
 

 

 

 

 

Aan:  College van Burgemeester en Wethouders 

Jan van Schijnveltlaan 2  

5671CK Nuenen 

 

Van:  Hein Kranen 
Secretaris Belangen Vereniging Molvense Erven 

 Molvense Erven 170 
 5672 HP Nuenen 

 

Betreft:  bezwaar principebesluit medewerking ontwikkeling locatie ME 63 

  Raadsbesluit dd. 11 sept 2007 

 

 

Nuenen, 27 november 2012 

Geacht College, 

 

Weliswaar geruime tijd geleden heeft uw Raad besloten medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 

een andersoortige bebouwing van het perceel Molvense Erven 63. 

Het Bestuur van de Belangenvereniging Molvense Erven maakt daartegen ernstig bezwaar. 

De reden dat we nu bezwaar maken tegen het bovengenoemde besluit is dat er actuele plannen bestaan tot 

herontwikkeling van betreffende locatie. En dat deze herontwikkeling zal leiden tot vermindering van ons 

woon- en leefgenot. Immers, de wijk Molvense Erven is een groene, leefbare en veilige wijk. De 

Belangenvereniging ijvert dan ook voor het behoud daarvan. 

 

Eerder hebben we als bestuur uw College van onze bezorgdheid deelgenoot gemaakt. 

In meer formele zin wensen we dan ook nu initiatieven te nemen die de ontwikkelingen m.b.t. betreffende 

locatie doen stoppen. Wij vragen u daaraan uw medewerking te verlenen. 

 

Onderstaand citeren we een deel van onze brief aan uw College (dd. 23 september 2012) 

Recent werden we als bestuur en leden van de Belangenvereniging geïnformeerd over het 

voornemen van een van onze medebewoners om zijn grond en opstallen te verkopen aan een 

projectontwikkelaar.  

Het betreft de gronden en opstallen die behoren bij Molvense Erven 63. 

 

Vervolgens hadden we overleg met betrokken projectontwikkelaar om diens verdere plannen te 

vernemen. In dat overleg kwam o.m. de communicatie en informatievoorziening aan de 

omwonenden aan de orde. Medio augustus vond daarop een informatiebijeenkomst voor de direct 

omwonenden plaats. 

U kunt zich voorstellen dat de belangstelling groot was. De ongerustheid overigens navenant! 

 

Vooralsnog werd het voornemen gepresenteerd, alsmede de mogelijke stedenbouwkundige 

invulling; daarvan overigens nog slechts een aantal varianten van mogelijke bebouwing. Deze 

varieerden van een viertal kavels tot meer dan 9 kavels, bestemd voor woningbouw. 

 

We willen uw college in kennis stellen van onze bezorgdheid over de voorgenomen ontwikkelingen. 

Het ‘complex’ Molvense Erven 63 ligt centraal in onze wijk en wordt, samen met het belendende 

speelveld, allerwege gezien als een centraal gelegen groene enclave. 

Dat is al zo sinds het ontstaan van onze wijk: we brengen u graag in herinnering dat de vogelvijver 

‘De Wiender’ als een educatieve voorziening werd gezien en dientengevolge door de Gemeente 

onder gunstige condities aan de toenmalige eigenaar werd verkocht. 

 

Het is onze zorg dat met de voorgenomen plannen het groen zal gaan plaatsmaken voor (te) veel 

bebouwing. 



Als BVME gaan wij van harte voor een groene, leefbare en veilige wijk. We zijn bang dat met de 

voorgenomen plannen daaraan onevenredig geweld wordt gedaan.  

 

Daarom roepen we u van harte op onze uitgangspunten te onderschrijven en bij uw verdere  

besluitvorming leidraad te laten zijn. 

 

U zult er onze bewoners en hun kinderen een erg groot plezier mee doen!! 

 

We vragen uw College, en zonodig uw Raad, door middel van het vernietigen van het principebesluit van 11 

september 2007 de voorgenomen plannen ten aanzien van de locatie Molvense Erven 63 te doen stoppen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de BVME 

 

 

Hein Kranen 

Secretaris Belangenvereniging Molvense Erven 


