
 

 

December 2008 

Kom naar de 
Jaarvergadering 

in de 
Hongerman 

op 16 februari 2009 
 
 

Prettige 
feestdagen en 

een goed 
begin van 

2009 ! 
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BELANGENVERENIGING MOLVENSE ERVEN Nuenen 

BESTUUR 
Voorzitter   vacature 

Secretaris   Bram Soetendal 

Penningmeester  vacature 

Lid    Nico Foks 

Lid    Jan Vos 

 
De Belangenvereniging Molvense Erven zet zich sinds 1977 in voor het welzijn 

van de bewoners van de Molvense Erven en de Oude Kerkdijk. 

 

COMMISSIES 
Voor de belangrijkste werkgebieden wordt het bestuur ondersteund door 

commissies. 

Hieronder vindt u de contactpersonen: 

Activiteiten   Bram Soetendal 

Leefbaarheid 

    + Algemeen  Nico Foks, Jan Vos 

    + Technische zaken Wim Rosier 

    + Buurtpreventie  Paul van Mierlo 

Ontvangst   Jan Vos 

Redactie   Nico Foks 

 

Als u het bestuur of de commissies kunt helpen, meldt u 
dan bij een van de bestuursleden. 
 

De financiële controle op het doen en laten van de belangenvereniging 

Molvense Erven wordt uitgevoerd door de kascontrolecommissie. 

Kascontrolecommissie Sjef Bergers 

    Hein Kranen 

 

Zie de adressen en email-adressen elders in dit blad ! 
 

 

Kopij en Molletjes 

voor het volgende nummer 
 

s.v.p. inzenden 
 

vóór 
15 mei 2009 

 

(naar ME 182) 
(nfoks@onsnet.nu) 
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►  jaarVERGADERING  ◄ 
JAARLIJKSE 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
BELANGENVERENIGING 

MOLVENSE ERVEN 
 

De ledenvergadering wordt gehouden op 
 

maandag 16 februari 2009 
 

in een bovenzaal van sporthal De Hongerman. 
 

Aanvang 20.15 uur. 
 

Het bestuur nodigt hierbij alle leden van de 
Belangenvereniging van harte uit tot het bijwonen 
van deze jaarlijkse ledenvergadering.  
 
U wordt van harte uitgenodigd uw zegje te doen 
over nut, taak en functie van uw vereniging.  
 

Doen we de goede dingen; 
doen we de dingen goed? 

 
We rekenen op uw aanwezigheid, opdat we met 

elkaar van gedachten kunnen wisselen. 
 
In het wijkblad van zomer 2008 trof u het verslag van de vorige 

jaarvergadering aan. 
 

 

 

 

 

 

We zoeken bestuursleden ! 
 

Meldt u aan bij Jan Vos of Nico Foks. 
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AGENDA 
 

1.          Opening. 

2.           Notulen Algemene Ledenvergadering 

              25 januari 2008 

3.           Verslag activiteiten en verantwoording  

         commissies 

a. Commissie leefbaarheid, waaronder Technische 

Commissie en Buurtpreventie 

b. Activiteitencommissie 

c. Ontvangstcommissie       

4.           Financieel verslag 

5.           Verslag kascommissie 

6.           Toekomst van de Belangenvereniging en 

         haar activiteiten 

7.           Begroting 2008 met toelichting 

8.           Verenigings-, bestuursbeleid o.a. inzake alle  

         activiteiten 

9.           Verkiezing / benoeming leden bestuur en  

         commissies 

10. Rondvraag 

11. Sluiting en informele afsluiting 
 
Toelichting agendapunt 8:  
Aftredend en niet-herkiesbaar van het bestuur is Bram 
Soetendal.  
Het Bestuur stelt voor om Paul van Mierlo, die momenteel 
de activiteiten m.b.t. buurtpreventie coördineert, te 
benoemen tot lid van het Bestuur. 
Er ontstaan vacatures binnen bestuur en activiteiten-
commissie …. Belangstellenden zijn van harte welkom.  
Wacht niet tot u gevraagd wordt !! Uw telefoontje of 
mailtje wordt met belangstelling tegemoet gezien.  
 

Bram Soetendal (secretaris) 

ME 50 (284 05 09 – b.soetendal@onsnet.nu) 

  

mailto:b.soetendal@onsnet.nu
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Wijkgericht Samenwerken en de BVME 
 
Tot voor twee jaar had de BVME, in het kader van „leefbaarheid‟, 
een gestructureerd contact met de gemeentelijke diensten. 
Een vertegenwoordiging van „openbare werken‟,  van de BVME 

en de buurtbrigadier bespraken dan wensen van de bewoners en 
deden suggesties om het woongenot te verhogen. 

Onderwerpen waren daar dingen als verlichting, bestrating, 
verkeersveiligheid, overlast, de toestellen op het speelveldje, 
etc. 

We waren, als buurtvereniging, best gelukkig met deze wijze van 
communiceren en zeker ook met de resultaten.  

Natuurlijk kregen we niet alles wat we wilden maar dat kan ook 
niet. 

 
Andere buurten zoals Het Puyven en De Refelingse Erven hadden 
soortgelijke overlegstructuren. 

De gemeente Nuenen zocht naar een structuur om de inwoners 
meer te betrekken bij de ideeën en besluitvorming over ons 

leefklimaat.  
De genoemde organisaties werden uitgenodigd om deel te 
nemen in een z.g. pilot. De eerdere contacten zouden daarin 

opgaan maar uitgebreid worden met onderwerpen die „over 
wijken heen‟ gaan 

Het doel was de pilot geleidelijk aan uit te breiden met andere 
wijken en, eventueel, te laten opgaan in een soort wijkraad. 
Deze proef zou aanvankelijk een jaar duren maar werd, in 

overleg met de deelnemers verlengd met nog een jaar. 
Er bleek veel meer te doen dan alleen samen overleggen omdat 

ook de gemeentelijke instellingen, de gemeenteraad en ook het 
College niet gewend waren om in een dergelijke structuur te 
werken. 

Ook de grotere plannen zoals de brede school, de Hongerman en 
een verzorgingshuis bleken meer tijd te vragen en het 

meepraten door de wijkbewoners liep daardoor ook uit. 
 
Recent hebben we in deze pilot de voortgang en resultaten, 

maar ook de effectiviteit geëvalueerd. 
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In een gesprek met het college heeft de pilotgroep voorgesteld 
om de te behandelen onderwerpen te beperken. 

Veel van de overlegtijd ging op aan het bespreken van zaken die 
specifiek betrekking hadden op slechts één van de wijken. 
We wilden daarom een stap terug doen en de pilot  “Wijk Gericht 

Samenwerken” (WSG) alleen gaan benutten voor de zaken die 
van algemeen belang zijn. We willen nog een jaar doorgaan. 

De andere (detail)onderwerpen zouden we dan tóch weer in een 
rechtstreeks contact van, in het geval van de ME, de commissie 
leefbaarheid met een vertegenwoordiger van het gemeentehuis 

gaan afhandelen. 
 

Iets anders: 
Onlangs hebben we in de enquête-uitslag  kunnen lezen dat 
onze bewoners het onderwerp buurtpreventie een nieuw leven 

willen inblazen. Het leek handig om, ook gezien de overlap, dit 
dan te combineren met de bestaande activiteiten rond 

“Leefbaarheid”. 
Hoe we dat in de praktijk moeten gaan verdelen is niet duidelijk. 
Er zijn immers zaken die duidelijk bij de fysieke leefbaarheid 

horen en andere dingen gaan al even duidelijk over 
buurtpreventie. 

Maar op de grens liggen ook veel onderwerpen.  
Met een klein bestuur van de BVME en de eenvoudige 
communicatie mag dat geen probleem zijn. 

Gebruikt u leefbaarheid en/of buurtpreventie maar als 
brievenbus en dan zoeken wij wel uit bij wie we moeten 

aankloppen. 
 
En ook nog even dit: 

We worden nu soms benaderd over kleine problemen als kapotte 
lantaarnpalen, losliggende tegels en andere ongemakken. 

Het is zeker niet effectief om dit soort zaken door uw belangen-
vereniging te laten behartigen. Dat moet niet wachten tot wij 

vanuit de BVME een driemaandelijks(?) contact hebben. 
De gemeente heeft, speciaal hiervoor, een telefoonnummer 
(2631699) waar iedereen dit soort zaken kan melden. 
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Wij, uw BVME, praten dan in ons overleg over suggesties als een 
laag hekje om het speelveldje, parkeerverbod of parkeerhavens 

langs de z.g. ringweg of andere slimme ideeën die ons door u 
werden aangereikt. 

Jan Vos 

Unicef 
 
Zoals U wellicht gelezen hebt in “Rond de Linde “bestaat het 
depot van de Unicef artikelen in Nuenen niet meer. Dat betekent 
dat vanaf dit jaar geen vrijwilligers meer bij U aan huis komen 

met de vraag of U Unicef kaarten, agenda‟s, kalenders, e.d. wilt 
kopen. 

U kunt echter nog altijd, het hele jaar door, Unicef artikelen 
kopen in de Wereldwinkel. 

De vaste klanten zullen de vrijwilligers langs de deur missen, 
maar wij hopen dat Unicef U niet hoeft te missen. 
Mede namens Resi Berkvens,Lia Gelten,Tiny Leenmans,Theo 

Smulders,Margreet Verkuylen en Janny Woortman,    
                      Joop Stevens 

Beste mede-wijkbewoner, 
 
Mijn naam is Paul van 

Mierlo ( 39 jaar ). Ik 
woon samen met mijn 

vrouw en 3 jonge 
kinderen sinds eind 
2004 in de Molvense 

Erven. Sinds enige 
jaren ben ik lid van de 

BVME. 
 
Enige tijd geleden is er een enquête gehouden onder de leden 

van de BVME. Daaruit is o.a. uit naar voren gekomen dat 
buurtpreventie als een belangrijke „taak‟ wordt gezien van onze 

vereniging. Het bestuur en ik sluiten ons daar volledig bij aan en 
daarom wil ik samen met het bestuur van de BVME de functie 
coördinator buurtpreventie weer nieuw leven inblazen.  
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Wat is buurtpreventie? 
Buurtpreventie is het gezamenlijk preventief werken aan het 

behoud van veiligheid binnen de buurt. Omdat dit een 
gezamenlijke actie betreft, is het van groot belang dat ideeën en 
waarnemingen hiervoor op één centraal punt bij elkaar komen. 

Dit centrale punt is aanwezig bij de BVME in de vorm van een 
coördinator buurtpreventie.  

 
Deze coördinator rangschikt de verzamelde informatie ism het 
bestuur. Daarna wordt met een bepaalde frequentie de 

informatie besproken met de gemeente en de politie met als 
doel de actuele onderwerpen irt buurtpreventie bespreekbaar te 

maken en er eventuele corrigerende maatregelen voor in te 
laten zetten. Vervolgens wordt er daar waar dat mogelijk is 
terugkoppeling geven aan de wijkbewoners via bijvoorbeeld het 

wijkblad. 
 

Hoe komt de informatie voor buurtpreventie bij de 
coördinator? 
De meest gangbare routing om informatie vanuit de 

wijkbewoners bij de coördinator te krijgen is via een netwerk van 
zgn. contactpersonen binnen de wijk. Deze contactpersonen 

verzamelen de informatie van één deel van de wijk en overlegd 
deze aan de coördinator. Zo heeft de coördinator vaste 
aanspreekpunten binnen de wijk waardoor snel specifieke 

belangen voor één deel van de wijk naar voren kunnen komen. 
Ook terugkoppeling vanuit de coördinator naar de 

contactpersonen verloopt dan gemakkelijk.  
 
Indien er geen contactpersoon is voor een gedeelte van de wijk 

kan de informatie ook natuurlijk direct naar de coördinator 
verstuurd worden.  

 
Hoe gaan we buurtpreventie nieuw leven inblazen? 

Om buurtpreventie weer nieuw leven in te blazen hebben we 
zoals eerder vernoemd de functie van coördinator opnieuw 
vervuld. Daarna hebben we geïnventariseerd wie er nog actief 

wil zijn als contactpersoon buurtpreventie en hebben we de 
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actuele meldingen in relatie tot buurtpreventie weer op een rijtje 
gezet.  

 
Eind 2008 / begin 2009 zal vervolgens het 1e overleg zijn met de 
gemeente en de politie. Dit gaan we minimaal elk kwartaal 

herhalen. Daarna zal er met een gepaste regelmaat een 
terugkoppeling komen naar de contactpersonen over van de 

stand van zaken. Daarnaast willen we graag in het wijkblad hier 
structureel aandacht aan besteden.  
 

Resultaten tot nu toe: 
Tot op heden ervaren we dat er nog enige gedeelten van de wijk 

zijn waar een contactpersoon  ontbreekt. Ook leren we dat er 
een relatie is tussen de locatie in de wijk en de aanwezigheid 
van buurtpreventiepunten. Rondom de doorgaande weg door de 

wijk en de centrale speeltuin komen de meeste punten voor, 
terwijl aan de rand van de wijk en in de hofjes zeer weinig 

meldingen liggen.  
 
Wat ontbreekt er nog? 

Hoe meer gegevens en contactpersonen we hebben hoe beter 
we weten wat er speelt en wat we moeten gaan bespreken met 

de gemeente en de politie. Daarom willen we u allen vragen om: 
- indien er interesse is om de rol van contactpersoon te 

vervullen dit kenbaar te maken op onderstaand e-mail 

adres; ik kom dan kort daarna even langs om dit verder 
uit te leggen 

- indien u informatie heeft voor buurtpreventie dit door te 
sturen naar onderstaand e-mail adres. 

 

Bij voorbaat dank. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Paul van Mierlo 

Molvense Erven 68 
pvanmierlo@onsnet.nu 

 

 

mailto:pvanmierlo@onsnet.nu
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Herfstwandeling 2008 
 
Tja, je kunt natuurlijk een IVN-gids laten opdraven om voor één 
gezin zijn „kennis der natuur‟ ten toon te spreiden, maar dat zou wat 
al te gortig zijn. 
Dat hebben we dus ook maar niet gedaan en is de editie 2008 
afgelast. Jammer, want dit was toch een van de activiteiten welke 
door de leden het predikaat „doorgaan‟ meekregen. En, 
eerlijkheidshalve, was de animo andere jaren toch heel behoorlijk. 
Hoe sta je daar nu als activiteitencommissie tegenover … ?? 
Eerlijk gezegd weten we het ook niet meer zo goed. We weten 
natuurlijk best wel dat onze leden nooit zullen zeggen: “stop er maar 
mee”. Bij enquêtes zal vast en zeker „moet blijven‟ een 
overwegende score halen. Maar dat is nog iets anders dan de 
praktijk van de aanmeldingen, ook voor het paaseieren zoeken, bij 
de fietstochten, bij de Nieuwjaarsborrel, … 
Wij gaan erover nadenken en voegen het gewoon bij onze 
voornemens voor het komende jaar. Benieuwd …? 
Je hoort het wel tijdens de jaarvergadering. 

Uw activiteitencommissie 
 
De adressen van de Belangenvereniging 
 

Op pagina 3 vindt u de namen van de bestuursleden en de 

contactpersonen. Hieronder een overzicht van adressen, 

telefoonnummers en emailadressen. 

 

Cyriel Douven (A)  ME   52 283 2842 c.douven@onsnet.nu 

Nico Foks (B,L,R)  ME 182 283 7247 nfoks@onsnet.nu 

Lia Ketelaars (A)  ME   30 291 3105 l.ketelaars@onsnet.nu 

Paul van Mierlo (P)  ME   68 283 4993 pvanmierlo@onsnet.nu 

Jannet Nauta (A)  ME   24 283 6099 jannetnauta@fastmail.fm 

Wim Rosier (T)  ME   61 283 8791 w.rozier@onsnet.nu 

Bram Soetendal (B,A) ME   50 284 0509 b.soetendal@onsnet.nu 

Jan Vos (B,L,O)  ME   11 283 5090 jan.vos@onsnet.nu 

 

(B)=bestuur, (A)=activiteitencommissie, (T)=technische zaken, 

(L)=leefbaarheid, (P)=buurtPreventie, (O)=ontvangst, (R)=redactie 
 
 

mailto:c.douven@onsnet.nu
mailto:nfoks@xs4all.nl
mailto:l.ketelaars@onsnet.nu
mailto:jannetnauta@fastmail.tm
mailto:w.rozier@onsnet.nu
mailto:b.soetendal@onsnet.nu
mailto:jan.vos@onsnet.nu
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Molletjes 
 

Heeft u iets te koop of te ruilen, of heeft u iets nodig ? 

 

Plaats een Molletje ! 

 

Kostenloos voor leden. 

 
 
 
 

TE HUUR 

De leden van de Belangenvereniging kunnen het lampensnoer huren 

voor hun feesten! 

Waarborg € 15,00, huur € 10,00.  

Reserveren: Bram Soetendal – Molvense Erven 50 - 284 05 09. 
 

TE HUUR 

De Belangenvereniging beschikt over een lange TV (coax) verlengkabel 

van hoge kwaliteit. Heeft u deze kabel nodig, spreek dan even de 

condities af. 

Reserveren: Nico Foks - Molvense Erven 182 - 283 72 47. 

 
 
 
 
  

 

De gemeente Nuenen c.a. heeft een  

 

meld- en klachtennummer 

tel.  263 1699 

 

voor al uw klachten over bestrating, verlichting, openbaar groen, 

overlast, enz. 

 

Om het ons mogelijk te maken de afhandeling van de melding of 

klacht te volgen, vragen we u een en ander ook aan de BVME door 

te geven: 

283 5090 - jan.vos@onsnet.nu of 

283 7247 - nfoks@onsnet.nu 

 

 

. 
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