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Verbindingsboog … en de gevolgen 
Dit Molletin verschijnt om u te berichten over het bezwaar dat we als BVME hebben ingediend tegen de plannen 

om een verbindingsboog aan te leggen tussen de Europalaan en de Meierijlaan. 

Da’s ver van mijn bed, kunt u denken, maar de gevolgen zijn desastreus voor met name de bewoners aan de Gel-

dropsedijk.  

Immers nu nog 6900 motorvoertuigen per etmaal en straks 23000 (!!) over de Geldropsedijk. En dan hebben we 

het over een officiële prognose van de ambtenaren zelf ! 

We hebben daar uiteraard ernstig bezwaar tegen gemaakt bij zowel het College als alle politieke partijen. 

Omdat we niet in de positie willen komen geen partij te zijn in de besluitvorming. Men stelt zelfs dat de verbin-

dingsboog én de toekomstige op- en afritten naar de Helmondweg zodanig ver van onze wijk liggen dat we niet als 

belanghebbende worden aangemerkt. En het verkeer langs de tussenliggende percelen dan! 

Dus toch bezwaar gemaakt en gevraagd om ‘afstel’ van de plannen of minstens maatregelen die tot een forse re-

ductie van de te verwachten overlast zullen leiden. We houden u op de hoogte. 

De integrale versie van het bezwaar vindt u op onze website onder het kopje ‘leefbaarheid’  

 

Op de website vindt u overigens ook de beantwoording van de Gemeente op o.a. de door ons ingediende zienswij-

ze op de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan dat de bebouwing van 4 extra kavels op het perceel 63 

mogelijk moet maken.  

Buurtpreventie in de Molvense Erven / Oude Kerkdijk 
 
Recent hebt u een schrijven in uw brievenbus gehad waarin de mogelijkheden voor 
WhatsApp en Nextdoor gepresenteerd werden. 
Wellicht vraagt u zich daarbij af: Waarom beide toepassingen? Wat is het verschil en 
wat is de beste toepassing voor mij? 
Daarom nog even in het kort:  

WhatsApp – buurtpreventie is vooral bedoeld voor mensen die gebruikmaken van een smartphone en 
WhatsApp hebben geïnstalleerd. 
Nextdoor is vooral bedoeld voor mensen die geen smartphone hebben, maar wel een pc. 
 

WhatsApp – buurtpreventie is uitsluitend voor waarschuwingsberichten die te maken hebben met buurtpreventie 
en buurtveiligheid 
Nextdoor kan worden ingesteld voor uitsluitend buurtpreventieberichten, maar heeft naast die toepassing nog 
andere communicatiemogelijkheden. Die worden echter niet door de BVME als communicatiekanaal gebruikt.    
Dus gaat het bij u vooral om buurtpreventie-berichten, dan zijn beide toepassingen prima; ze zullen in voorkomen-
de situaties beide dezelfde berichten gaan ontvangen. Omdat ze dezelfde beheerders/coördinatoren hebben.  
Hopelijk kunt u nu gerichter uw keuze maken en u aanmelden, als u dat nog niet deed. 

Uw Belangenvereniging bestaat dit jaar 40 jaar.Uw Belangenvereniging bestaat dit jaar 40 jaar.Uw Belangenvereniging bestaat dit jaar 40 jaar.   

We vinden eigenlijk dat we dat op gepaste wijze moeten vieren en hebben over de vorm nagedacht. Hier en daar hebben we We vinden eigenlijk dat we dat op gepaste wijze moeten vieren en hebben over de vorm nagedacht. Hier en daar hebben we We vinden eigenlijk dat we dat op gepaste wijze moeten vieren en hebben over de vorm nagedacht. Hier en daar hebben we 

onze leden gevraagd om suggesties. Helaas heeft dat niet geleid tot het ultieme ’eurekaonze leden gevraagd om suggesties. Helaas heeft dat niet geleid tot het ultieme ’eurekaonze leden gevraagd om suggesties. Helaas heeft dat niet geleid tot het ultieme ’eureka---gevoel’gevoel’gevoel’   

Maar we gaan het jubileum uiteraard wel vieren: op Maar we gaan het jubileum uiteraard wel vieren: op Maar we gaan het jubileum uiteraard wel vieren: op zaterdag 8 oktober zaterdag 8 oktober zaterdag 8 oktober volgt de 2e editie van het succesvolle volgt de 2e editie van het succesvolle volgt de 2e editie van het succesvolle ‘ME aan de Kook’‘ME aan de Kook’‘ME aan de Kook’   

waarbij we weer verrassend en gezellig bij elkaar aan tafel schuiven. We organiseren als extra in het kader van het jubileum waarbij we weer verrassend en gezellig bij elkaar aan tafel schuiven. We organiseren als extra in het kader van het jubileum waarbij we weer verrassend en gezellig bij elkaar aan tafel schuiven. We organiseren als extra in het kader van het jubileum 

een aangeklede naeen aangeklede naeen aangeklede na---borrel. De inschrijving voor deze bijzondere activiteit start in september en uiteraard informeren we u dan borrel. De inschrijving voor deze bijzondere activiteit start in september en uiteraard informeren we u dan borrel. De inschrijving voor deze bijzondere activiteit start in september en uiteraard informeren we u dan 

over de verdere details. Maar zet 8 oktober vast in uw agenda! over de verdere details. Maar zet 8 oktober vast in uw agenda! over de verdere details. Maar zet 8 oktober vast in uw agenda!    

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


