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Molvense Erven wordt aangepakt ... 
 

Al meerdere keren hebben we de Gemeente geattendeerd op de 

slechte staat van een deel van onze bestrating. Met name bij ver-

smallingen bij bomen en struiken is sprake van behoorlijke spoor-

vorming met alle gevolgen van dien. 

Meerdere jaren is die noodzaak op grond van beperkte middelen 

door de Gemeente ‘afgeprioriteerd’ 

De recente poging is wel succesvol gebleken: Vandaag ontvingen 

we bericht dat de aannemer begin juli aan de slag gaat met een 

deel van onze wijk.  

Meer precies: het gedeelte tussen de huisnummers 70/92 en 

110/146 (het gedeelte tegen de Jacobushoek)  

Samen met betrokken ambtenaren hebben we enige tijd geleden 

de staat van het wegdek beoor-

deeld, hetgeen ertoe heeft geleid 

dat nu dat deel wordt aangepakt. Wellicht komen andere slechte stukken later 

ook nog in aanmerking voor een opknapbeurt, maar dat is nu nog toekomst. 

Er zal nog beoordeeld worden of de noodzaak/wenselijkheid bestaat een enkele 

(berken)boom te verwijderen. In elk geval zullen de bosschages t.h.v. huisnum-

mer 114 verwijderd worden. 

De aannemer zal binnenkort alle aanwonenden uiteraard nog berichten. De 

werkzaamheden leiden ongetwijfeld even tot enige overlast, maar daar staat een 

mooi nieuw wegdek tegenover.  

Vooraankondiging Molvense Erven aan de Wandel 
We willen de herfstactiviteit waarvoor in het verleden behoorlijk belangstelling bestond weer 
nieuw leven inblazen: Samen met uw buurtgenoten / leden van de BVME op zoek gaan naar de 
natuur in de omgeving?  
Dat kan op zondag 8 oktober 2017 (datum is onder voorbehoud).  
Op die dag gaan we met een natuurgids naar een interessante plek in de omgeving. We sluiten de 
wandeling af met koffie of thee. Begin september gaat de inschrijving voor deze wandeling open. 
Voor eventuele vragen kun je terecht bij Boudewijn via b.raessens@fontys.nl 

Molle Bieb 
Hebt u ‘m al gezien, of beter: hebt u er al gebruik van gemaakt? 

Onze wijkbieb zit intussen vol boeiende boeken … er is voor elk wat wils.  

Uw leescollectie voor de vakantie nog niet compleet …? Inmiddels terug, heerlijk veel gelezen en 

boeken over  …? Boekenkast opgeruimd …? 

 

Uw wijkbieb Molle Bieb staat er voor u ...!!! 

Hartelijk welkom aan onze nieuwe buurtgenoten 

We zien de afgelopen tijd meerdere mutaties in onze wijk en verwelkomen een aantal nieuwe leden 

DE BVME WENST U VAN HARTE EEN HEERLIJKE ZOMER 
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