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Lees verder …. 

 
  

 

ME aan de Kook 
Nog ongeveer een week en het initiatief ‘Molvense Erven aan de Kook’ gaat plaats-

vinden. Maar liefst 37 buurtgenoten gaan bij elkaar eten. In wisselende groepjes van 

6 personen wordt ergens een voorgerecht gegeten, daarna scheiden de wegen voor 

een nieuwe groep die het hoofdgerecht ergens  gaat nuttigen en vervolgens dezelfde 

gang naar het dessert. De afterparty vindt daarna gezamenlijk plaats. Ellie en Boude-

wijn Raessens zijn initiatiefnemers van dit bijzondere ‘project’ en verdienen hulde 

voor de energie die ze intussen hebben gestoken in leuke initiatief … nu al aanleiding 

voor plannen voor een vervolg !! 

Bouwplan Molvense Erven 63 
Wellicht hebt U recent in de plaatselijke media gelezen dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Nuenen-Zuid her-

ziening Molvense Erven 63’ vanaf 31 dec gedurende zes weken ter inzage ligt. 

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om vier extra 

(vrijstaande) woningen te realiseren op het perceel Molvense Erven 63 (het 

perceel bij de voormalige eendenvijver). Het plan ligt voor een ieder ter inzage 

op het gemeentehuis en is ook te vinden via de landelijk site: 

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Min of meer gekoppeld aan het plan is het zgn. beeldkwaliteitsplan waarin be-

schreven is aan welke vormen, omvang, kleuren e.d. het ontwerp van de te rea-

liseren woningen en hun percelen dienen te voldoen. 

In een eerder stadium heeft het bestuur haar zienswijze op dat beeldkwaliteits-

plan kenbaar gemaakt aan de commissie die daarover gaat. Vanuit onze visie: 

zo groen, veilig en leefbaar mogelijke wijk, maakten we opmerkingen over be-

bouwingsomvang en -hoogte, veiligheid van de zichtlijnen op de hoeken, groen-

blijvende perceelsomheining, parkeren op eigen grond, enz.   

Overigens vinden we dat in het beeldkwaliteitsplan nog steeds ‘wollig’ en dus 

weinig concreet taalgebruik gebezigd wordt. Begrippen als  “passend” en 

“….een eigentijdse en meer expressieve vertaling van de bestaande architectuur in de omgeving” dragen niet echt 

bij aan veel helderheid. 

In het beeldkwaliteitsplan is rekening gehouden met onze opmerkingen. Wat er nu ligt laat echter vele interpreta-

ties open en het is afwachten hoe het plan er uiteindelijk uit komt te zien. 

 

Voor alle duidelijkheid: het bestemmingsplan gaat over de toestemming om te bouwen. 

Het beeldkwaliteitsplan gaat over de vorm waaraan vervolgens de architect gebonden is. 

Eerder heeft de Gemeenteraad ingestemd met het principe-besluit om het perceel te gaan bebouwen. Die moge-

lijkheid wordt nu dus met het voorontwerpbestemmingsplan meer definitief gemaakt.  

 

Verkeers Structuur Plan (VSP2) 
Het plan beoogt een betere en meer efficiënte verkeersdoorstroming in en rond Nuenen. 

Onderdeel van het plan is het voornemen om een weg aan te leggen die met een boog vanaf de rotonde bij Goos-

sens (de Pinckart) naar de Meijerijlaan gaat lopen. 

De Gemeente heeft ons recent verzocht om te overleggen over de verdere invulling van het plan: men wil ons in-

formeren en onze mening vragen over enkele ‘verkeerskundige keuzes’. 

Vooralsnog zal dat gaan over keuzes in die verbindingsboog, maar natuurlijk heeft het aanleg-

gen daarvan forse konsekwenties voor de verkeersdruk in en rond onze wijk.  

 

 



Het is duidelijk dat de plannen voor veel bewoners van de Molvense Erven gevolgen zullen hebben, negatieve van-

wege verkeersdrukte, luchtvervuiling en verkeerslawaai, of positieve vanwege de openstelling van de op- en afrit 

naar de Helmondweg voor alle snelverkeer, in combinatie m et het verkeersluw maken van de Opwettenseweg.  

U kunt zich voorstellen dat de verkeersstromen rond en deels zelfs in onze wijk ingrijpend zullen wijzigen. 

Wellicht maakt het u persoonlijk niet uit wat er gaat gebeuren. In ieder geval is het bestuur van de BVME van me-

ning dat zij in deze geen eenduidig standpunt kan innemen richting de gemeente. 

  

Het bestemmingsplan voor die verbindingsboog staat voor inspraak open tot 15 januari, terwijl we daags voor kerst 

daarover bericht ontvingen. 

Reden voor ons om de Gemeente te vragen tijdens de komende jaarlijkse ledenvergadering van de BVME (maandag 

15 feb) toelichting op de plannen te komen geven en de leden in de gelegenheid te stellen aanvullende vragen te 

stellen. 

Op grond van de informatie en de reacties van de leden is het bestuur beter in staat de mening van de leden mee te 

nemen in de verdere gesprekken over dit onderwerp met de Gemeente. 

Bovendien hebben we het College van B&W verzocht de inspraaktermijn te verlengen tot eind februari. We hebben 

dan tijdens de Ledenvergadering de toelichting ontvangen en hebben daarna  nog enkele weken om onze reactie 

kenbaar te maken. 

 

Reactie op beide verzoeken: ‘Kom ons informatie geven’  en  ‘verleng de veel te korte periode voor inspraak’ heb-

ben we op dit moment nog niet. We houden u op de hoogte in een komend Molletin, waarin ook de agenda voor 

de Ledenvergadering. 

 

Ook een aantal bewoners van de Zuiderklamp maken zich ernstige zorgen over bovenstaande ontwikkelingen. Ze 

vragen ons om zo mogelijk gezamenlijke initiatieven te nemen. 

Meer informatie over bovenstaand onderwerp: de brief van de Gemeente en de vraag van de Zuiderklamp vind u 

op onze website. (www.bvme.nl) 

Kijk ook eens op www.bvme.nl 

 

De BVME beschikt over een lampensnoer met gekleurde LED-verlichting (ca. 45 lampen) voor uw (tuin)feest 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.  

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

Vervolg VSP 

Zonnepanelen 
Het bestuur heeft onlangs een enquête gehouden onder bezitters van zonnepanelen in de wijk en naar hun erva-

ringen gevraagd. 

Intussen hebben de respondenten de resultaten ontvangen. De resultaten zijn voor alle leden binnenkort ook op 

onze website te vinden. 


