
 
 
 

 
 

 
 

Beste BVME-leden,  
Voor u het laatste Molletin van 2019! Het laatste nieuws en de stand van zaken 

m.b.t. enkele “oude” onderwerpen. 
 

 
 

 
       

 
Het bestuur van de BVME wens u allen 
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ME aan de Kook 
Op 11 januari a.s. gaan we elkaar weer ontmoeten door gezellig te eten op drie 

adressen op een avond! We eindigen natuurlijk met een afterparty 
U kunt nog inschrijven tot 25 december! 

 
Nieuwbouw bij nr. 63 
In het vorige nummer van ons wijkblad hebben we u bericht van de perikelen rond 
de nieuwbouw: mogelijke bomenkap langs de doorgaande weg, schuttingen als 

erfscheiding en de 2 extra parkeerplaatsen. We zijn inmiddels 7 (!) maanden verder 
en er is nog steeds geen vooruitgang. 

• Het bestuur heeft een gesprek gehad op het gemeentehuis met ambtenaren 

en de koper van het 1e perceel. Deze laatste wilde een boom gekapt hebben 
om de toegang tot zijn garage te vergemakkelijken. Wij hebben aangegeven 

dat in de bouwvoorwaarden is aangegeven dat de bomen blijven staan (een 
nadrukkelijke wens van het BVME-bestuur, door inspraak opgenomen in het 

bestemmingsplan). Dus geen bomenkap als het aan ons ligt.  
• Het bestuur heeft ook gesproken met een ambtenaar van openbare werken en 

wethouder van Brakel. Wij wilden graag onze punten op tafel leggen rond ME 
63 (en Spelen en Bewegen) Zowel de ambtenaar als de wethouder waren 

dermate aanvallend naar het bestuur/de wijkvereniging dat zij geen enkele 
aandacht hadden voor onze pijnpunten; het bestuur heeft dat gesprek 

voortijdig beëindigd, dus zonder enig begrip vanuit de gemeente en zonder 
enig resultaat.  

• Vervolgens hebben we onze opmerkingen kenbaar gemaakt bij dhr. 
Speelberg, hoofd openbare werken van de gemeente. Helaas heeft hij geen 

actie ondernomen om zijn ambtenaren aan te spreken op hun 
verantwoordlijkheden, hetgeen wellicht direct tot een positief resultaat had 

kunnen leiden. Hij heeft ons wel in contact gebracht met wethouder 
Tindemans.  

• Begin december hebben we een bijzonder prettig gesprek gehad met deze 

wethouder en twee ondersteunende ambtenaren. Onder andere over Spelen 
en Bewegen en over ME 63. Over dit laatste heeft de wethouder onze punten 

meegenomen naar het overleg binnen de gemeente. Zij was ook verbaast dat 
diverse onderdelen uit het beeldkwaliteitsplan niet zijn nagekomen. We 

wachten maar weer af. 
• Het bestuur heeft naar aanleiding van dit gesprek een bericht gestuurd naar 

de gemeente met het nadrukkelijk verzoek aan hen om nu eindelijk eens 
handhavend op te treden inzake de bouwvoorschriften in het 

Beeldkwaliteitsplan: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0820.BPNuenMolvErven63-

D001/b_NL.IMRO.0820.BPNuenMolvErven63-D001_tb5.pdf  
• Wethouder Tindemans had veel waardering voor onze sociale activiteiten in de 

wijk en wil voortaan jaarlijks een gesprek met de diverse Nuenense 
wijkbesturen. 

 
 

Herhaling: 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) 
 

 

Herbestrating  
De gedeeltes tussen de nummers 194 tot en met 222 en tussen 98 en 170 zijn 
inmiddels geheel her bestraat. Nog even de laatste rommeltjes opruimen en het ziet 

er daar weer “fris” uit. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0820.BPNuenMolvErven63-D001/b_NL.IMRO.0820.BPNuenMolvErven63-D001_tb5.pdf
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0820.BPNuenMolvErven63-D001/b_NL.IMRO.0820.BPNuenMolvErven63-D001_tb5.pdf
http://www.bvme.nl/


Waarschijnlijk willen we allemaal graag dat ook de straat bij “ons” ook wordt 
vernieuwd, maar dat zit er voorlopig niet in vanwege de beperkte financiële middelen 

van onze gemeente. Mochten er bestratingsdelen zijn die mogelijk gevaar opleveren, 
dan kunt u dat zelf melden bij de gemeente middels de app “Buiten Beter” 

 

 

 
 
 

Koffieochtend Jo van Dijkhof 
Het komend jaar kunnen we zeker nog gebruik maken van de Jo van Dijkhof voor 
onze maandelijks koffieochtenden. In de nieuwe Buurthelpersgids (verschijnt in 

januari) zullen de data voor 2020 worden opgenomen. De eerstvolgende 
koffieontmoeting is woensdag 15 januari 2020 om 10.30 uur. 

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! 
 

 
 

 

Bestuursamenstelling 
Wij zijn nog steeds dringen op zoek naar iemand die voorzitter wil zijn van onze 

BVME. Ziet u voor uzelf 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 

(Zie ook de opmerkingen bij “Nieuwbouw bij nr. 63”) 

Vorige Molletin schreven we: 
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. 

mailto:bestuur@bvme.nl


Wethouder Tindemans heeft onze opmerkingen in december aangehoord. Zij liet ons 
weten dat er komend jaar een evaluatie komt van Spelen en Bewegen, waarbij het 

bestuur betrokken zal worden en waarbij wij onze opmerkingen kwijt kunnen. Zij liet 
ook weten dat er dan ook aanpassingen aan het plan kunnen worden gemaakt. 

We wachten weer geduldig af! 
 

Omgevingsvisie Gemeente Nuenen 
Zie https://www.nuenen.nl/bestuur-organisatie/omgevingsvisie_43571/  
Het bestuur heeft een bijeenkomst hierover bijgewoond en onze inbreng naar voren 

gebracht. Nu is de gemeente aan zet om de visie in 2020 op papier te zetten. 
 

 
 

Nieuwjaarsborrel 2020 
De eerste BVME-nieuwjaarsborrel sinds jaren afgelopen januari was zo’n succes, dat 

we proberen daar weer een traditie van te maken: vermoedelijk 25 of 26 januari. 
Uitnodiging volgt z.s.m.! 
 

Algemene LedenVergadering 2020 
Ook die bijeenkomst zijn we aan het plannen: waarschijnlijk 17 februari.  

Nader bericht volgt. 
 

 
 

 

Duurzaamheid 
Het bestuur heeft de intentie om het verduurzamen van onze woningen te stimuleren 

en heeft zich laten voorlichten over duurzame maatregelen v.w.b. wonen. We 
hebben een bezoek gebracht aan het Energiehuis in Helmond en we hebben een 

sessie mee mogen maken met een warmtecamera om te leren hoe je kunt zien dat 
een woning energie lekt. Op basis van zo’n opname zou je advies kunnen opstellen 

over isolatie van de woning. 
We zijn aan het kijken of we zelf zo’n warmtecamera aan zullen schaffen, enkele 

leden trainen om er mee om te gaan en vervolgens bewoners aan te bieden een 
warmtescan te laten doen. 

Er is ook een mogelijkheid om met subsidie een onafhankelijke energie deskundige 
een energiescan met duurzaamheidsadvies te laten maken. Begin januari ontvangt u 

meer informatie daarover 
    Wordt vervolgt. 

 

AED-cursus 
Het bestuur heeft mede voor de wijkvereniging Het Puyven een aantal avonden 

(herhalings)cursus reanimeren en AED-gebruik georganiseerd, in samenwerking met 
HeartSafe Nuenen. 

Er zijn drie avonden geweest met ieder ongeveer tien deelnemers. De mensen 
leerden hoe te reanimeren en hoe je eventueel een AED-apparaat gebruikt. Dankzij 

de kleine groepen heeft iedereen ruim de tijd gekregen om zich de vaardigheden aan 
te leren.  

Degenen die deze cursus hebben gedaan en zich bekwaam achten om het 
aangeleerde in voorkomende gevallen ook in de praktijk te brengen, dat wil zeggen 

dat je je aan kunt melden om opgeroepen te worden als er in jouw omgeving hulp 
nodig is, dan kun je je inschrijven bij www.hartslagnu.nl Als opleider kunt u 

vermelden “Nederlandse Reanimatie Raad” en als diploma “Reanimatie + AED”. Uw 
registratie blijft twee jaar geldig; voor verlenging moet u een herhalingscursus 

gevolgd hebben. 
 

https://www.nuenen.nl/bestuur-organisatie/omgevingsvisie_43571/
http://www.hartslagnu.nl/


 
Herfstwandeling 
Op 27 oktober hebben we weer een herfstwandeling gehad. Onder leiding van twee 

IVN-gidsen hebben we met ongeveer 20 mensen gezellig gelopen in de 
natuurgebieden Lage Heide en De Bochten, beiden ten westen van de watermolen 

van Opwetten. De IVN-ners vertelden over het gebied, de bijzondere plantengroei en 
de aanwezige paddenstoelen. Na afloop genoten we van een vers bakje koffie in de 

watermolen.  
 

 
 


