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NIEUWSBULLETIN VAN DE BELANGENVERENIGING MOLVENSE 
ERVEN 

Deze nieuwsbrief bevat beknopte informatie over de laatste 
ontwikkelingen.  

Wilt u meer weten ? 
Raadpleeg onze website www.BVME.nl  

 
*** 

Deze nieuwsbrief wordt bezorgd bij alle buurtbewoners van de Molvense 
Erven en de Oude Kerkdijk. 
Het bestuur meent dat dit een herinnering kan zijn voor de mensen die nog 
steeds vergaten zich als  lid van de BVME op te geven. Samen staan we 
immers nog sterker en we zijn ook actief voor alle Medebewoners. 
 
Leefbaarheid 
In ons laatste wijkblad werd u geïnformeerd over een aantal punten die, in het 
kader van de leefbaarheid, met de gemeente werden besproken. In grote 
lijnen zijn dit: 

• Een laag hekje rondom het speelveldje. 
• Voorrangsregeling ME-OK 
• Parkeerhavens langs de “ringweg” 
• Bestrating 
• Het groen. 

Op alle vragen is gereageerd al hebben we, natuurlijk,  niet overal onze zin 
gekregen. Op de Website (www.BVME.nl) wordt meer in detail over deze 
onderwerpen gerapporteerd. 
 
In ons laatste wijkblad hadden we ook gevraagd om verdere vragen en 
wensen bij ons te melden, zodat wij die in onze contacten kunnen meenemen. 
U denkt daarover nog na of we hebben met z’n allen niets meer te wensen. Er 
werd bij ons immers niets gemeld!! Melden kan via info@BVME.nl. 
 
Uiteraard moeten dat onderwerpen zijn die de buurt betreffen. Een losse steen 
voor uw deur en soortgelijke “problemen” kunt u beter kwijt op het 
klachtennummer 2631699. Dat gaat sneller. 
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Nieuws van het wijkplatform Nuenen Zuid 
Nadat Nico Foks en Jan Vos al een hele tijd hadden meegewerkt aan de ‘pilot’ 
rond het opzetten en organiseren van een platform van de bewoners van 
Nuenen Zuid, zijn we er natuurlijk ook meteen ingestapt toen het door de 
burgemeester werd geïnstalleerd. 
 
Intussen zijn bijna alle wijken en buurten vertegenwoordigd en de “witte 
vlekken” raken ook nog wel ingekleurd. Er komt een nieuwsbrief aan alle 
bewoners van Nuenen Zuid waarin dan ook een uitnodiging komt voor de 
stukken in Zuid die nog niet vertegenwoordigd zijn. 
De eerste werkvergadering is ook al weer voorbij en we hebben gepland om 
eenmaal per twee maanden te overleggen en af te stemmen. Als de achterstand 
is weggewerkt zal die frequentie wel lager worden. Vanuit het wijkplatform 
Nuenen Zuid zullen werkgroepen worden gevormd om detailonderwerpen 
nader uit te werken en een advies te formuleren. Dat alles wordt dan 
gecoördineerd door het platform. 
De verslagen van deze vergaderingen zijn openbaar en worden daarom ook 
geplaatst op onze website www.BVME.nl . 
 
Contributie BVME 2009 
Het heeft enige tijd gekost om de financiële zaken over te zetten na het 
plotseling overlijden van onze penningmeester maar dat is nu bijna 
afgehandeld. Daarom zal binnenkort een verzoek in u brievenbus liggen om de 
(achterstallige) contributie voor de BMVE over te maken op de rekening van 
de belangenvereniging. 
Alvast bedankt voor u medewerking ! 
 
E-mail 
Stuur een klein berichtje naar info@bvme.nl, dan hebben we ook uw  
e-mail adres. Het kan soms nodig zijn om u te melden dat er belangrijke 
nieuwe informatie op de website is geplaatst. Daarvoor zullen we u dan een 
BCC (= zonder vermelding van de geadresseerden) e-mail sturen. 
 
 

 
 
Nog geen lid van de BVME en graag lid worden ? 
 
Dat kan ! Meld u aan via info@bvme.nl en wij 
verwelkomen u graag !!! 
 
De wijkvereniging is er door en voor u ! 


