
DIGITALE NIEUWSBRIEF VAN DE BELANGENVERENIGING MOLVENSE ERVEN                                             JUNI 2015  

Nog even en de vakanties barsten weer los. 
Daarom nog een beknopt MOLLETIN met enkele actuele zaken. 

We wensen alle leden een heerlijke zomerperiode !! 
Enne ... als uw buren weg zijn, houdt u toch wel een oogje in het zeil. Op die manier houden we 
onze wijk veilig en zorgen we samen voor een wijk waarin oog en oor voor elkaar hoog in het vaan-
del staan. 
 
Voor degenen die in de komende periode niet weg zijn onderstaand nog even de data van de komende koffie-
ontmoetingen: 

* dinsdag 16 juni 

* woensdag 15 juli 

* dinsdag 18 augustus 

* woensdag 16 september 

* dinsdag 20 oktober 

* woensdag 18 november 

 

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

10.30 - 12.00 uur 

in de Jo van Dijkhof 

Snoeien van de bomen in de Molvense Erven.  

In het verleden werd onze wijk onaangenaam verrast door ingrijpende snoeiwerkzaamheden aan de bomen langs 

de doorgaande weg. De start daarvan vond juist plaats op het moment dat de bomen prachtig in het blad stonden. 

Omdat we vermoeden dat rond deze tijd mogelijk opnieuw snoeiwerkzaamheden worden voorbereid, hebben we 

overleg gevoerd met de verantwoordelijken binnen de Gemeente. Er zijn inderdaad plannen om dit jaar te snoei-

en. 

We willen u uiteraard informeren over het resultaat van ons overleg en de uitleg over de werkwijze: 

Soms ontstaan er problemen door te grote bomen in het straatprofiel.  

Onvoldoende bovengrondse ruimte heeft er destijds toe geleid dat de gesteltakken van ca. honderd bomen in de 

doorgaande route van de Molvense Erven, zo sterk zijn ingekort dat er alleen nog takstompen over zijn gebleven.  

Het kandelaberen (zoals dat in vaktermen heet) biedt slechts tijdelijk een oplossing. De kroon zal na enkele jaren 

weer zijn oorspronkelijke vorm aannemen en even groot worden als voor het ingrijpen.  

Een eenmaal gekandelaberde boom moet als knotboom worden onderhouden.  

Dit houdt in dat bij een goede groei ongeveer een keer in de vijf of zes jaar een nieuwe snoeibeurt nodig is. Anders 

worden de weer aangroeiende takken (te) zwaar waardoor ze kunnen afbreken. 

 

De bomen in de Molvense Erven, Haagbeuken, zijn weer toe aan een snoeibeurt. Vanwege de kans op 

‘bloeden’ (uit de wond weglekken van water) als de boom niet vol in blad staat, kunnen  we dit alleen doen vanaf 

juni tot november, dus als de bomen in blad staan.  

In de Molvense Erven staat snoei van deze bomen voor september op de planning. Voordat De Gemeente daad-

werkelijk aan de slag gaat, krijgen omwonenden nog nadere informatie over de precieze planning.  

Overlast van bomen 

In delen van Nuenen, ook in onze wijk, bestaat in een aantal gevallen onduidelijkheid over 

‘overlast’ van bomen (vaak berken) in het openbare groen.  

Reden om eens te informeren naar het Gemeentelijk beleid. 

 
Lees verder …. 



Het beleid is helder: 

Individuele bewoners kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor het kappen van bomen, 

waarbij de gemeente verwacht dat aanvragers eerst hebben overlegd met omwonenden om tot 

overeenstemming te komen. 

 

 

De gemeente zal de situatie ter plekke beoordelen en hanteert daarbij een ‘beslismatrix’ waarbij gekeken wordt 

naar de waarde van de boom in allerlei opzichten en de mate van overlast die betreffende boom geeft.  

De uitkomst van deze matrix is een getal op basis waarvan de gemeente een besluit neemt. 

De uitkomst kan zijn:                      

               - kappen mag niet 

               - kappen mag, als de gemeente er aan toe is (o.a. afhankelijk van geld en inzet personeel/aannemer - De  

       boom komt dan op een lijst, waarbij aan het eind van het jaar bekeken wordt of er nog middelen voor  

                  beschikbaar zijn.) 

               - kappen kan in die situatie dan ook versneld, mits de bewoners zelf de kosten dragen zijnde € 350,- per 

                  boom. 

We hopen dat hiermee duidelijkheid komt over de (on)mogelijkheden. 

Het is, nogmaals, aan de omwonenden om hierover onderling overeenstemming te krijgen en eventueel stappen 

naar de Gemeente te nemen. 

Kijk ook eens op www.bvme.nl 

 

De BVME beschikt over een lampensnoer met gekleurde LED-verlichting (ca. 45 lampen) voor uw tuinfeest of buurt-

barbeque die u tegen een geringe vergoeding  (5,- voor leden - 10,- voor niet-leden) 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.  


