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Op maandag 24 vond de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. 
Een geanimeerde bijeenkomst die door 24 leden en 2 belangstellenden werd bezocht. 
Het bestuur en de commissies verantwoordden hun activiteiten van het afgelopen jaar. 
Na de pauze hebben we stilgestaan bij de mogelijke rol van de BVME ten aanzien van de sociale cohesie binnen on-
ze wijk.  
In deze nieuwsbrief een korte impressie van de bijeenkomst. Binnenkort vindt u op onze website het hele verslag. 

Belangenbehartiging is voor het bestuur een continue wor-
steling, immers belangen zijn niet altijd dezelfde. Wat is 
gemeenschappelijk belang? 
We proberen het zo zorgvuldig mogelijk in te schatten. 

Soms is dan informatieverstrekking het enige wat we moe-

ten doen. In een aantal andere gevallen schatten we een 

gemeenschappelijk belang in en richten we ons op passen-

de activiteiten. 

Denk aan de snelheidsreductie op de Helmondweg; aan 

ons bezwaar tegen een omgevingsvergunning voor groot-

schalige en meerdaagse evenementen op het te realiseren 

evenemententerrein aan de Schoutse Vennen.  

En denk daarbij ook aan de plotselinge start van het kande-

laberen van de bomen of het ruimen van de 

scheefstaande bomen en zoeken naar her-

plantmogelijkheden daarvoor. 

Naar de mening van het bestuur is een heroriëntatie op 

onze taak en functie aan de orde. De periode van gezamen-

lijke aanschaf van loopdeuren, nieuwe cv-ketels en andere 

zaken is goeddeels voorbij.  

Ieder zoekt immers zelf -op internet- naar verbetermoge-

lijkheden in en om de woning (wel erg nuttig om vervol-

gens onze technische commissie uw ervaringen te melden 

voor onze website). 

Wel hebben we succesvolle acties in de wijk gevoerd t.a.v. 

zonnepanelen en nieuwe dakpannen. Als zich dergelijke 

zaken aandienen, zullen we dat zeker oppakken. 

We zijn overigens nog op zoek naar een goede 

mogelijkheid om de schoorstenen te laten vegen, 

zonder de (nieuwe) daken te beschadigen, dus 

bijvoorbeeld vanuit de woonkamer naar boven 

vegen. 

Een van de leden attendeert op de mogelijkheid dat in de 

huizen in de wijk naast de mogelijkheid tot lekkage van de 

cv-leidingen ook de kans bestaat dat de gasleiding onder 

invloed van de vochtige ruimte onder de vloer lekkage gaat 

vertonen. 

M.b.t. de renovatie van een aantal straten: De Gemeente 

renoveert in principe alleen als in het 

kader van noodzakelijk rioolonderhoud 

het riool vervangen dient te worden. 

Die financiering, uit het rioolfonds, 

maakt het dan met geringe meerkos-

ten mogelijk om de hele straat aan te pakken. Vooralsnog 

is onbekend hoe de planning t.a.v. ME eruit ziet. 

Ons overleg met de Gemeente is wisselend van inhoud en 

ervaringen; soms constructief, soms één-richtingverkeer 

vanuit ambtenaren. 

Wat kwam verder ter tafel: 

Verkeersstructuurplan wordt weer actueel, nu HOV-besluit 

is genomen. We houden vinger aan de pols ten aanzien van 

verkeersgevolgen voor onze wijk. 

De opschoondag 2013 was een succes, op de geplande da-

tum in het voorjaar gaan we niet meedoen, wellicht later in 

het jaar. 

Buurtpreventie is gelukkig weer opgepakt: 

Dick Sinnema is bereid gevonden die kar te 

gaan trekken. Hij zal t.z.t. de buurtpreventie 

coördinatoren uitnodigen om de buurtpre-

ventie (weer) actueel te houden / maken. 

Ontwikkelingen ME63                                                              

Het bestuur van de BVME heeft het initiatief genomen om 

alle betrokkenen bij elkaar te roepen. Doel daarvan is te 

zoeken naar gemeenschappelijkheid ten aanzien van de 

komende ontwikkelingen v.w.b. het behoud van ‘het groe-

ne’ op een manier die voorkomt dat emoties leiden tot een 

ongewenste sfeer tussen bewoners. Tot op heden is geen 

enkele reactie gekomen van de zijde van de fam. De Jong 

en de projectontwikkelaar zodat veronderstelt mag wor-

den dat het een eenzijdige behoefte is. Het bestuur be-

treurt dat ! 



Eigen onderhoud groenvoorziening 
BVME wacht met smart op de toege-
zegde info-bijeenkomsten die voorzien 
waren in het najaar 2013. Desge-
vraagd blijkt men nog niet zo ver te 
zijn én wil men de bijeenkomsten ge-
bruiken voor voorlichting over het 
voornemen om de huisvuilinzameling 

te concentreren op een aantal verzamelplekken in de wijk. 
(containers te clusteren) We gaan opnieuw initiatief ne-
men naar de gemeente. 
  
Financiën 
Het financieel verslag en de begroting werden door de ver-
gadering vastgesteld. Omdat de BVME weinig uitgaven 

heeft, dreigt het saldo onevenredig hoog te worden. De 
vergadering stelt voor om, tenzij zich bijzondere omstan-
digheden voordoen, een jaar gen contributie te innen. Het 
idee is om dat voor 2015 te laten gelden. 
  
Bestuurssamenstelling 
In de commissies zijn geen mutaties. 
Hein Kranen is aftredend en niet herkiesbaar omdat Hein 
als lijsttrekker van een politieke partij verwacht binnenkort 
een drukbezet gemeenteraadslid te zijn.  

Onder dank voor zijn inspanningen wordt 
hem een attentie aangeboden en moeten we 
op zoek naar een nieuw bestuurslid. 

Omzien naar elkaar 
Na de pauze volgt een inleiding door twee leden van de 
Nuenense initiatiefgroep ‘omzien naar elkaar’ 
Allerlei landelijke en plaatselijke ontwikkelingen wijzen op 
de noodzaak om binnen familie- en ander sociaal verband 
meer verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.  
Dat geldt in sterke mate voor de ouder wordende en/of 
alleenwonende mensen. 
 

Vraag is aan de orde in hoeverre 
het sociale verband van een wijk 
en buurt hierin een rol kan gaan 
spelen.  
Ontstaat zoiets van zelf … “we 
zijn immers al jaren goede bu-
ren” of ligt er een taak voor een 
vereniging als de onze? En welke 
zou dan die taak moeten zijn? 

Aanbod is er genoeg, ons project burenhulp lijkt voldoende 
aanbod te bieden. 
Tegelijk weten we dat ca. 20% van de woningen in onze 
wijk bewoont wordt door éénpersoonshuishoudens en dat 

bijna 240 bewoners ouder zijn dan 63 jaar. 
 
Maar van het project burenhulp wordt nauwelijks gebruik-
gemaakt.  
Hoe komt dat? Kunnen we er wat aan doen, of: moeten we 
er als BVME wat aan doen? 
 
Over deze zaken ontwikkelt zich een boeiende discussie. 
Conclusie daarvan is dat we als BVME het initiatief zouden 
moeten nemen om kleinschalige ‘koffieontmoetingen’ te 
faciliteren: Nodig mensen op het niveau van het eigen hofje 
of deel van de straat uit voor een koffiebijeenkomst, bij-
voorbeeld in de Jo van Dijkhof. Laat hen met elkaar (beter) 
kennismaken.  
Wellicht ontstaan daaruit verdere initiatieven.  
Uitgangspunt voor de BVME is dat vooralsnog haar rol be-
perkt moet blijven tot het faciliteren van zo’n eerste ont-
moeting: Een schriftelijke uitnodiging met vragen naar de 
wenselijkheid van een dergelijke bijeenkomst.  
Het gaat daarbij ook om het in beeld krijgen van situatie 
waarin mensen aangeven daaraan wel of geen behoefte te 
hebben.   

Meebeslissen over de toekomst van Nuenen? 

Ga in elk geval 19 maart stemmen voor uw toekomstige gemeenteraad. 

 


