
 
 
 

 
 

 
 

     Beste BVME-leden, 
 

     Dit is de laatste Molletin van 2020. We hebben nog enkele mededelingen voor u. 
 

     Met vriendelijke groet, 
 

     Bestuur van de BVME 
 

 
 

 
Vanwege het Corona-virus heeft het bestuur afgelopen jaar weinig kunnen 

vergaderen. Onderling hebben we wel regelmatig contact gehad via de bekende 
media.  

 
 

De ons bekende activiteiten waarbij mensen dicht bij elkaar zouden komen zijn sinds 
maart afgelast. Zolang het virus ons land in de greep houdt, zal dat zo blijven. 

Activiteiten waarbij mensen op afstand konden blijven zijn er wel geweest, met 
name de acties van de jeugdcommissie van de BVME. Vijf jonge mensen, ouders van 

jonge kinderen, zijn afgelopen jaar bezig geweest met het organiseren van acties 
voor de kinderen. Het bestuur is bijzonder blij met deze enthousiaste leden. 

 
 

We hadden onlangs de oude traditie van de nieuwjaarsborrel weer nieuw leven 
ingeblazen. Helaas kunnen we dit van wege Corona nu niet door laten gaan. 
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De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, die we altijd in het begin van het jaar 

organiseren, wordt tot nader order uitgesteld.  

 
De aftredende bestuursleden zijn bereid aan te blijven tot de volgende vergadering. 
Mocht u op- of aanmerkingen hebben op de besluiten van het bestuur, of wilt u 
graag een inbreng hebben in de BVME, dan kunt u contact opnemen met het 

bestuur: bestuur@bvme.nl  
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Het bestuur is nog altijd op zoek naar een voorzitter: wie wil de hamer oppakken? 

 
 

 
 

    De maandelijkse koffie-ochtenden waar  
    een groep leden elkaar konden ontmoeten  

    zijn sinds maart niet meer doorgegaan.   
    Zodra het virus uit ons land is, zullen we  

    kijken of we dat weer op kunnen starten.  
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Ontsluiting Nuenen-West. 
U zult vast in de Nuenense weekbladen, het Eindhovens Dagblad, het internet en/of 

SBS6 gelezen/gehoord hebben over de voortgang van plannen van wethouder van 
Brakel over de ontsluiting van Nuenen-West via Wettenseind en de Geldropsedijk.  

In de gemeenteraad van 10 december staat dit onderwerp op de agenda! 
We hopen dat de gemeenteraad een verstandig besluit neemt, waarbij de belangen 

van de bewoners van Nuenen zwaarder wegen dan de argumenten van de 
wethouder.  

 
 

 
 

Picknicktafel 
In het kader van de actie “Spelen en Bewegen” heeft de gemeente een 

picknicktafel in het speeltuintje geplaatst. Tijdens de 
inspraakbijeenkomsten voor de uitvoering van de plannen, heeft het 

bestuur van de BVME gewezen op het gevaar voor overlast van 
hangjongeren. De Molvense Erven had hier in het verleden reeds ervaringen 

mee opgedaan bij een bankje dat geplaats was bij de zandbak. Tegen onze 
wens in is er toch een picknicktafel geplaatst en … het zorgt voor overlast 

door hangjongeren. Het bestuur heeft bij de gemeente aangedrongen de 
tafel z.s.m. te verwijderen, maar de gemeente wil niet. Ondertussen blijft er 

regelmatig overlast plaats vinden, waarbij direct-omwonenden in hun slaap 
worden gestoord. Er blijft geprotesteerd worden bij de gemeente, maar tot 

nu toe zonder het gewenste resultaat. 



 
 

 
 
Beuken kandelaberen. 
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat de beuken langs de doorgaande weg weer worden 

gekortwiekt. Bram Soetendal heeft, vanuit zijn contacten uit het verleden (als 
voorzitter van de BVME) met de afdeling groen van de gemeente gemaild met de 

betrokken ambtenaar. Het bestuur had met de gemeente het volgende afgesproken: 
kandelaberen in oktober-november en de BVME vooraf waarschuwen zodat de leden 

geïnformeerd konden worden. Beide afspraken zijn dus door de gemeente niet 
nagekomen, hetgeen helaas niets bijzonders is. Nu maar hopen dat de bomen geen 

blijvende schade oplopen door m.n. vorst bij de snoei. 
 

 
 

Het bestuur van de BVME wenst u  
 

 
 

We hopen dat u gezond blijft. 
 


