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Volop aandachtspunten voor 2016
Nog maar net aan het nieuwe jaar begonnen en volop zaken die onze aandacht vragen. In dit Molletin vragen we
uw aandacht voor een belangrijk nieuw initiatief: Een WhatsApp groep in het kader van buurtpreventie.
Informatie over een belangrijk onderwerp voor de komende ledenvergadering: De gevolgen van het Verkeersstructuurplan voor onze wijk.
Misschien bent u belangstellende voor de cursus ‘Vrijwillige OuderenAdviseur’ of bent u geïnteresseerd in de nieuwe activiteit ‘Cultuur Overdag’
Weer veel informatie die we graag onder uw aandacht brengen.
WhatsApp inzetten als middel voor buurtpreventie
Het begon allemaal met een mail van Anette Stevens aan het bestuur:
Een aantal maanden geleden las ik in de media over een onderzoek van de Universiteit van Tilburg over het inzetten van WhatsApp als middel voor buurtpreventie. Uit het onderzoek bleek dat het aantal inbraken spectaculair
daalde.
U weet wellicht dat een dergelijke WhatsApp een digitale vorm van buurtpreventie is, via een mobieltje. Je maakt
met een aantal bewoners van een (deel van een) wijk een groep aan op je mobieltje en samen zorg je er zo voor
d.m.v. het elkaar waarschuwen dat bepaalde vormen van criminaliteit, zoals vandalisme, inbraken en verstoringen
van de openbare orde, worden voorkomen en bestreden.
Ik heb de bewoners van een deel van de Oude Kerkdijk (nrs. 48-70)gevraagd of zij ook belangstelling hadden en
iedereen reageerde positief. Met 10 huizen vormen we nu een WhatsApp-groep, waarvan ik de beheerder ben.
De gemeente heb ik geïnformeerd en gevraagd of er een bord geplaatst kon worden. De betreffende ambtenaar
was enthousiast en vertelde dat de gemeente ook met het idee bezig was en erover dacht om voorlichting te gaan
geven. Ondertussen is een informatieavond in het gemeentehuis geweest waarbij ik gevraagd ben om als ervaringsdeskundige aanwezig te zijn. De avond was druk bezocht.
Ik kreeg van de gemeente stickers en dus (nog) geen bord omdat één bord in een gemeente nog geen zin heeft. De
stickers hebben we op een zichtbare plek op een raam geplakt. Ik heb wel de suggestie gedaan om in de toekomst 1
bord per gemeente of per wijk te plaatsen.
Het is ook belangrijk dat je in de groep afspraken maakt. De gemeente geeft hierover tips o.a. via de website en het
is belangrijk je eraan te houden.

WhatsApp Buurtpreventie voor de Molvense Erven
Reden voor het Bestuur om ons wat verder in dit nieuwe fenomeen te verdiepen en Dirk Sinnema, coördinator
Buurtpreventie van onze wijk, te vragen zich nader op de toepassing voor ons te oriënteren.
Zijn voorstel is om het voor leden van de BVME in te voeren.
Dirk wil hiervoor dan wel de groepsbeheerder en contactpersoon / gesprekspartner
naar de politie en gemeente worden. Er zouden dan bij voldoende animo 2 groepen gemaakt kunnen worden omdat per groep maximaal 100 personen mogelijk zijn.
Men kan zich dan bij Dirk aanmelden (d.sinnema@onsnet.nu) en hij zal de verdere acties coördineren en uitvoeren. Ieder aangemeld huis ontvangt een raamsticker zoals
beschreven staat in de informatie.
Van belang is te weten dat deze app alleen wordt toegepast voor de buurtpreventie.
Meer informatie over de Buurtpreventie WhatsApp vindt u in een bijlage bij dit Molletin.
WhatsApp ‘Lief en leed’
Toepassing van WhatsApp voor ‘lief en leed’ per hofje of deel van de straat is uiteraard ook een zinvolle mogelijkheid, doch deze toepassing valt uiteraard buiten de buurtpreventiegroep en dient binnen de eigen kring te worden
geregeld.

Cursus Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)
Op donderdag 25 februari start de eerste lesdag voor de cursus Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)
Mogelijk zijn er mensen in onze wijk geinteresseerd in deelname aan de cursus.
De vervolg lesdagen zijn vastgesteld op 10 - 17 en 24 maart.
Wat is een VOA
Een VOA is een vrijwilliger die zelf ook senior is. In een meerdaagse cursus leert een VOA alles om een hulpvrager
op de juiste wijze te kunnen doorverwijzen. Een VOA heeft kennis van actuele wet- en regelgeving en kent de instanties en de mensen in zijn of haar woonplaats.
Wat doet een vrijwillige ouderenadviseur?
Een Vrijwillige ouderenadviseur is een generalist die letterlijk hulpvragen van A(dministratie) tot Z(ingeving) kan
tegenkomen. Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe WMO van kracht. Gemeenten spelen nu een belangrijke rol in de
toewijzing van hulp en zorg bij thuiswonende ouderen.
Een VOA wijst dus de weg, laat zien waar mensen de oplossing voor hun probleem kunnen vinden. Maar een VOA
doet meer. VOA’s zijn getraind om goed te luisteren naar de hulpvrager en wijzen hen vervolgens de weg.
De cursus wordt verzorgd door de docenten Gerrie Beks en Wim Stegeman in de Koppelaar in Nederwetten. Op dit
moment hebben zich 14 kandidaten definitief aangemeld.
De docenten geven vanuit hun ervaring de voorkeur aan een iets grotere groep. Er is dus nog ruimte voor enkele
cursisten.
Wellicht zijn er in onze wijk mensen die zich aangesproken voelen door deze cursus … ze zijn van harte welkom.
Belangstellenden kunnen een mailtje sturen naar een van de docenten g.beks@onsnet.nu of
w.stegeman@onsnet.nu

Cultuur Overdag
Geen tijd of zin om ’s avonds uit te gaan? Maar wilt u overdag wel een mooie film zien,
een muziekuitvoering bijwonen of een theatervoorstelling bezoeken? Voor iedereen ‘met tijd overdag’ gaat de vrijwilligersgroep Cultuur Overdag dit mogelijk maken, in samenwerking
met Het Klooster in Nuenen.
Op 16 februari a.s. starten we met de vertoning van de prachtige
film Philomena. Het is het hartverscheurende en waargebeurde verhaal van de zoektocht
van een moeder naar haar zoon, die ze vijftig jaar geleden heeft moeten afstaan.
Deze Britse film uit 2013 is geregisseerd door Stephen Frears, gebaseerd op het boek The
Lost Child of Philomena Lee van Martin Sixsmith. Op het Filmfestival van Venetië won de
film de prijs voor het beste scenario en heeft 4 Oscar en 3 Golden-Globe nominaties.
Kaartjes voor de film zijn te koop aan de kassa van Het Klooster (Park 1, Nuenen). Toegangsprijs voor de film (inclusief een kopje thee of koffie) is € 6,50. De film begint om
10.30 uur; de zaal is open vanaf 10.00 uur.
Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van Cultuur Overdag?
Volg dan onze facebookpagina www.facebook.com/cultuuroverdag of meldt u aan voor onze nieuwsbrief via
cultuuroverdag@onsbrabantnet.nl
Wijzigt er iets in uw situatie, zoals een nieuw mailadres … Graag ook even een mailtje naar bestuur@bvme.nl

Domosafetica
Albert Schepers Comfort en Veiligheid adviseert en bemiddelt bij een duurzame, veilige en comfortabele woonomgeving. Hij doet dit vanuit een jarenlange ervaring met een groot assortiment aan producten voor hang- en sluitwerk, kluissystemen (domo-safe-tica), alarmering / elektronische beveiliging, simpele automatisering en levensloop-bestendige inrichting van uw huis (lampen, voordeur en gordijnen op afstand bedienbaar; brandbeveiliging en valpreventie).
Hij werkt samen met een aantal nette en betrouwbare gespecialiseerde installatiepartners welke
de producten zorgvuldig en met de kleinst mogelijke overlast bij u monteren en waar nodig instellen en toelichten.
Albert is, als daarvoor voldoende belangstelling is, bereid een presentatie te geven over domosafetica.
Belangstelling? Laat het weten aan Dirk Sinnema ... d.sinnema@onsnet.nu
VSP2
VSP2 staat voor het Nuenense verkeersstructuurplan. Uitvoering van dat plan moet de
verkeersstroom van, naar en door Nuenen verbeteren. Onderdeel van het VSP is de aan
te leggen verbindingsboog tussen de Europalaan en de Meierijlaan. Deze boog moet de
verkeersdoorstroming van en naar Nuenen en Geldrop verbeteren. Onderdeel van het
plan is ook om de op- en afrit naar de Helmondweg voor het snelverkeer open te stellen.
Het is duidelijk dat de plannen voor veel bewoners van de Molvense Erven gevolgen zullen hebben, negatieve vanwege verkeersdrukte, luchtvervuiling en verkeerslawaai, of
positieve vanwege de openstelling van de op- en afrit naar de Helmondweg voor alle
snelverkeer, in combinatie met het verkeersluw maken van de Opwettenseweg.
U kunt zich voorstellen dat de verkeersstromen rond en deels zelfs in onze wijk ingrijpend zullen wijzigen.
Reden om de projectleider van dit ingrijpende plan uit te nodigen om ons van informatie te voorzien.
Deze informatievoorziening zal tijdens het tweede deel van de ledenvergadering (maandag 15 feb) worden gegeven.

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 buurtbarbeque 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.
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Molvense Erven en Oude Kerkdijk veilig: WhatsApp inzetten voor buurtpreventie
De BuurtWhatsApp is een moderne vorm van buurtwacht. Deze WhatsAppgroep richt zich op het signaleren van
verdachte situaties in een bepaalde wijk. Uit onderzoek is gebleken dat de inbraken sterk afnemen in wijken waar
buurtpreventie is, vergeleken met wijken zonder buurtpreventie. Het doel van buurtpreventie is bijdragen aan een
veilige en leefbare buurt. Bewoners, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en woninginbraken) worden bestreden.
WhatsApp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie. Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp
groepen die op lokale schaal bijdragen aan de veiligheid in een buurt. Er kunnen maximaal honderd mensen deelnemen aan zo’n groep. Het grote voordeel van WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen en elkaar
eventueel kunt waarschuwen. Een bijkomend voordeel is dat het tegelijkertijd leidt tot zeer intensieve sociale contacten. WhatsApp is een veel krachtiger middel dan de buurtpreventie-oude stijl, waarbij mensen op straat surveilleerden. Iemand kan heel snel een heel grote groep mensen waarschuwen en eventueel ook foto's meesturen.
Enkele voorbeelden
Vorige week liet ik rond de lunch de hond uit en zag in de verte drie jongens door de heg uit een tuin komen.
Dankzij mijn melding werden zij op afstand in de buurt in de gaten gehouden. Als zulke jongens ergens een hekel
aan hebben, dan is dat het. Ook werd direct de politie gebeld.
Bij de supermarkt zag ik wat rare types bij de winkelwagentjes. Ze hadden een doos met boodschappen laten
vallen, spraken me aan en vroegen mijn hulp bij het oprapen. Na het rapen van wat sinaasappelen zag ik dat er één
van de drie bij mijn karretje met daarin mijn handtas stond. Ik vertrouwde het eigenlijk niet en heb een WhatsApp
berichtje gemaakt. Eén van de groepsappleden reageerde dat dit wel een melding voor de politie is. Dat hielp me
over de drempel om de politie te bellen.
De gemeente Nuenen zet op deze informatie op haar website om zo de ontwikkeling van WhatsAppgroepen te ondersteunen. Het is mogelijk om het bestaan van de groep te publiceren op de website van de gemeente. Inwoners
kunnen zo zien voor welke WhatsAppgroep zij zich kunnen aanmelden en eventueel ook bij wie. Het is aan de
groepsbeheerders zelf om op andere wijze nog 'reclame' te maken voor hun WhatsAppgroep. U kunt alleen deelnemen aan de WhatsAppgroep als de beheerder uw telefoonnummer heeft. Zodra hij uw naam en telefoonnummer
heeft kan hij u toevoegen aan de groep.
Aanmelden De gemeente wil graag weten welke groepen er zijn, zodat bijvoorbeeld een wijkagent bij calamiteiten
de WhatsAppgroep via de beheerder kan bereiken. De gemeente deelt via de groepsbeheerder per aangesloten
woning één raamsticker uit. Een groep aanmelden voor vermelding op de website kan bij Elma van Keulen via een
mail naar: gemeentehuis@nuenen.nl
De wijkagent neemt niet direct deel aan WhatsAppgroepen maar kan de groepsbeheerders wel via de telefoon,
social media of met burgernet informatie verstrekken die gedeeld kan worden. Deelnemers aan een BuurtWhatsAppgroep moeten zich bewust zijn van het doel en de spelregels die voor een groep gelden.
Spelregels
Bij het gebruik van BuurtWhatsApp hanteren we de volgende spelregels. De deelnemers gebruiken de WhatsApp
volgens de SAAR-afkorting. SAAR staat voor: S = Signaleer A = Alarmeer 112 A = App om uw waarschuwing te maken aan de buurt R = Reageer: door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en de persoon aan te spreken, observeren,
volgen. Betracht daarbij de nodige terughoudendheid.
Let erop: de BuurtWhatsApp is een burgerinitiatief. Is er spoed geboden bel dan altijd alarmnummer 112. Met het
nummer 0900-8844 kunt u bellen voor niet-spoedgerelateerde vragen of problemen. Laat door middel van een
WhatsApp bericht elkaar weten dat 112 is gebeld, zodat géén dubbele meldingen plaatsvinden.
Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
De politie komt alleen in actie via een melding bij 112 of 0900-8844, laat door middel van een WhatsAppbericht aan
elkaar weten of 112 al gebeld is!
Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke. Speel geen eigen rechter en overtreedt
geen regels en wetten.
Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk of van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en
gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
Belangrijk: Gebruik deze WhatsAppgroep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/
privéberichten.

