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Bestuurssamenstelling. 
Zoals eerder gemeld hebben Hein Kranen en Bert Kalisvaart hun bestuurslidmaatschap ter beschikking gesteld.  
We zijn op zoek gegaan naar aanvulling en we denken in Bert Eshuis een bekwame vervanger gevonden te hebben. 
Bert zal op de eerstkomende Algemene Ledenvergadering als bestuurslid voorgesteld worden.  
Er rest nu nog 1 vacature, die we spoedig hopen in de vullen. Uw reactie voor deze boeiende taak wordt van harte 
ingewacht door het bestuur. We zoeken bij voorkeur iemand uit het deel van de wijk dat nog niet in het bestuur 
vertegenwoordigd is … een bestuurslid uit het deel dat grofweg langs het water is gelegen zorgt voor een meer 
evenwichtige spreiding over de wijk. 

 

Koffie - ontmoetingen 
Theresa Foks, Johan de Moor, Corrie Eshuis zijn de organisatoren van de koffie-ontmoetingen. Ze onderzoeken 
steeds hoe het beter kan. Er zijn daarom weer nieuwe plannen in de maak. 
Omdat gebleken is dat niet ieder op woensdagmorgen in de gelegenheid is de koffie-ontmoetingen te bezoeken, 
worden de morgens vanaf maart 2015 afgewisseld: de ene maand de 3e dinsdag en de andere maand de 3e woens-
dag. Steeds van 10.30 – ca. 12.00 uur in de Jo van Dijkhof.  
We bieden u dan graag het eerste kopje koffie gratis aan.  
De vrijwilligers van ons project Burenhulp zullen bij toerbeurt uw gastvrouw en/of gastheer zijn. 
Waar daarvoor aanleiding is, kan een actueel thema kort aan de orde komen. We denken daarbij aan max. 10 mi-
nuten … het blijft tenslotte de bedoeling elkaar te ontmoeten. 
De eerstvolgende keren: 
 woensdag 17 december 
2015: woensdag 14 januari 
 woensdag 18 februari 
Daarna wisselen de dagen:  
 dinsdag 17 maart 
 woensdag 15 april … enz.   

Afval clusteren. 
Uit een deel van de wijk (woningen tussen de huisnummers 232 – 264) heeft het bestuur reacties ontvangen op 
het recente besluit van de Gemeente om het afval te clusteren.  
We hadden met name vanuit dat deel de bezwaren ook verwacht en hebben dat van meet af 
aan kenbaar gemaakt bij de contactpersoon van de gemeente. We zijn het met een aantal men-
sen eens, dat de afstand van hun huis tot het verzamelpunt wel erg groot is. Zeker in de winter is 
het voor ouderen een heel eind.  
Bij de invoering hebben we dan ook nadrukkelijk bepleit om dat deel, minstens voor een deel, 
toch in te rijden. 
Betrokken ambtenaar houdt echter vast aan het eerste plan. Ergo, ze heeft de wethouder meegedeeld dat e.e.a. in 
overleg met de BVME tot stand is gekomen en dat alles naar wens verlopen is.  
Het moge duidelijk zijn dat de werkelijkheid in onze beleving een andere is. 
Wij zullen nogmaals met de verantwoordelijken binnen de gemeente over de knelpunten in gesprek gaan.  

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

Kijk ook eens op www.bvme.nl 

Noteert u vast in uw agenda:  

Alg Ledenvergadering BVME  

op maandag 2 februari 2015 

Om 20.15 uur.  

Uitnodiging en agenda volgen nog. 

Recent hebben we een aantal wijkbewoners benaderd die geen lid 

zijn van de BVME met de vraag lid te worden. Gelukkig hebben de 

meesten positief gereageerd op ons verzoek en zijn lid geworden. 

Enkele anderen hebben nog niet gereageerd, maar we hopen dat ze 

dat snel zullen doen met een positieve reactie. 



Ontwikkelingen ME63 
Recent ontvingen we bericht dat inmiddels een volgende stap is gezet m.b.t. de woonontwikkeling van de locatie 
ME63. 
Op dinsdag 25 nov komt het Team Ruimtelijke Kwaliteit bijeen om een advies aan het College van B&W te formule-
ren op basis van een voorstel van een architect in opdracht van de projectontwikkelaar Hilva. 

Het plan omvat de bebouwing van 4 extra kavels. Dus naast het bestaande pand zullen 
nog vier vrijstaande woningen kunnen worden gebouwd.  
Uitgangspunt van het bestuur is dat we ijveren voor een zo groen, zo veilig en zo leefbaar 
mogelijke wijk, dus liever geen bebouwing zien. Maar binnen de actuele situatie, de ge-
meenteraad stemde eerder in met de plannen voor woonontwikkeling van het gebied 
ME63, hebben we kritisch gekeken naar het gepresenteerde plan van de architect. 
Uit het plan, dat in z’n geheel op de website (www.bvme.nl) is te vinden: De voorgevel-
rooilijn van de woningen komt minimaal 5,20 m uit de voorste perceelgrens, zodat parke-
ren voor 2 auto’s per kavel mogelijk is; de maximale bouwhoogte is 9 m en de goothoogte 
zal maximaal 6 m zijn.  
Groene erfafscheidingen (bij voorkeur groenblijvende hagen) worden verplicht met een 
hoogte van max 1 meter aan de voorzijde en onderling max 2 meter. 

Wij zullen de vergadering van het Team Ruimtelijke Kwaliteit bezoeken en een aantal kanttekeningen kenbaar ma-
ken: Er wordt ruimte geboden om aan het hoofdgebouw (100m²) ondergeschikte aan-, uit-, of bijgebouwen te 
bouwen met een oppervlakte van 60m². Wij vinden dat (te) veel. 
Bovendien zien we graag dat die aan-, uit-, of bijgebouwen niet hoger mogen worden dan  1 bouwlaag.  
In het plan staat dat afwijkingen mogelijk zijn; wij zien dat graag wat concreter omschreven. 
De hoogte van de hagen in de bocht dienen geen verslechtering van de verkeersituatie op te leveren.  
De bomen aan de straatzijde moeten behouden blijven; lukt dan niet, dan dient herplant plaats te vinden in de 
wijk. 
Parkeren wordt weliswaar voorzien op eigen grond, waarbij uitgegaan wordt van 2 personen per perceel. In de 
praktijk kunnen de toekomstige gezinnen een andere samenstelling hebben en mogelijk de bijbehorende auto’s 
dat aantal overtreffen. Daarvoor dient zonodig aanvullende parkeergelegenheid gecreëerd te worden. 
We vinden dat de kleur van de voorgeschreven baksteengevelsteen moet aansluiten bij de kleuren in de wijk. 
We hopen dat het Team Ruimtelijke Kwaliteit onze opmerkingen mee zal nemen in haar advies aan het College. 

Zoals u wellicht weet is een actiegroep van omwonenden actief. Deze groep zal naar verwachting haar eigen standpunt in-

brengen.  

 

Bibliotheekpunt in Gasterij Jo van Dijkhof 
Sinds september 2014 is in de gasterij van de Jo van Dijkhof een bibliotheekpunt geopend voor bewoners van de Jo 
van Dijkhof èn voor buurtbewoners. Dit bibliotheekpunt is onderdeel van Bibliotheek Dommeldal. Sinds de verhui-
zing van de bibliotheek van het Vincent van Goghplein naar de Jhr. Hugo van Berckellaan, was er 
vanwege de afstand die voor sommigen te groot is geworden, behoefte aan een servicepunt in 
Nuenen Zuid. 
Het is nu nog een bibliotheek met een kleine collectie, die steeds groter wordt, naarmate er ook 
meer gebruikers zijn. Ieder half jaar worden de boeken gewisseld. 
Gebruikers dienen wel te beschikken over een bibliotheekpas die aan te vragen is via de medewer-
kers van het bibliotheekpunt.  
Bewoners en buurtbewoners kunnen er  snuffelen in de boekenkasten en zoeken met de computer 
in de collectie van de ‘grote’ bibliotheek. De enthousiaste (vrijwillige) medewerkers die  aanwezig 
zijn, kunnen ook boeken reserveren in de ‘grote’ bibliotheek. Zij staan klaar om te helpen of te adviseren. Een van de 
medewerkers kan ook adviseren hoe je de eBooks van Bibliotheek Dommeldal op je je iPad en eReader kunt lezen. 
En natuurlijk kunnen bewoners en buurtbewoners elkaar ontmoeten in het gezellige atrium onder het genot van een 
koffie/thee en nog veel meer. 
 
De Bibliotheek in de gasterij is iedere week open op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en op donderdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur! 
 

Annette Stevens, Bibliotheek Dommeldal, vestiging Nuenen 
 

 



 
U weet toch dat de BVME voor uw 
feest een lampensnoer beschik-
baar heeft? 
Tegen een geringe huur kunnen 
onze le-
den dat 
gebruiken. 

Het lampensnoer is intussen ver-
nieuwd en voorzien van LED-
lampen. 
Reserveren kunt u bij voorkeur 
via bestuur@bvme.nl, u mailt ons en wij nemen dan snel 
contact met u op. 

Burenhulp 
De commissie Burenhulp gaat haar aanbod actualise-
ren. Er zal een nieuwe brochure worden gemaakt. 
Ook nieuwe burenhelpers zijn van harte welkom.  
Interesse?  
Een berichtje naar theresa.foks@gmail.com en u ont-
vangt alle informatie van de commissie die verder 
bestaat uit Johan de Moor en Corrie Eshuis.  

Idee 
Enkele buren hebben gezamenlijk een doe-het-zelf schoorsteenveegset aangeschaft. Kosten: ca €75,- Met deze set 
kun je vanuit de woonkamer de schoorsteen vegen. Een aanrader, zeker als je nieuwe dakpannen en/of zonnepa-
nelen hebt. Als je zo’n set met bijv. 5 buren aanschaft, verdien je in no-time je schoorsteenveger terug.  
NB. Informatie bij het Ned Verbond van Verzekeraars leert overigens dat nergens is vastgelegd dat schoorsteenve-
gen door een ‘erkende’ veegmeneer moet gebeuren. 
Wil je het toch laten doen? 
De technische commissie is benieuwd naar adressen van goede en niet te dure ervaringen. 

Verkeersstructuurplan  
De aanleg van de HOV-lijn door ons dorp resulteert ook in een nieuw verkeersstrucuurplan. 
Daar gaat een flink deel van onze wijk ook mee te maken krijgen. 
Als eerste is er het plan om een lus te maken tussen de meubelzaak van Goossens en de 
Meijerijlaan. Doel is om de verkeersafwikkeling door de kom van Nuenen om te leiden. Dat 
gaat dus flinke gevolgen hebben voor de verkeersdruk op de Geldropsedijk. Immers, veel 
verkeer uit Eindhoven over de Europalaan zal die route nemen om naar m.n. Geldrop en 
Helmond te rijden.  
Maar er is meer: Er zijn plannen om te Opwettenseweg af te sluiten voor het gemotoriseerd 
verkeer. Dat moet dan via de -open te stellen- huidige busbaan naar Eindhoven.  
We ontvingen enige tijd geleden bericht dat ten behoeve van die lus in de tweede helft van 2015 een bestem-
mingsplan zal worden vastgesteld. En recent het bericht dat het College van B&W opdracht heeft gegeven voor 
een eerste akoestisch onderzoek. 
Reden om op korte termijn contact te gaan zoeken met de Gemeente om duidelijkheid te krijgen over plannen en 
hun gevolgen voor onze wijk. 

Buurtpreventie 
Er zijn momenteel geen bijzonderheden te melden. Het is gelukkig overigens erg rustig in de wijk op dit moment. 

Maar alertheid blijft geboden, en wanneer u verdachte zaken in de wijk waarneemt graag ook een 
berichtje naar coördinator Dick Sinnema (d.sinnema@onsnet.nu of  tel 2838912) 
De Gemeente zal gevraagd worden om de borden buurtpreventie opnieuw te plaatsen daar waar ze 
zijn verdwenen. 
Dick heeft intussen contact gelegd met Albert Schepers (bij velen ongetwijfeld nog bekend van zijn 
winkels in het Kernkwartier en naast Harense Smid als sloten- en veiligheidsexpert). 

Albert is actief op het gebied van veiligheid in zijn algemeenheid en daarnaast ook specifiek voor senioren. Hoe kan 
je veilig wonen.   (http://www.domosafetica.nl/index5.htm) 
Hij geeft advies over hang- en sluitwerk, kluis systemen (domo-safe-tica), alarmering/elektronische beveiliging en 
simpele automatisering en levensloop-bestendige inrichting van uw huis. (lampen, brandbeveiliging, valpreventie, 
op afstand bedienbare voordeur en gordijnen.) 
Ook organiseert hij in de regio workshops over dit onderwerp. 
Albert is graag bereid een presentatie te geven voor belangstellenden in onze wijk.  
Aanmelding hiervoor kan via Dick worden geregeld (adres/email) en dan maken we een afspraak voor zo’n 
‘workshop’. 
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