
 
 
 
 
 
 
Beste BVME-leden,  
Voor u een nieuwe Molletin met enkele wetenswaardigheden, nieuwtjes en 
mededelingen van de gemeente. 
 
 
 
       
 

‘Trap er niet in’ 
Voor veel mensen is een hond het favoriete huisdier. Alleen poep van deze 
trouwe viervoeter zorgt voor een grote bron van ergernis, ook bij bewoners 
van de Molvense Erven.  

 
 
 
 
 

Hondenpoep, ‘trap er niet in’. Natuurlijk is opruimen, door de honden- 
bezitter, veel beter.  
Wij gaan samen voor een schone wijk! Uw medebewoners zullen er blij  
mee zijn. 

 
 
 
 
Nieuwbouw bij nr. 63 
Inmiddels is de bouw gestart van het derde huis, aan de zijde van de speeltuin. Het 
vierde perceel, aan de kant van de A. Pootlaan is nog te koop. 
 
Opnieuw is er overleg geweest tussen het bestuur van de BVME en de gemeente. Er 
is een kapvergunning aangevraagd voor twee bomen langs de straat (westzijde van 
de bouwpercelen) terwijl in de voorbereidende fase nadrukkelijk was afgesproken 
dat de bomen zouden blijven staan. Dat was ook opgenomen in de bouw-
voorwaarden; een uitdaging dus voor de architecten! Afspraak met de gemeente: 
alleen kap in uiterste noodzaak en niet dan na grondig overleg met de BVME. 
 
Een andere afspraak die gemaakt was in de gesprekken met de BVME was dat de 
erfscheiding aan de achterzijde van de percelen zou moeten bestaan uit 
bladhoudende groene beplanting. Het perceel dat inmiddels bewoond is heeft een 
schutting geplaatst, maar naar horen zeggen zal er nog beplanting tegen geplaatst 
worden. 
 
Ieder perceel dient twee parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren. Daarnaast 
zouden er nog twee parkeerplaatsen langs de openbare weg worden aangewezen. De 
gemeente noch het bestuur van de BVME zien daar echter een oplossing voor: er is 
gewoon geen ruimte genoeg langs de openbare weg in de nabijheid van de 
bouwpercelen. Wordt vervolgd. 
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www.BVME.nl  
Er is hard gewerkt om de website van de BVME te verfrissen. Het is nog niet 
helemaal af, maar er is wel te zien waar het heen gaat. (De tweede zwarte balk op 
de homepage is de oude indeling – gaat nog verwijderd worden) 
 
 
 
Leeuwinnen 

       
 
Het Nederlandse damesteam voetbal moet weer aan de bak, van 15 juni tot 
7 juli, als ze het goed doen, natuurlijk. Wij proberen een scherm en beamer 
te regelen om samen te kunnen kijken in het speeltuintje. Zodra het 
concreter wordt krijgt u bericht. 
 
Herbestrating  
Uit overleg met de gemeente weten we al geruime tijd dat herbestrating van wijken 
pas mogelijk wordt als ook de riolering moet worden vervangen. De riolering in de 
Molvense Erven is nog lang niet aan vervanging toe, en toch is de bestrating hier en 
daar niet meer behoorlijk. 
 
Het bestuur heeft de wijk doorgelopen en de gemeente op de hoogte gesteld van de 
meest slechte delen. De gemeente heeft zelf ook gekeken en daaruit is het volgende 
gekomen: de gedeeltes tussen de nummers 194 tot en met 222 en tussen 98 en 170 
zullen geheel her bestraat worden, met de aanwezige materialen, maar in een ander 
patroon: grotere vakken (zie elders in de wijk waar het reed gerealiseerd is) 
 
 
BuitenBeter-App 
Indien u beschikt over een smartphone, dan kunt u gebruik maken van de app 
“BuitenBeter”, waarmee u problemen buiten snel,        
rechtstreeks en efficiënt aan de gemeente Nuenen   
kunt melden: welk probleem (met foto), de locatie  
(via GPS) en het moment van melden. Werkt echt goed! 
 
Koffieochtend Jo van Dijkhof 
U heeft in de plaatselijke media kunnen lezen over de horecavoorziening in de Jo van 
Dijkhof. Er is afgesproken dat gebruikers, dus wij ook, tot 1 januari 2020 nog 
gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Wat er daarna gebeurd is nog niet  
 
 



 
bekend. Veranderingen: alleen nog gewone koffie of thee, zelf koffie tappen/maken, 
zelf afwasmachine bedienen en opruimen en zelf contant afrekenen.  
 
Het eerste kopje wordt u als vanouds aangeboden door de BVME; alles wat u verder 
gebruikt moet u dus contant afrekenen: koffie en thee kost €1,50 per kop.  
          
 
NEEM DUS KLEINGELD MEE! 
 
 
 
 
Bestuur 
Sinds de laatste Algemene Leden Vergadering is er een wijziging in de samenstelling 
van het bestuur: Bram Soetendal is teruggetreden als bestuurslid/voorzitter. Wij zijn 
hem reuze dankbaar voor zijn jarenlange geweldige inzet voor de belangen van de 
wijk. Als nieuw bestuurslid is gekozen Hein Kranen.  
 
Binnen het bestuur zijn er geen mensen die zich geroepen voelen om voorzitter te 
zijn. Ziet u voor uzelf wel mogelijkheden om voorzitter te zijn binnen een kleine 
groep welwillende, enthousiaste bestuursleden? U wordt gegarandeerd met open 
armen ontvangen, u vindt zeker veel steun bij het uitoefenen van die functie. 
 
 

     
         

MELDT U AAN ALS KANDIDAAT-VOORZITTER!   
bij een van de bestuursleden persoonlijk  

of via bestuur@bvme.nl  
 
 
 
Spelen en bewegen 
Het gemeentelijke project “Spelen en Bewegen” is in de Molvense Erven afgerond. 
Het heeft het bestuur behoorlijk wat ergernis, moeite en tijd gekost om bij de 
gemeente te bereiken wat wij dachten dat de mogelijke behoeftes in onze wijk 
zouden zijn. Wij zijn zeker niet op alle onderdelen tevreden over wat er nu 
uiteindelijk is gerealiseerd.  
 
Zowel het bestuur als enkele individuele medebewoners hebben de gemeente 
gemaild. Ze zijn nog in afwachting van de gemeentelijke reactie op protesten tegen 
de uitvoering en/of de gevolgen daarvan. Voorbeelden: picknicktafel met als gevolg 
overlast van hangjongeren, verdwenen fietspoortjes langs de doorgaande paden met 
als gevolg overlast van bromfietsen (en een enkele auto!), zand i.p.v. rubberen 
tegels onder speeltoestellen met het mogelijke gevolg honden- en 
kattenuitwerpselen en modder bij regenval. 
 
 



 
 
Omgevingsvisie Gemeente Nuenen 
De gemeentes zijn door de rijksoverheid wettelijk verplicht om een 
omgevingsvisie op te stellen. Die regeling vervangt 26 bestaande wetten voor 
o.a. bouwen, ruimtelijke ordening en natuur, zie 
https://www.nuenen.nl/bestuur-organisatie/omgevingsvisie_43571/  
Wilt u meedenken of meepraten, dan kunt u vijf vragen beantwoorden via 
https://nl.surveymonkey.com/r/3VBYGHH  
 
 
Dementievriendelijke gemeente Nuenen 
Naar verwachting van de gemeente zal het aantal dementiepatiënten de komende 
tijd flink toenemen. Nuenen wil graag een dementievriendelijke gemeente worden, 
waarin men nastreeft dat mensen met dementie zo goed mogelijk kunnen blijven 
functioneren en participeren. Daartoe is een werkgroep ingesteld, bestaande uit 
vertegenwoordigers van allerlei groeperingen in de gemeente. 
 
Die werkgroep doet een beroep op o.a. het bestuur van de BVME om aandacht te 
schenken aan dit onderwerp. Dat doen het bestuur bij deze, door twee pagina’s met 
informatie door te geven: een pagina met tien signalen waaraan een vorm van 
dementie te herkennen is, en een pagina met een aantal adviezen voor de omgang 
met mensen met (een beginnende) dementie. 
 
Wilt u meer weten over “dementievriendelijke gemeente Nuenen” dan kunt u zich 
wenden tot Hans van Kleef op het CMD (0402831675) of hans.vankleef@levgroep.nl 
Wilt u meer weten over dementie, kijk dan op www.alzheimer-nederland.nl  
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 
 
Oproep:  VRIJWILLIGERS GEZOCHT  
voor het organiseren van activiteiten voor de jongste bewoners  
 
In onze wijk wonen zich steeds meer gezinnen met jonge kinderen als 
belangenvereniging willen wij er zijn voor alle bewoners. De koffieochtend is er ook 
voor iedereen maar lijkt toch meer door oudere bewoners bezocht te worden. Wij 
hebben begrepen dat jonge gezinnen het leuk zouden vinden als er iets 
georganiseerd wordt voor de kinderen. Om dat te realiseren hebben wij bewoners 
nodig die ideeën hebben over de te organiseren activiteiten en die zich daarvoor in 
willen zetten.        
Aanmeldingen en vragen via bestuur@bvme.nl 
 
 
 
Het bestuur wenst u een fijne zomer toe, met mooi weer en af en toe 
een buitje voor de tuin en de natuur!  
 
Na de zomer organiseren we weer een herfstwandeling. 
 
 
 
 


