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Genoeg te doen …. 
De heerlijke zomer loopt nu toch echt ten einde en we hebben intussen de draad weer opgenomen. 
In een eerder Molletin in juni maakten we melding van de onverwachte snoei van een aantal prachtige bomen.  
Gelukkig heeft de Gemeente Nuenen die werkzaamheden op ons aandringen na een drietal bomen gestaakt.  
Daarna is afgesproken dat er dit jaar in elk geval niet meer gesnoeid wordt en we nog gaan overleggen over het 
vervolg. Waar we bang voor waren, dat de bomen die snoei niet zouden overleven, is gelukkig niet bewaarheid  ... 
ze zijn weer aan het uitlopen. 
 

In het kader van onze activiteit ‘burenhulp’ hebben we informatie opgevraagd over enige demo-
grafische gegevens van onze wijk. 
De Molvense Erven is een wijk die ‘aan het vergrijzen’ is ... en dat is wellicht hetzelfde als: we 
wonen er graag en willen er niet weg. 
Het blijkt dat maar liefst 20% van onze woningen bewoond wordt door eenpersoonshuishou-
dens. 

En dat er momenteel 233 personen boven de 63 jaar wonen. (Geboren vanaf 1950) 
Dat houdt onder meer in dat ons initiatief burenhulp en andere zaken rond sociale cohesie ook meer bestuurlijke 
aandacht zullen gaan krijgen. 
We stellen ons de vragen: 
-  Op welke manier stimuleren we het vragen van hulp door degenen die het nodig hebben? Dat lijkt nog te weinig  
te gebeuren, terwijl een flink aantal medebewoners daartoe bereid is, hun telefoonnummers staan in de flyer van 
burenhulp. Meer weten? Theresa Foks informeert u graag:  2837247 
-  Willen we een ontmoetingspunt ? 
-  Kunnen we een rol spelen bij initiatieven zoals bijvoorbeeld een eetclub, een leesclub, koffieochtenden, ….? 
Hebt u daar een mening over, hebt u suggesties …. we zijn benieuwd:  bestuur@bvme.nl 

Lees verder …. 

3 bomen worden binnenkort gerooid. 
In onze wijk staan 2 scheefgegroeide bomen, die al enkele keren voor schade aan 
vrachtwagens en caravans hebben gezorgd. Ze staan in de bocht bij huisnummer 
222, tegenover de voormalige eendenvijver. 
Bij huisnummer 180 aan de doorgaande weg staat een boom die dood is en een 
gevaar gaat vormen.  
In overleg met de gemeente en de naaste buren is besloten deze 3 bomen te rooi-
en.  
Dat zal binnenkort plaatsvinden. Na het rooien zal op deze plek geen herplant 
plaatsvinden, de straat zal daar gedicht worden.  
We hebben afgesproken dat elders herplant plaatsvindt. We zullen daartoe een 
voorstel doen aan de Gemeente over type boom en plaats.  
Onze leden wordt gevraagd om mee te denken over die herplant. Suggestie is bij-
voorbeeld een tamme kastanje ergens op ‘ons veldje’ 
Als u suggesties hebt voor het type boom en de plaats waar die (in Gemeente-
grond) zou moeten komen, laat het ons weten via bestuur@bvme.nl 

Lampensnoer 
Met enige regelmaat maken onze leden voor hun feesten gebruik van het lampensnoer met gekleurde lampen. 
Een belletje naar Bram Soetendal was doorgaans genoeg om het te reserveren. 
We hebben echter besloten om de beschikbaarheid van het lampensnoer vanaf nu wat anders te regelen: kijk even 
op www.bvme.nl  onder ‘molletjes’ bij wie u moet zijn voor de reservering en verdere afspraken. 
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Technische commissie 
Met z’n allen bezitten we een schat aan informatie over zaken in en om de woning.  
Denk aan CV-ketels en onderhoud, dakkapellen, dakbedekking, kozijnen, energiemaatregelen, schilderwerk, tuin-
aanleg- en onderhoud en zo kunnen we de lijst nog veel langer maken. 

We hebben daarom onze website uitgebreid met een service rond allerhande technische zaken.  
Een forum waarop wijkbewoners allerhande informatie kunnen delen over zaken als leveranciers, 
materialen, offertes, onderhoud, ….  
Het kan daarbij gaan om ervaringen, kwaliteit, prijsindicaties, suggesties, kortom alles waar u mee 
te maken kunt krijgen op technisch gebied in en om de woning. 
Dat kan echter alleen van nut zijn als u voor input wilt zorgen. 
Op onze site staat een eenvoudig formulier dat u kunt downloaden en ingevuld kunt mailen naar 
de technische commissie. Deze gegevens worden op de website geplaatst zonder uw naam/adres 

en die van de leverancier. 
Hebt u recente ervaringen? 
Neem even  5 minuten de tijd voor het downloaden, invullen en mailen. Uw buurtgenoten zijn u er dankbaar voor.  
 
Schone schoorstenen 
Zonde om een (dure) schoorsteenveger over ons nieuwe (dure) dak te laten lopen. Maar er zijn schoorsteenvegers 
die vanuit de kamer naar boven de schoorsteen vegen. Gekwalificeerd voor de verzekering en zonder rommel. 
Zijn er ervaringen?  
In ons gastenboek vind u een nuttige suggestie voor een oplossing. Wellicht samen met de buren te realiseren. 

Voor het laatste nieuws, wetenswaardigheden, reacties van mede buurtbewoners en ontwikkelingen in onze 
wijk, zie onze website: www.bvme.nl 

Bezwaar tegen 130 km op de Helmondweg 
Zoals bekend heeft de BVME zich aangesloten bij de bezwaarmakers tegen de verhoging van de max snelheid op 
de A270, beter bekend als de Helmondweg. 
Het bezwaar is inmiddels door de bestuursrechter behandeld. De eerdere zitting (26-11-2012) betrof een hoor-
zitting van de hoor- en adviescommissie van de provincie Noord-Brabant maar het 
bleek dus geen zaak voor die commissie, maar voor justitie. Dat is nu wel het geval en 
behandeling heeft op 4 september plaatsgevonden. 
Recent hebben we bericht gekregen dat het niet mogelijk is gebleken de uitspraak 
binnen 6 weken te doen. Daarom is de termijn nog eens met zes weken verlengd. 
We zijn hoopvol gestemd, gelet op de kritische vragen van de rechtbank tijdens de 
zitting aan de ‘andere partijen’ over hun rol in het rekening houden met de belangen 
van de aanwonenden.  
Wellicht komt er een compromis uit in de vorm van een aantal dagen waarop met hogere snelheden kan worden 
getest. 

(Digitaal) meldpunt van de Gemeente. 
Voor zaken als  
.. niet brandende lantaarnpaal 
.. losse en gevaar opleverende stoeptegels 
.. gaten in de weg 
.. beschadigd straatmeubilair en verkeersborden 
Maak gebruik van het digitale meldpunt Gemeente Nuenen   
of bel bij een gevaarlijke situatie 7 x 24 uur met 263 16 99 

Binnenkort kunt u ons 

verzoek om uw  

contributie voor 2014  

te voldoen  

tegemoetzien. 

https://secure.nuenen.nl/leven-en-wonen/meldpunt_41643/?returnurl=p0A1rHFJY3%2BIk6kzB9AmKV4ZOtRrCVeZw9AilyjHFa0%3D

