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Vacature Bestuurslid BVME 
Op de komende jaarvergadering ontstaat een vacature voor een be-

stuurslid. Theresa Foks heeft aangegeven na vele jaren haar bestuurs-

functie ter beschikking te stellen. 

Wie wil ons komen versterken ?? 
Het bestuurslidmaatschap van de BVME is gewoon hartstikke leuk en 

kost echt niet veel tijd. 

We hebben voorkeur voor een vrouw … die contactpersoon van en 

naar de commissie burenhulp wil zijn.  

Wie neemt de handschoen op ? (je weet wel: bestuur@bvme.nl) 

Wijzigingen afvalinzameling 
De Gemeente Nuenen gaat vanaf januari 2017 een aantal zaken wijzigen m.b.t. het ophalen van GFT+E. (Groenten-, 

Fruit- en Tuinafval + Etensresten)  

Dat houdt een andere ophaalfrequentie in, meer gericht op het seizoen.  

 november  -  december  -  januari  -  februari  -  maart: 1 x per 4 weken. 

 april  -  mei  -  september  -  oktober: 1 x 2 weken 

 juni  -  juli  -  augustus:  iedere week 

Het tarief voor het aanbieden van de GFT+E container (‘de groene bak’) wordt verlaagd naar € 1,- per keer. 

 

Daarnaast wordt vanaf 1 januari het storten van snoeiafval naar de milieustraat gratis en er zullen op een tiental 

plaatsen ‘permanente groenhoeken’ ingericht worden, inde vorm van grote bladkorven. Daarin kan te allen tijde 

(tuin)groenafval gedeponeerd worden. Het doel is om meer groen uit de restcontainer te halen.  

 

Dus: Iedere week wordt PMD opgehaald, het papier 1 x per maand, GFT+E seizoensgebonden en restafval 1 x 4 

weken.  De 140 seizoen bladkorven die er nu staan worden na 15 januari opgeruimd, als de kerstbomen verzameld 

zijn.  

 

Sinds een half jaar is een gratis brenghoek (aparte ingang) op de milieustraat Nuenen ingericht, waar je 7x24 uur 

een aantal afvalstromen kwijt kunt. Denk hierbij aan karton, tempex, glas, PMD, batterijen (zie afvalkalender op 

www.nuenen.nl onder het kopje milieustraat)  

Uiteraard wordt bovenstaand ook verwerkt op de afvalkalender in de buurtinformatiegids BVME 2017, die medio 

december wordt verspreid onder de leden. 

En nog even dit: 
Iedere donderdag haalt de gemeente Nuenen PMD bij u op! Een hoge service. Helaas zien 

we op verschillende adressen de zakken veel te vroeg buiten hangen. Dat is jammer en niet 

nodig in ons mooie Nuenen. Hang het op woensdagavond buiten of donderdagmorgen 

vroeg!   

Voor alle duidelijkheid, PMD is alleen verpakkingsmateriaal dus geen tempex en hard plastic, 

denk hierbij aan een emmer, wasmand of krat! Dat laat de inzamelaar ook staan, omdat de 

gemeente Nuenen een boete krijgt als het PMD vervuild is. Dat kan wel gratis naar de milieu-

straat Nuenen. 



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

Wijkboekenkast 
Zoals eerder gemeld heeft het bestuur het plan opgevat om bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de BVME 
onszelf te trakteren op een wijkboekenkast, of een wijkbieb zoals u wilt. 
In navolging van andere plaatsen en goede ervaringen elders willen we een boekenkast maken waarin buurtgeno-
ten boeken kunnen plaatsen en kunnen meenemen. 
We veronderstellen dat er nogal wat buurtgenoten zijn die graag lezen; er zijn er ongetwijfeld ook die prachtige 
boeken in de kast hebben staan die ze eigenlijk nooit meer lezen en anderen dat leesplezier ook graag gunnen. 
Voor die mensen willen we een boekenkast. Intussen wordt een ontwerp gemaakt en daarna gaat onze Nuenense 
Dorpswerkplaats aan de slag. 
Een boekenkast zonder al te veel regels: Boeken halen en boeken brengen en genieten van mooie literatuur. Maar 
wellicht ook kinderboeken voor uw (klein)kind.  
Zo’n boekenkast is één … het gebruik ontwikkelt zich in de praktijk. 
 
Natuurlijk: er zijn risico’s zoals vandalisme. 
Maar moet dat een reden zijn om het plan dan maar niet te realise-
ren ?? 
Samen met een of enkele vrijwilligers willen we het gebruik verder gaan 
regelen: waar komt ‘ie te staan; welke dagen; waar kunnen we ‘m ber-
gen, enz.   
 
Daarom de vraag: WIE wil ons helpen en met enkele anderen verant-
woordelijkheid nemen voor het beheer??  Twee leden willen al helpen, 
maar met nog wat meer mensen wordt het allemaal wat makkelijker.  
Even een mailtje naar bestuur@bvme.nl en we hebben graag verder 
contact.  

Is dit misschien een mooie plek voor de wijkbieb ? 

Beheerder website / webmaster 
Op het gevaar af dat deze Molletin wat op een vacaturebank begint te lijken 

toch nog eentje: Wie is bereid het beheer van onze website te verzorgen.  

Nu is dat nog de taak van de secretaris, maar onder het motto ‘vele handen ….’ 

zou het fijn zijn als iemand anders het beheer van de website voor zijn/haar 

rekening wil nemen. De techniek is zeker niet ingewikkeld en eigenlijk voor ie-

der die een klein beetje vertrouwd is met de computer goed te doen.  

Wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Bert Eshuis 

(bert.eshuis@onsnet.nu of  040 2835461) 

De BVME beschikt over een lampensnoer met gekleurde LED-verlichting (ca. 45 lampen) voor uw (tuin)feest of buurtbar-
beque die u tegen een geringe vergoeding  in bruikleen kunt krijgen. 
Reserveren gaat ‘t makkelijkst per mail naar bestuur@bvme.nl.  
Degene van het bestuur die het lampensnoer in bezit heeft, neemt daarna contact met u op voor verdere afspraken.  


