaterdag 9 maart 2013 Opschoondag -  ook in de Molvense Erven.  
Doet u mee ?  
 
We gaan samen aan de slag! U ook?   In onze wijk gaan we weer zwerfafval opruimen.  
Op Zaterdag 9 maart tussen 11.00 - 13.00 uur gaan buurtbewoners vanaf het centrale veld in onze wijk van start. 
Zwerfafval is een van de grootste ergernissen in Nederland, zo ook in onze wijk. Afgelopen jaren hebben we ook een 
opschoonactie georganiseerd. Toen bleek dat wij het als wijk helemaal niet zo slecht doen.  
Toch gaan we weer  een opruimactie organiseren, niet alleen omdat het schoner moet, maar het is natuurlijk ook 
erg gezellig om met elkaar aan de slag te gaan. 
 
Waar en wanneer? 
Vanaf 11.00 uur staat de koffie klaar op het centrale veld midden in onze 
wijk. Het kost maar max. twee uur van uw tijd.  
We gaan aan de slag op verschillende plekken in de wijk.  
U mag er ook voor kiezen om alleen in de omgeving van uw eigen straat op 
te ruimen. We zijn blij met alle initiatieven.  
Natuurlijk kunnen kinderen en ouderen ook gestimuleerd worden om mee 
te doen.   
Wanneer : Zaterdag 9 maart tussen 11.00 - 13.00 uur 
Waar : Vanaf het centrale veldje, midden in onze wijk 

 
Samen doen we meer! 
De gemeente Nuenen ondersteunt de wijken als ze een opschoondag organiseren.  
Ze zorgt voor afvoer van het opgehaalde vuil.  
De BVME zorgt voor de drankjes, etc. en na afloop voor een verassing voor de deelnemende 
kinderen. 
Helpt u mee om de wijk schoon te maken? Samen doen we meer!  
Zie onze website voor meer informatie: www.bvme.nl 

Zonnepanelen en zo… 

Afgelopen tijd zijn er binnen de Molvense Erven diverse initiatieven genomen door mede-

bewoners om dingen samen te doen, zoals: aanschaf zonnepanelen en vervangen dakpannen. 

Dat bevalt blijkbaar goed, want er komen vragen uit de wijk om meer dingen samen te doen, zo-

als: 

dakkapellen schilderen 

maken van een afvoer vanuit douche naar buitenmuur 

bestrating 

buitenschilderwerk 

schilderen van de wenteltrap 

schoorsteenvegen 

… 

Mogelijk dat de Technische commissie het voortouw gaat nemen in initiatieven. Houdt uw mailbox of onze website 

www.bvme.nl in de gaten!  

Mocht u zelf bezig zijn met een interessante klus die we samen zouden kunnen oppakken, laat het ons weten ! 

 

Bent u inmiddels bezig met het opknappen van uw woning ... verbouwing, nieuwe dakpannen, e.d ? 

In het woningmarktakkoord dat woensdag 13 februari tot stand is gekomen, is afgesproken dat het btw-tarief 

wordt verlaagd van 21% naar 6% op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen. 

http://www.bvme.nl
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Boom kappen 

Afgelopen periode is nogal wat te doen geweest over een voorgenomen bomenkap in onze wijk.  

Via onze website heeft u de voortgang hiervan kunnen volgen met als laatste resultaat dat de gemeente intern tot 

de conclusie is gekomen dat de desbetreffende (28) bomen blijven staan. De gemeente heeft afgelopen tijd een 

‘schouw’ uitgevoerd op het bomenbestand in de Molvense Erven. Conclusie was dat er één boom in slechte staat 

verkeert en één boom (nabij ME 222) krom staat en over de weg hangt. De BVME onderzoekt, in overleg met de Ge-

meente, bij direct omwonenden of er bezwaren zijn om deze boom te kappen, maar dringt wel aan op herplant van 

een boom op de huidige locatie of elders in de wijk. 

 

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. Helaas hebben herhaalde oproepen 

voor een coördinator buurtpreventie nog niet geleid tot een invulling van deze 

open plaats. We doen hierbij nog een laatste oproep. Mocht dit niet tot resultaat 

leiden dan wordt Buurtpreventie in de Molvense Erven beëindigd. 

 

Klimaatstraatfeest 2013 

Alhoewel geen aktiviteit van de BVME, is het vermeldenswaard dat ook dit jaar 

diverse buurtgenoten meedoen met het Klimaatstraatfeest 

( www.klimaatstraatfeest.nl ). Het Klimaatstraatfeest is al vijf jaar lang de groot-

ste en leukste energiebesparingswedstrijd voor straten. 

Dit jaar is de opzet van het Klimaatstraatfeest iets anders. Er zijn twee voorron-

des : op 16 januari gingen de 150 straten met de meeste klimaatpunten door 

naar de volgende ronde. Hierna strijden zij door tot 1 maart. Op deze dag wor-

den volgens dezelfde regel de 50 beste straten met de meeste klimaatpunten 

uitgekozen. De Molvense Erven heeft de eerste voorronde gehaald. Op 1 maart wordt het spannend, want we staan 

op moment van schrijven op de 43e plaats. Tussen 1 en 31 maart doen nog maar 50 straten mee aan de eindstrijd. 

Wat valt er te winnen?  

De tien allerbeste straten uit de competitie winnen mooie prijzen:  

1. De allerbeste Klimaatstraat van Nederland wint de hoofdprijs: het Superstraatfeest op zaterdag 25 mei, met op-

treden van een bekende artiest + een Groene Straatbingo met energiezuinige huishoudelijke apparatuur. 

2. Deze straat wint een feestbudget van € 2.000 + een Groene Straatbingo. 

3. Deze straat wint een feestbudget van € 1.000 + een Groene Straatbingo. 

De straten 4 t/m 10 krijgen allemaal een feestbudget á € 500 te besteden. Maar ook de andere straten in de compe-

titie maken kans op mooie prijzen. 

Enthousiast geworden ?  Meldt u aan bij www.klimaatstraatfeest.nl en doe mee ! 

Burenhulp 
Recent heeft de groep die zich met Burenhulp in onze wijk bezighoudt een korte e-mail enquête 
over nut en noodzaak van dit project gehouden.  
Gevraagd werd naar de resultaten: hulp gegeven, hulp gevraagd, voldoende info, … 
Uit de ontvangen reacties bleek dat men het project Burenhulp over het algemeen waardeert, 
maar dat nauwelijks hulp gevraagd wordt in dit kader.  
 
Er werden suggesties gedaan voor mogelijkheden voor verbetering, deze worden opgepakt. 
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