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De Molvense Erven in cijfers 
 
“Nuenen vergrijst...”  -  “iedereen blijft hier maar mooi wonen ...”  -  “jullie moeten ook activiteiten voor kinderen 
organiseren ...”  -  “zo’n verkeersbord, het is hier geen bejaardenkolonie ...” en andere opmerkingen hebben geleid 
tot de vraag aan de afdeling Bevolking om ’ns wat demografische gegevens over onze wijk. 
 
Zie hier de cijfers van de Molvense Erven en Oude Kerkdijk. (de gegevens zijn per 1 nov 2017)  

ALV BVME 
De jaarlijkse Algemene ledenvergadering van uw belangenvereniging wordt gehouden op maandag 
5 februari 2018 om 20.00 uur in de kantine van de Korfbalvereniging NKV aan het Wettenseind. 

  WONINGEN ME OK tot. 

  aantal 220 23 243 

  waarvan lid BVME 158 9 167 

BEWONERS  

  totaal  634 

  mannen 314 

  vrouwen 320 

  gemiddeld per woning 2,6 

LEEFTIJDEN  

  onder 10 jaar 60 

  10-ers 65 

  20-ers 40 

  30-ers 51 

  40-ers 55 

  50-ers 89 

  60-ers 123 

  70-ers 129 

  80-ers 22 

  90⁺ 0 

  ouder dan 50 jaar 363 57,3% 

  ouder dan 60 jaar 274 43,2% 

  65+ers (gepensioneerd?) 223 35,2% 

  ouder dan 70 jaar 151 23,8% 

  ouder dan 75 jaar 64 10,1% 

  ouder dan 80 jaar 22 3,5% 

ALLEENSTAANDEN/ALLEENWONENDEN 
(gegevens vanaf geboortejaar 1960) 

leeftijd totaal vrouw man 

57 -62 8 5 3 

62 - 67 8 3 5 

67 - 72 15 11 4 

72 - 77 10 7 3 

77 - 82 6 4 2 

82 - 87 5 3 2 

87 - 90 2 1 1 

totaal 54 34 20 

Op basis van deze cijfers durven we de conclusie te 

trekken dat de wijk aan het ‘vergrijzen’ is (ongeveer 

de helft van de bewoners is 55⁺) en dat onze wonin-

gen voor een kwart bewoond wordt door alleenwo-

nenden in de leeftijd van 57⁺.  

Oeps …. 
In de buurtinformatiegids 2018 is een foutje geslopen. Vergeten is dat op 29 november ook restafval wordt opge-

haald. Daarom in een bijlage bij dit Molletin een verbeterde versie. 



Molvense Erven aan de Kook  

Jongstleden zaterdag 20 januari organiseerde de BVME de 3e editie van Molvense 

Erven aan de Kook.  

Meer dan 40 bewoners deden mee aan een soort running dinner in de wijk.  

Boudewijn en Ellie Raessens - Cremer tekenden opnieuw voor een perfecte organi-

satie, waardoor steeds nieuwe tafelsamenstellingen ontstonden. Met een geringe 

eigen bijdrage werd door hen het voorgerecht (witte wijn) het hoofdgerecht (rode 

wijn) en dessert (bonbons) verrijkt.  

Verrassend wie er bij je aanbelt bij een volgende gang, verras-

send met wie je aan tafel komt.  

En we kunnen het niet genoeg benadrukken: De opzet is niet om er een culinair feestje van te 

maken … ontmoeten is het doel en dat kan bij heel simpele gerechten evenzeer heel gezellig en 

verrassend zijn! Bekende en onbekende gezichten uit je wijk aan tafel en steeds bijzondere ge-

sprekken en ontdekkingen. Tijdens de wisselingen van gangen een wandelingetje door de wijk … 

“hé, wie loopt daar en waar zouden ze naartoe gaan”.  

Nieuwbouw Molvense Erven 63 
Rond de te bebouwen kavels is het al een poosje stil, behalve dat van 

lieverlee de borden verrijkt werden met VERKOCHT  en in de gemeente-

lijke publicaties werd vermeld dat er een omgevingsvergunning is afge-

geven. Reden om ‘ns te informeren naar de stand van zaken. 

Het is inderdaad zo dat alle toekomstige bewoners inmiddels de beno-

digde omgevingsvergunningen hebben ontvangen. 

De eerste koper start begin februari met aanvang van zijn bouwwerk-

zaamheden. De overige kopers zullen hierna stapsgewijs volgen. 

 
Whatsapp Samen Voor Elkaar Molvense Erven 
Sinds enige tijd functioneert in onze buurt de Whatsappgroep Samen Voor Elkaar  

 

Een aantal vragen via ‘Voor Elkaar Molvense Erven’ hebben al tot plezierige reacties geleid: De vraag naar leveran-

ciers voor nieuwe dakramen; wie kent een goede klusjesman, een vraag naar statafels, vervanging voor een afge-

waaide dakpan, … 

Nog even: Om te voorkomen dat er een heleboel whatsapp-jes hen en weer gaan (dat willen we beslist niet !!) 

spreken we af dat je Samen Voor Elkaar Molvense Erven alleen gebruikt om je bericht te maken en dat je daarin je 

06-nummer en/of mailadres vermeldt zodat iemand die wil reageren dat buiten de app-groep doet. 

Je reageert dus niet via de groeps-app. 

Ook meedoen? 

Wil je meedoen met Voor Elkaar Molvense Erven en ben je bereid om je aan onze spelregels te houden, stuur dan 

een mailtje met je 06-nummer naar bestuur@bvme.nl en we plaatsen je in de whatsapp-groep Samen Voor Elkaar. 

Verminderde frequentie buslijn 6 …. tenietgedaan 
We hebben ons enige tijd zorgen gemaakt over de vermindering van de fre-

quentie van buslijn 6. Met name in de avonduren en op zondagavond bleek 

busvervoer van en naar onze wijk een stuk lastiger. Gelukkig is daar met de 

nieuwe dienstregeling weer uitbreiding in gekomen en rijdt de bus gedurende 

de avond weer elk uur; ook op zondagavond.  
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