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Kandidaat Bestuurslid BVME 
Het Bestuur is verheugd met de kandidatuur van Lique Chatrou als bestuurslid.  

Lique wordt door het bestuur voorgesteld om Theresa Foks, die niet herkiesbaar is, te gaan 

opvolgen. Haar specifieke aandacht zal gaan naar de projecten rond het thema Burenhulp.   

Op de komende ALV zullen we afscheid nemen van Theresa als bestuurslid, met grote waar-

dering voor haar betrokkenheid en enthousiasme bij het wel en wee van de wijk.  

Overleg met de gemeente 
Recent heeft overleg plaatsgevonden met de Gemeente over enkele wijkaangelegenheden: 

Slechte staat van het wegdek. 

Met name de gedeelten van onze wijk die indertijd niet zijn opgeknapt leiden regelmatig tot klachten. 

Desgevraagd meldt de Gemeente ons dat de staat van de riolering niet van dien aard is dat op korte ter-

mijn de straat gerenoveerd wordt. Immers, renovatie van de bestrating kan gefinancierd worden uit het 

rioolfonds als de riolering toch moet worden opgeknapt. Dat is dus nog niet aan de orde. Desondanks zal 

op korte termijn de staat van de bestrating opnieuw beoordeeld worden en zal zo nodig aangepakt worden. We zijn 

benieuwd.  

Indien u vindt dat plaatselijk ingrijpen noodzakelijk is, dan kunt u dat melden via de website van de gemeente. 

 

Tegelijk met dat besluit zal herplant van de gekapte bomen (nabij huisnr. 86) plaatsvinden. Overleg met betreffende 

bewoners over nieuwe locatie zal nog plaatsvinden. 

 

Een flink aantal bomen in de wijk wordt groot en levert dientengevolge de nodige last voor direct aanwonenden.  

Met name een aantal bewoners van de panden 45-57 ervaren overlast in de vorm van lichtreductie en bij vallend 

blad, e.d. Hoewel we het met elkaar eens zijn om het groene karakter van de wijk niet aan te tasten zal de Gemeen-

te toch een afweging gaan maken tussen de ‘groenwaarde’ en de ervaren overlast. En zo nodig naar bevind van za-

ken handelen. 

 

In de wijk Heikampen is recent een project afgerond dat moet leiden tot verkoop of particulier onderhoud van 

openbaar groen dat direct aansluit bij de woningen in de wijk. Bewoners kunnen dat openbaar groen kopen, of zelf 

in onderhoud nemen: Je wordt dan beheerder. Daarvoor wordt een vijfjarige overeenkomst gesloten. Er staat geen 

onderhoudsvergoeding tegenover en de kosten zijn voor de beheerder. 

Het project wordt binnenkort geëvalueerd en op termijn ook uitgerold in onze wijk. We hopen op de jaarvergade-

ring meer over dat tijdspad te kunnen zeggen. 

Werk in Uitvoering 
Naar aanleiding van onze oproep in het vorige Molletin hebben zich twee le-

den aangeboden om de verouderde website (www.bvme.nl) een flinke op-

knapbeurt te geven. Met veel enthousiasme zijn Leonard Isarin en Koen 

Swüste daarmee aan de slag gegaan. Een geheel nieuwe website zit eraan te 

komen. 

Met de nieuwe website willen we ook meer aandacht gaan geven aan infor-

matie voor de leden over allerlei ervaringen op het gebied van woningonder-

houd, e.d.  

Ervaringen, zowel positief als negatief, met de uitvoering van schilderwerk, tuinonderhoud, dakbedekking, keuken 

en badkamerrenovatie, noem maar op…, kunnen voor anderen erg nuttig zijn.  

T.z.t. berichten we u op welke wijze die ervarings-meldingen gedaan kunnen worden. 



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

Houtkachels en open haarden. 
In haar gids van december 2016 heeft de Consumentenbond een 
artikel geplaatst over hout verbranden met als titel ‘Houtkachels 
en open haarden - Gezelligste bron van fijnstof’  
Door het verstoken van hout in kachels en haarden neemt de 
hoeveelheid fijnstof in de lucht toe met 5%. Op een winterdag 
kan die bijdrage een stuk hoger liggen.  
Van het gevaarlijkste ultrafijn stof komt zelfs 30 tot 39% uit ka-
chels. Er zijn mensen die zich zorgen maken over de gevolgen 
voor de gezondheid en er zijn mensen die daadwerkelijk hinder 
ondervinden dan wel lichamelijke klachten krijgen, ook in onze 
wijk.  
Graag brengen wij de 7 tips van de Consumentenbond voor 
buurvriendelijk stoken onder uw aandacht: 
 Stook niet bij mistig en windstil weer 
 Zet de toevoer van lucht in de kachel helemaal open, evenals de uitlaatklep naar de schoorsteen. 
 Maak geen gebruik van de kachel als die het binnen zo warm maakt dat de luchttoevoer verminderd moet 

worden. 
 Stook alleen schoon hout dat 1 à 2 jaar gedroogd is en dat tenminste vuistdik is. Stapele de stukken met 

ruimte er tussen in de kachel. 
 Stook geen hout met verf, beits, teer, impregneer, enzovoort. Stook ook geen spaanplaat, multiplex en an-

der hout met lijm. En geen papier, karton, kunststof en huishoudelijk afval. 
 Laat de schoorsteen minsten eens per jaar vegen door een erkende schoorsteenveger. 
 Als uw buurtgenoten toch hinder of gezondheidsklachten hebben, overleg dan op welke momenten zij geen 

last hebben van het stoken. 

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  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.  

Buurtpreventie 
De afgelopen periode zijn we een aantal keren via de whatsapp-groep buurtpreventie geïnformeerd over zaken die 

het melden waard bleken. De whatsapp-groep werkt dus naar behoren!  

Bent u nog geen deelnemer? Meld het even aan de coördinator buurtpreventie Dick Sinne-

ma (d.sinnema@onsnet.nu) Uiteraard met vermelding van uw 06 nummer, opdat hij u kan 

opnemen in de groep. Attentie: het is niet nodig om op een melding via deze whatsapp te 

reageren, als daar geen reden voor is. Dat geeft onnodige ruis voor alle deelnemers. 

Hebt u ook zo’n ontzettende hekel aan        

niet-opgeruimde hondenpoep  

Laten we met 

elkaar onze 

mooie wijk 

schoon houden 


