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Belangenvereniging MOLVENSE ERVEN Nuenen 

 

Bestuur: 
 
Vanaf mei 2009 ziet ons bestuur er als volgt uit: 
Voorzitter  :  Paul van Mierlo 
Secretaris  : Jan Vos  
Penningmeester : Harry Marinus  
Bestuurslid  : Bert Kalisvaart.  
 
Commissies: 
 
De belangenvereniging zet zich sinds 1977 in voor het welzijn en de 
belangen van de bewoners van de Molvense Erven en de Oude Kerkdijk. 
Het bestuur heeft de verschillende aspecten onderling verdeeld maar wordt 
bovendien ondersteund door een aantal bewoners. 
Daarom zijn de onderstaande personen de aanspreekpunten voor de 
verschillende aandachtsgebieden. 
 
Activiteiten:  Bram Soetendal  ME   50  040-283 05 09 
Financiën  Harry Marinus  ME 131  040-284 44 82  
Buurtpreventie: Paul van Mierlo ME   68  040-283 49 93 
Technische zaken: Wim Rosier  ME   61  040-283 87 91 
Leefbaarheid:  Jan Vos  ME   13  040-283 50 90 
Redactie en PR Bert Kalisvaart  ME 240  040-283 70 33 
Ontvangst   Jan Vos  ME   11  040-283 50 90 
 
Contactpersonen Buurtpreventie: 
 
Zaken die betrekking hebben op buurtpreventie zijn vaak urgent en in die 
gevallen kunt u dan het beste rechtstreeks melden op de beide tel. 
nummers 112 of 0900-8844.  
Voor de overige zaken kunt u ook terecht bij de contactpersonen: 
 
Jan Vos:   nr. 11     
Paul van Mierlo:  nr. 68     
Co de Rooij:   nr. 76 
Dirk Sinnema:  nr. 93    
Bert Kalisvaart:  nr. 240 
Annette Stevens OK nr. 62
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Samenstelling bestuur: 
 
In de vorige editie van het wijkblad is uitgebreid beschreven op welke 
wijze de bestuurssamenstelling vanaf mei dit jaar veranderd is. Met dit 
nieuwe bestuur zijn we nu een half jaar bezig. De balans van deze periode 
is erg positief.  
 
Harry Marinus heeft met veel inzet en energie de taken van het 
penningmeesterschap naar zich toe getrokken en kan ondertussen nu de 
taken van wijlen Nico Foks voortzetten. Bert Kalisvaart heeft zich verder 
opgeworpen als mede bestuurslid en webmaster en draagt vele ideeën 
aan over communicatie en activiteiten. Jan Vos blijft zijn ruime ervaring 
aanwenden naar de nieuwe bestuursleden en verzet als secretaris nog 
steeds werk. Ook heeft hij de nieuwe voorzitter, Paul van Mierlo, met een 
aantal zaken op weg geholpen. Het bestuur is dus ‘’voorlopig’’ weer 
compleet en er wordt prettig verder gewerkt aan de wijkbelangen.  
 
Maar waarom ‘’voorlopig’’? Zoals ook al vermeld in de vorige editie van dit 
blad is de vacature van secretaris nog steeds open. Het afgelopen half 
jaar heeft Jan Vos deze taak nog waargenomen bij gebrek aan opvolging 
maar dit kan niet eindeloos doorgaan. Jan heeft binnen het bestuur een 
prachtige staat van dienst maar gaat zich steeds meer toeleggen op het 
secretariaat voor het platform Nuenen Zuid (zie afzonderlijk artikel). Dit 
brengt al meer dan voldoende werk met zich mee.  En binnen dit orgaan 
vertegenwoordigt Jan ook de ME. 
 
Daarom bij deze wederom een dringende oproep aan een ieder die 
interesse heeft om zich in te zetten als secretaris voor ons aller belang 
binnen een gezellig en betrokken team. Ervaring is niet vereist, de taken 
die er liggen zijn niet moeilijk en het kost weinig  tijd. Prettige 
bijkomstigheid is, en ik spreek uit eigen ervaring, dat met een inzet in het 
bestuur de ins en outs van de wijk heel erg duidelijk worden. 
 
Om het ‘’natuurlijke’’ evenwicht in het bestuur zo goed mogelijk na te 
streven vragen we ook uitdrukkelijk aan de vrouwelijke bewoners van 
onze wijk om te reageren.   
Voor verdere info: mail naar jan.vos@onsnet.nu of pvanmierlo@onsnet.nu    
 

Paul van Mierlo. 
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Uitnodiging tot Algemene ledenvergadering: 

Op donderdagavond 4 februari 2010 vanaf 20:30 uur zal de algemene 
ledenvergadering plaatsvinden. Deze keer niet in de bovenzaal van de 
Hongerman maar in de nieuwe aula van de school De Wentelwiek. Deze 
locatie past nog beter bij deze vergadering omdat deze in onze wijk ligt. 
 
Bij deze bent u als wijkbewoner en lid van de BVME voor deze 
vergadering uitgenodigd. Naast de door ons opgezette agendapunten ( zie 
onderstaande lijst ) zijn wij zeer geïnteresseerd in agendapunten vanuit de 
wijk. Dus wanneer u een punt heeft kunt u dit doorgeven via e-mail aan  
info@bvme. 
 
De vergadering zal vergezeld gaan van koffie en thee. Na afloop wordt er 
traditiegetrouw een consumptie aangeboden door de BVME. Deze 
organiseren we deze keer zelf.  
 
De voorlopige agendapunten van de Algemene ledenvergadering van 4 
februari 2010 zijn: 

1: Opening 
2: Notulen Algemene jaarvergadering 2009 
3: Verslag activiteiten en verantwoording commissies 

  a: Commissie leefbaarheid waaronder Buurtpreventie en  
      Technische commissie ( vanaf 2009 slapende ) 
  b: Ontvangstcommissie 
  c: Activiteitencommissie ( vanaf 2009 slapende ) 

4: Financieel verslag 2009 
5: Verslag kascommissie 
6: Begroting 2010 met toelichting 
7: Toekomst activiteiten binnen Belangenvereniging 
8: Verkiezing / benoeming leden bestuur en commissies 
9: Rondvraag 
10: Sluiting en informele afsluiting. 

 
In dit wijkblad zullen er enkele onderwerpen uit deze agendapunten al kort 
belicht worden om zo tijdens de vergadering deze punten in een breder 
daglicht te kunnen bespreken.  
 
Nogmaals, als u extra agendapunten wilt aandragen dan horen wij dit 
graag. Dit is mogelijk tot uiterlijk een week voor de vergadering. 
 

Paul van Mierlo 



30e jaargang nr 2 – december 2009 – blad 6 
 

Activiteiten / feestcommissie: 

Vanaf 2009 zijn de activiteiten- en feestcommissie in de slaapstand gezet. 
De reden daarvoor was de al geruime tijd te geringe interesse voor 
gerelateerde activiteiten binnen de gehele wijk.  
 
Maar wij als bestuur vragen ons af of dit nog juist is. Zijn er toch misschien 
weer ideeën en / of is er toch weer behoefte aan dit soort activiteiten? Op 
de algemene ledenvergadering zal deze vraag in ieder geval behandeld 
worden. Maar als u hier al eerder op wilt reageren horen we dit graag van 
u.  
 
En zoals beschreven in het vorige wijkblad kunnen deze commissies ook 
misschien anders ingericht gaan worden om zo meer te gaan betekenen 
voor activiteiten binnen delen van de wijk.  We weten dat dit al leeft op 
kleine schaal in de vorm van hofjes barbecues e.d. Wellicht kan een 
nieuwe aanpak ook deze en andere hofjesactiviteiten ondersteunen wat 
weer kan leiden tot kruisbestuivingen van de verschillende delen binnen 
de totale wijk, zeker wanneer deze dan ook nog op een centraal punt 
bekend kunnen worden gemaakt zoals de website. Men kan elkaar 
hierdoor inspireren voor activiteiten. 
 
In relatie tot deze gedachte is er in het vorige wijkblad al geschreven over 
de eventuele aanschaf van bijvoorbeeld statafels, geluidsinstallatie en een 
party tent. Dit totale pakket kan dan uitgeleend worden bij activiteiten 
binnen een gedeelte van de wijk. Het beheer en opslaan van dit pakket 
kan nog een praktisch probleem zijn maar daarvoor wordt de slapende 
feestcommissie wel wakker gemaakt. 
 
Samengevat willen we dus de invulling en taken van deze commissies 
opnieuw bekijken met als doel de wijkbelangen en / of delen daarvan. Alle 
verdere ideeën hiervoor zijn welkom.  
 
Paul van Mierlo. 
 
 
De contributienota: 

Contributienota BVME 2009: 
 
Het heeft enige tijd geduurd maar de contributienota voor 2009 is klaar en 
wordt met het wijkblad afgeleverd bij onze leden.  
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De ledenadministratie is gecontroleerd en op basis van de 
ledenadministratie zijn de contributienota’s aangemaakt. Als er 
achterstallige betalingen zijn geconstateerd worden deze ook gemeld op 
de contributienota. Indien u het niet eens bent met de opgegeven 
achterstallige betaling(en), dan kunt u contact opnemen met de 
penningmeester. De contributie kan worden overgemaakt op het 
rekeningnummer vermeld op de contributienota onder vermelding van 
Contributienummer. 
 
Kascontrole: 
 
Ook voor de financiële afsluiting van het jaar 2009 moet er een 
kascontrole worden uigevoerd. Hiervoor worden de huidige leden van de 
kascommissie uitgenodigd om de controle uit te voeren. Voor 2010 wordt 
er vast een oproep gedaan voor een nieuw kascommissielid om plaats te 
nemen in de kascommissie. Het lidmaatschap van de kascommissie duurt 
normaal gesproken maximaal 2 jaar. 
 
Begroting 2010: 
 
Hierbij het voorstel voor de begroting van 2010: 

 
Harry Marinus. 
 

Inkomsten (2010)     Uitgaven (2010)   
         
Contributie (ca. 165 
leden) € 990.00   Bankkosten ING € 85.00  

Reclame inkomsten € 150.00   KvK € 27.00  

     Webhosting € 32.00  

         

     Ledenvergadering € 100.00  

         

     Drukwerk € 200.00  

         

     Activiteiten BVME € 400.00  

         

          

Totaal € 1,140.00   Totaal € 844.00  
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Platform Nuenen Zuid 
 
De zomereditie van dit blad is al weer een half jaar geleden en ook in het 
platform heeft de tijd niet stilgestaan. Paul van Mierlo en ik doen daar mee 
namens De Molvense Erven. 
Het aantal vertegenwoordigde wijken is flink toegenomen en er zijn nog 
maar enkele “Witte vlekken” op het kaartje van Nuenen Zuid. Niet alle 
wijken hebben een wijk- of buurtvereniging en dan is het vinden van een 
vertegenwoordiger extra moeilijk. 
 
Het werken in het platform begint nu ook goed vorm te krijgen. Door de 
uitbreiding met de andere wijken, naast de groep mensen die de pilot 
hebben gedaan, moesten natuurlijk nog wat neuzen worden gericht. 
Logisch; als je met een kleine groep twee jaar lang bezig bent heb je de 
grenzen bepaald en  vaak maar een half woord nodig om elkaar te 
begrijpen. Als er dan plotseling een groep mensen bijkomt duurt het even 
voor dat onderlinge begrip weer terug is.  
 
Maar volgens mij zijn we weer zover. 
Voor alle duidelijkheid nog eens het werkterrein: 

− Zaken die alleen de Molvense Erven aangaan worden 
rechtstreeks door de BVME aangekaart en afgehandeld. 
(Zie het vorige wijkblad) 

− Zaken die van belang zijn voor alle wijken passen in het 
Platform. 

− Het gebied daar tussenin, denk aan zaken als de 
waterpartijen e.d., worden vanuit het platform aan een 
werkgroep van belanghebbenden toebedeeld. 

 
Wat er besproken en behandeld wordt kunt u lezen in de verslagen van de 
vergaderingen die we trouw op de website van de BVME publiceren. 
We gaan binnenkort ook de vergaderingen houden op een plaats in 
Nuenen Zuid en kunnen dan ook die bijeenkomsten een “open” karakter 
geven.  Dan kunt u ook eens binnenlopen om te horen hoe uw belangen 
door ons worden behartigd. 
 
Voorlopig staan alle documenten nog op de website van Nuenen. Kijk 
maar eens op: 
http://www.nuenen.nl  (bij Bestuur en Organisatie en dan bij Wijk- en 
dorpsraden.) 
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Een aantal studenten van het ROC is intussen al begonnen met het 
maken van onze eigen website. 
 
Midden januari verwacht ik een huis aan huis bezorgde publicatie en 
daarin staat veel meer dan ik in dit stukje het geschreven. 
 
Jan Vos 
 

 
Buurtpreventie 
 
De activiteiten met betrekking tot buurtpreventie zijn het afgelopen jaar 
nieuw leven in geblazen. Het meest positieve effect hiervan is dat het als 
onderwerp in de wijk weer daadwerkelijk begint te leven en zo hopelijk 
zoveel mogelijk ellende kan voorkomen. De status is als volgt:   
 
Contactpersonen: 
De reeds bekende contactpersonen zijn verder actief gebleven en er 
hebben zich enkele nieuwe contactpersonen aangemeld. De 
communicatie tussen én met hen is weer verder opgepakt. De input van 
deze contactpersonen is ook gegroeid en er worden vanuit de wijk, al dan 
niet via deze personen, preventiepunten aangedragen die er toe doen.  
 
Communicatie met de wijkagent dhr Fer Engelen: 
Naast alle contacten van onze wijk met de politie is er gestructureerd en 
gepland contact tussen de coördinator buurtpreventie en onze wijkagent 
dhr Fer Engelen. Daarbij worden actuele zaken gemeld, lopende zaken 
onderhouden en tips gegeven over bijvoorbeeld seizoensgebonden 
preventiepunten.   
 
Preventiezaken die acute aandacht vragen: 
Helaas hebben we soms te maken met preventiezaken welke direct 
aandacht vragen met als doel erger te voorkomen. Onze ‘’nieuwe’’ e-
mailkring en het intensievere gebruik van de website geven ons hierbij de 
mogelijkheid om snel binnen de wijk te communiceren.   
 
Maar het kan natuurlijk altijd nog beter. Hoe meer buurtpreventie leeft, hoe 
meer er is te voorkomen. Meldt daarom verdachte situaties altijd. En voor 
degene die daarnaast nog meer bijdrage wil leveren kan zich opgeven als 
contactpersoon. Voor info: mail naar pvanmierlo@onsnet.nu 
 
Paul van Mierlo. 
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Website BVME / digitale communicatie 
 
Overal om ons heen zien we dat communicatie via e-mail en websites 
groeit. De ‘’digitale’’ communicatie is niet meer weg te denken uit de 
moderne maatschappij. De mogelijkheden zijn zeer divers en men bepaalt 
zelf zonder tussenkomst van derden hoe en wanneer men met elkaar 
communiceert. Het is snel en onafhankelijk! 
 
Ook wij als bestuur zien de mogelijkheden groeien van deze digitale vorm 
van communicatie. Het is snel, efficiënt en we hoeven als het ware de 
deur niet meer uit voor communicatie. Vooral bij belangrijke urgente 
boodschappen is deze vorm ideaal. Deze worden via een e-mail en de 
website snel gecommuniceerd in plaats van via het bezorgen van flyers of 
wijkbladen, wat veel meer werk met zich mee brengt.  
 
Wat er ook veranderd de laatste jaren zijn de kerntaken van de 
buurtvereniging. Communicatie mogelijk maken, promoten en uitvoeren 
binnen de wijk wordt steeds meer gezien als een belangrijke taak. En juist 
met een verbeterde e-mail kring en een uitgebreidere website wordt dit 
steeds meer mogelijk gemaakt. Onze webmaster, Bert Kalisvaart heeft 
daar het afgelopen jaar hard aan gewerkt. 
 
Maar Bert geeft ook duidelijk aan dat er nog meer mogelijkheden zijn voor 
een intensiever en uitgebreider gebruik van de website. Maar wat we er 
verder aan willen uitbreiden en hoe we dit intensiever willen gaan 
gebruiken willen we samen bepalen met u als bewoner.   
 
Daarom vragen we aan u allen om eventuele aanwezige ideeën aan te 
reiken. Deze kunnen wij dan inventariseren en uiteindelijk indien technisch 
mogelijk omzetten in extra functionaliteit op de website. Het een en ander 
zal wel in lijn moeten zijn met enkele regelgevingen en het moet in het 
belang zijn van de wijk.  
 
Dus als u nu of later meerdere toepassingen voor onze website weet, 
aarzel niet en stuur een mail naar info@bvme.nl 
 
Bert Kalisvaart / Paul van Mierlo 
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E-mail 

Het bestand met e-mail adressen is al aardig compleet. We kunnen nu, 
met in acht neming van de beloofde privacy, iedereen snel informeren of 
wijzen op een aanvulling op de site  www.BVME.nl  
Mocht uw adres nog ontbreken, terwijl u toch graag op de hoogte blijft van 
alle ontwikkelingen, graag opgave  bij de webmaster of het secretariaat.  
 

 
Technische zaken 
 
Op de website van de Molvense Erven Nuenen , www.bvme.nl, is er een 
hoofdstuk “Technische Zaken”.  Hier kunnen bevindingen van 
medebewoners geplaatst worden. Er zijn verschillende technische 
onderwerpen die regelmatig terugkomen, voor de bestaande - maar ook 
voor de nieuwe bewoners.  
Te denken valt onder meer aan de volgende onderwerpen: 

- Lekkage van (verwarmings) leidingen die weggewerkt zijn in muur 
en vloer. 

- Vervanging van dakpannen. 
- Voegen en waterdicht (loodslabben) maken van schoorstenen. 
- Vervangen van kozijnen. 
- Vernieuwen van  sanitaire ruimtes. 

 
Bij dit alles is er de mogelijkheid om via buren,telefoongids en internet 
informatie te vinden. 
Het lijkt ons nuttig en handig als we op onze ”website”  een overzicht 
hebben van een aantal klusbedrijven. We willen beginnen met  het 
vermelden van die bedrijven  waar in onze wijk goede of positive 
ervaringen mee zijn.  
 
In het verleden is gebleken dat de bedrijven hier rekening mee houden en 
tevens dat als ze “ervaring” hebben met onze ME problematiek ze een 
betere prijsopgave kunnen doen. Ze weten beter welke risico’s  in te 
calculeren. De klusbedrijven weten dat in de ME de huizen bijna hetzelfde 
zijn. 
 
Dus bij deze het verzoek om de moeite te nemen de namen van de 
bedrijven aan onze vereniging te mailen.   
 
Wim Rosier 
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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: Bram Soetendal - Molvense Erven 50 - 283 05 09. 

 

 
 
 
 

 

De gemeente Nuenen c.a. heeft een  

meld- en klachtennummer 

tel.  263 1699 

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

overlast, enz. 
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