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De scholen zijn weer begonnen, de meeste vakanties achter de rug. Veel activiteiten starten weer op. 
Tijd voor een actuele nieuwsbrief. Omdat er intussen het nodige te melden is.  
De succesvolle koffie-ontmoetingen en hun vervolg en een aantal gemeentelijke plannen zijn belangrijk om er mel-
ding van te doen. 
Ons bestuurslid Bert Kalisvaart heeft recent aangegeven zijn functie ter beschikking te stellen. Belangrijkste reden is 
dat Bert niet meer in de wijk woont. Omdat Hein Kranen inmiddels lid van de Nuenense Gemeenteraad is, heeft hij 
eveneens zijn zetel ter beschikking gesteld. Daarmee komt de samenstelling van het bestuur onder het gewenste 
minimum. Gelukkig is er uitzicht op bekwame vervanging. Zodra e.e.a. definitief is berichten we u graag. 
Het bestuur is Bert en Hein veel dank verschuldigd voor hun inzet en energie. 

 
Koffie - ontmoetingen 
De succesvolle start van de koffie-ontmoetingen krijgt een vervolg.  
Logisch, want steeds mochten we tijdens de voorbije bijeenkomsten meer dan 
25 buurtgenoten verwelkomen. 
Prima sfeertje en enthousiaste reacties smaken naar meer. 
Daar gaan we mee door, met enkele aanpassingen: Belangrijkste verandering 
is dat we het niet redelijk vinden om vanuit ons budget uw koffie en vlaai te 
betalen. 
Vanaf oktober bieden we u graag het eerste kopje koffie gratis aan.  
Daarnaast willen we de tafelopstelling in de Jo van Dijkhof wat gezelliger ma-
ken. 
De vrijwilligers van ons project Burenhulp zullen bij toerbeurt uw gastvrouw/-
heer zijn. 
Dus:  
koffie-ontmoetingen elke 3e woensdag van de maand vanaf 10.30 uur in de 
gasterij van de Jo van Dijkhof. 
17 september 
15 oktober 
19 november 
17 december 
2015: 21 januari 
18 februari 
18 maart 
… 

Afval clusteren 
De Gemeente Nuenen heeft recent overleg met de BVME gevoerd naar aanleiding van hun voor-
nemen om het afval-clusteren ook in onze wijk te realiseren. 
 
Wat is afval clusteren 
Bedoeling is een efficiencyslag te maken door het afvalophaalbedrijf Binck.  
Dat kan op twee manieren die beiden voor ons van toepassing zijn. 

Het afval op een aantal plaatsen concentreren. Met andere woorden: De bakken en zakken in groepjes bij el-
kaar zetten. 

De route van de vuilnisauto korter maken. Met name in een aantal hofjes in onze wijk is het voor de grote 
vrachtauto’s lastig manoeuvreren. Voor enkele hofjes zal het betekenen dat de vrachtwagen daar niet 
meer (geheel) inrijdt. 

Wijzigt er iets in uw situatie, zoals een nieuw mailadres …  Graag ook even een mailtje naar bestuur@bvme.nl  

Kijk ook eens op www.bvme.nl 

Dit initiatief hebben we opgezet 
omdat we als Belangenvereni-
ging opnieuw met u op zoek wil-
len naar de functie van onze ver-
eniging. De oorspronkelijke acti-
viteiten passen minder in deze 
tijd en sluiten minder aan bij de 
huidige samenstelling van de 
wijk. De behoefte aan grote acti-
viteiten zoals speldagen, fiets-
tochten en paaseieren zoeken is 
duidelijk verminderd.  
Het internet wordt vooral ge-
bruikt om zich te oriënteren op 
verbeteringen aan huis en tuin.  
Sociale cohesie lijkt een belang-
rijke nieuwe weg om in te slaan, 
vandaar de start van de koffie-
ontmoetingen. 
Getuige de opkomst en sfeer zijn 
die succesvol gebleken. 



Vervolg afval clusteren 

 
Voor wat hoort wat …. 
Het bestuur heeft in haar reactie kritisch op het voornemen gereageerd. Er zit weliswaar enige redelijkheid in het 
voornemen, doch er wordt van de bewoners een extra inspanning gevraagd, waarvan de ‘winst’ door deze werk-
wijze alleen ten goede komt aan het ophaalbedrijf.  
We hebben daarom nadrukkelijk bepleit om het voordeel van deze efficiëntere werkwijze ook ten gunste van de 
bewoners te laten komen. Vooralsnog is de Gemeente naar ons erg vaag gebleven over de invulling daarvan. 
 
Hoe verder. 
Plan is om op korte termijn met het afval-clusteren te starten. De Gemeente zal in de komende 
week de plaatsen voor het afval vaststellen en markeren; daartoe zullen tegels gemarkeerd 
worden en zullen aan (lantaarn)palen haken worden bevestigd waaraan de zakken met plastic 
afval moeten komen.  
Alle bewoners zullen vervolgens binnenkort een brief van de Gemeente krijgen met de uitwer-
king van het plan. 
We willen de gevolgen graag zo goed mogelijk monitoren. Als u naar de Gemeente reageert op de plannen en de 
uitwerking daarvan, dan verzoeken wij u ons daarvan ook in kennis te stellen. (bestuur@bvme.nl) 
Daarop zullen wij onze eventuele vervolgstappen afstemmen.   

Buurtpreventie 
Sinds enige tijd is de functie van 
coördinator Buurtpreventie ge-
lukkig weer ingevuld: Dick Sinne-
ma trekt de Buurtpreventie-kar. 
Is er voor u aanleiding om m.b.t. 
Buurtpreventie contact te hebben; hebt u iets te 
melden: Dick is bereikbaar per mail 
d.sinnema@onsnet.nu 

Ledenwerving 
Om ons ledenbestand te optimaliseren zullen we de komen-
de weken degenen die geen lid van de BVME zijn nog eens 
benaderen om hen te vragen lid te worden. 
Behalve degenen waarvan we van recente datum weten dat 
ze geen lid (meer) willen zijn. 
 
Contributie betaald ? 
Bedankt ! 
Contributie nog niet voldaan? 
Doe het snel effe !!  
Scheelt de penningmeester extra inspanningen en u helpt de 

BVME in stand te houden. 

Bezwaar tegen 130 km 
Recent heeft het buurtcomité Heikampen opnieuw het initiatief genomen bezwaar te maken tegen de gang van 
zaken m.b.t. de snelheidsbepaling van de A270 (de zgn. Helmondweg) Het bezwaar wordt mede door de Gemeen-
te Nuenen opgepakt. 
De onverkwikkelijke handelwijze van de provincie in aansluiting op de rechterlijke uitspraak dat de snelheidsverho-
ging op onrechtmatige wijze tot stand is genomen vormt daarvoor de aanleiding. 
Het comité heeft de BVME gevraagd het bezwaar mee te ondersteunen, waartoe wij uiteraard bereid zijn. Het is 
dan ook een logisch vervolg op onze eerdere stellingname.   

Bruikleen BVME-materialen 
Zoals u weet kunnen leden gebruik maken van een aantal 
materialen die de BVME in bezit heeft: zo hebben we een 
lampensnoer, coax-kabel, projectiescherm, megafoon en 
een grote partytent waarin meer dan 35 personen een 
plek vinden. Tegen een geringe vergoeding kunt u deze 
lenen, uiteraard mits u er als een zorgvuldig gebruiker 
mee omgaat.  
Reserveren gaat ’t makkelijks via een mailtje naar het 
bestuur@bvme.nl 

Thuisbrengservice van de bieb 
Zoals u weet heeft de bibliotheek een ne-
venvestiging geopend in de Jo van Dijkhof. 
Binnenkort gaat de ‘grote’ bibliotheek ver-
huizen naar een vleugel van het gemeente-
huis. Alle info daarover vindt u op de site 

van de bieb. 
Maar wist u ook dat de bieb een thuisbrengservice 
heeft? 
Informatie over deze en andere voorzieningen vindt 
u eveneens op de website van de bieb. 
 



Groenonderhoud in de Molvense Erven. 
Eerder informeerden we u naar de Gemeentelijke plannen om het groenonder-
houd in de wijk op een andere wijze aan te pakken. Onderdeel daarvan was het 
plan om bewoners te vragen zelf een deel van het openbaar groen te onderhou-
den. Daartoe werd een informatiebijeenkomst voor de wijk aangekondigd. Die 
laat op zich wachten, vandaar onze vraag naar de stand van zaken. 
Onderstaand het antwoord van de Gemeente. 
 
De stand van zaken betreffende de omvormingen groen in de Molvense Erven.  
 
Aanvankelijk hadden wij het voornemen om na de omvormingen Heikampen te starten met de Molvense Erven. 
Dit plan is later bijgesteld en wel om de volgende redenen. 
Er is besloten om de omvormingen te combineren met de mogelijke verkoop van het openbaar groen. Daarnaast is 
de gemeente momenteel bezig met beleid op te stellen met betrekking tot illegaal in gebruik genomen gronden. 
Veder komt, vanuit de burgerparticipatie, het meedoen door burgers nadrukkelijker naar voren. Naast het in eigen 
beheer nemen, middels een overeenkomst bij het omvormen, zal ook dit mogelijk nog verder moeten worden uit-
gewerkt en uitgerold.   
Al deze onderdelen zijn met elkaar verweven. Daarom hebben we besloten om de omvormingen van de Molvense 
Erven naar een later tijdstip te schuiven en elders verder te gaan. Zodra er meer duidelijkheid is en de zaken meer 
integraal kunnen worden opgepakt zullen wij u hierover nader informeren. 

Wie wil mij helpen om de overgang van Windows 7 naar Apple Macbook Pro soepel te laten verlo-

pen. Graag enkele praktische adviezen, zoals het overzetten van documenten en dergelijke. 

en 

Mijn Siemens Gigaset (telefoon) met handsets kan ik niet goed instellen. De basistelefoon doet het 

wel, maar de handsets niet. Wie wil/kan mijn helpen? 

Graag mailen of bellen theresa.foks@gmail.com    040 2837247  0629510880 


