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Er staat het nodige op stapel 
In dit Molletin aandacht voor een aantal zaken die we in uw belangstelling aanbevelen. In een vorig Molletin meld-

den we de her-activering van Buurtpreventie. Hieronder het vervolg. 

Het verkeersstructuurplan vraagt aandacht van onze belangenvereniging, evenals de aanpak van onze jubileumvie-

ring. Dit jaar bestaan we immers 40 jaar. Reden voor een feestje…? U mag het zeggen.  

Kortom, weer veel informatie die we graag onder uw aandacht brengen. 

Buurtpreventie in de Molvense Erven / Oude Kerkdijk 
 
Buurtpreventie WhatsApp-groep 
Tijdens de recent gehouden jaarvergadering is met de aanwezigen gesproken over de wenselijkheid om in het ka-
der van buurtpreventie te starten met een ‘buurtpreventie WhatsApp’. 
De bedoeling is dat zoveel mogelijk leden zich aansluiten bij een grote buurt-WhatsApp-groep waarin, uitsluitend 
in gevallen waarin sprake is van situaties waarin buurtpreventie van belang is, met elkaar kan worden gecommuni-
ceerd. 
In Nuenen is intussen in meerdere wijken op deze manier de buurtpreventie georganiseerd en blijken goede erva-
ringen met dit medium en samenwerking met de politie te bestaan. 
 
Tegelijk is recent een buurtinitiatief gestart met Next-door. 
Next-door is een goed uitontwikkelde startup uit Amerika dat intussen ook professio-
neel in Nederland is uitgerold. Hun business model is net als Facebook en ook Whats-
App om zo groot mogelijk te worden en dan evt. op termijn heel voorzichtig met ad-
vertenties geld te verdienen. De service naar gebruiker zal altijd gratis blijven.  
Next-door is een eigen sociale netwerk voor wijken. Next-door is zowel als website als 
op mobiele apparaten beschikbaar. Het is eigenlijk een buurt-website om elkaar te leren kennen, vragen te stellen, 
lokaal advies en aanbevelingen uit te wisselen, en het organiseren van een omgeving voor buurtpreventie. Dus 
meer dan een WhatsApp-groep uitsluitend voor buurtpreventie. 
Je kunt als gebruiker in instellingen aangeven of je de mailtjes wilt blijven ontvangen. Verder gebruikt Next-door 
SMS berichtjes voor echte belangrijke alerts (die dus echt aan moeten komen). Deze berichtjes zijn gratis. Om deze 
te ontvangen moet je in instellingen je mobiele nummer aangeven. Deze sms berichtjes kun je dus vergelijken met 
alerts via WhatsApp. 
 
We kunnen ons voorstellen dat onze leden voorkeur hebben voor het een of het ander.  
Het bestuur van de BVME ziet zich (vooralsnog) geen rol hebben in het gehele platform van Next-door, wel in het 
deel dat de buurtpreventie betreft. 
  
Daarom stellen we voor om de leden v.w.b. buurtpreventie de keuze te laten tussen beide mogelijkheden: 
    Buurtpreventie WhatsApp of 
    Nextdoor waarin buurtpreventie is geïntegreerd. 
 
Wat te doen als je de keuze hebt gemaakt: 
Next-door: ga naar https://nextdoor.nl of download de app. De verdere instructies zijn duidelijk. Gebruik zonodig 
voor onze wijk de uitnodigingscode: WXTRQJ 

 
Buurtpreventie WhatsApp: stuur een mailtje naar de coördinator van onze buurt 
d.sinnema@onsnet.nu met je naam, huisnummer en uiteraard je 06-nummer. Dirk is bereid als 
buurtcoördinator op te treden. 
 

Buurtpreventie heeft pas echt zin als zoveel mogelijk mensen meedoen !! 
In een volgend Molletin houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en ervaringen.   



BVME 40 jaar 
Op 28 juni 2016 bestaat de BVME 40 jaar …. 
Een mijlpaal die we eigenlijk niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. 
De vraag is vooralsnog op welke wijze we dit bijzondere feit de revue willen laten passeren.  
Zijn er ideeën over de vorm, is er voldoende animo? Is 28 juni wel een goede datum om het te vieren ivm vakanties, 
of is een periode verder in het jaar beter. We weten het niet zo goed. 
Daarom willen we daar graag met een aantal bewoners over van gedachten wisselen. 
Wie voelt daarvoor …. het verplicht je tot niets, maar wij zijn er wel erg blij mee … 
Stuur even een mailtje naar bestuur@bvme.nl en we plannen een afspraak met elkaar. 

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.  

VSP2 
In een vorig Molletin informeerden we u over de voornemens van de Gemeente om in het kader van het verkeersstructuurplan 

de verkeersafwikkeling rond onze wijk anders te gaan inrichten.  

Met name de Geldropsedijk krijgt een andere functie en de verwachting is dat dat een forse toename 

van het verkeer en mogelijke (over)last tot gevolg zal hebben. 

Ambtenaren informeerden ons tijdens de ledenvergadering over de stand van zaken. 

Tijdens die vergadering ontstond het idee om met een werkgroep van BVME-leden de ontwikkelingen 

kritisch te volgen en gesprekspartner met de Gemeente te willen zijn.  

Uiteraard zal ook het bestuur graag haar bijdrage leveren, maar we willen dat graag samen met enkele 

betrokken leden doen. 

Daarom de vraag: laat ons even weten of u daartoe bereid bent en we plannen een eerste kennismaking 

om een vervolg te geven aan dit initiatief: een mailtje naar bestuur@bvme.nl.  

Schoonmaakdag 2016 

Tijdens de ledenvergadering is het onderwerp Buurtschoonmaakdag aan de orde geweest. Met elkaar onze woon- en leefom-

geving een goeie opruimbeurt geven is belangrijk én gezellig. We hebben echter besloten dat uit te stellen tot het najaar. Een 

rondgang door de buurt leert dat onze wijk er sinds de recente snoeibeurt van de Gemeente er heel behoorlijk bijligt. Bij het 

snoeien is ook veel rommel opgeruimd. We stellen voor om in het najaar de situatie opnieuw te beoordelen en zonodig tot 

een nieuwe afspraak te komen. 


