
 
 
 

 
 

 
 

 

Beste BVME-leden, 
 

Hier is weer een Molletin, met nieuws en wetenswaardigheden.  
Veel leesplezier! 

 
Bestuur van de BVME 

 
 

 
 

ENERGIE-ADVIES MOLVENSE ERVEN  -  Resultaten  

 
Begin dit jaar heeft de BVME een actie gehouden waarbij energieadviseur Christian  
Agaard woningen in onze wijk onderzocht op duurzaamheid. 

Hieraan hebben een 20tal bewoners deelgenomen. Deze bewoners hebben elk een 
overzicht van bevindingen gekregen en een suggestie voor mogelijk te nemen 

maatregelen. 
 

Uit deze 19 rapporten zijn hieronder een aantal bevindingen bijeengebracht die vrij 
algemeen gelden voor onze woningen:  

 

• Energie verbruik:     

o De (13) tweekappers verbruiken: 

- gemiddeld 3570 kWh elektriciteit. Verbruik varieert van 1700 tot 5000 kWh!! 

- gemiddeld 1960 m3 gas. Verbruik varieert van 1050 tot 2400 m3. 

o De (6) vrijstaande woningen verbruiken: 

- gemiddeld 3770 kWh elektriciteit. Verbruik varieert van 3000 tot 4680 kWh. 

- gemiddeld 1950 m3 gas. Verbruik varieert van 1320* tot 2400 m3. 

(*warmtepomp) 

Er is een groot verschil in verbruik tussen de woningen onderling dat niet direct 

te verklaren is door verschil in isolatie van de woning of efficiency van de Cv-
ketel. 
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• Isolatie:                   

o Muurisolatie 

Alle woningen hebben enige vorm van spouwmuurisolatie, vaak minerale wol, die 

lang geleden is aangebracht. De huidige isolatiewaarde hiervan is onduidelijk 

(inzakken). Advies: laten controleren en indien nodig na-isoleren. 

o Dakisolatie 

Weinig/geen daken zijn voldoende geïsoleerd. Advies: van binnenuit bereikbare 

plaatsen isoleren. Knieschotten/aansluiting vloer met dak isoleren. 

Isolatie aanbrengen op keuken/garagedak. 

o Vloerisolatie 

Isolatie is afwezig of max. 2cm tempex. Huizen met kruipruimtes kunnen van 

onder geïsoleerd worden, mits kruipruimte bereikbaar is. 

 

• Beglazing:               

 Veelal HR++, maar niet in alle ramen/deuren. Advies: Alle ramen met enkel  glas, 

voorzetramen of HR glas vervangen door HR++. Vaak komt een  aluminium 

schuifpui  voor; het advies is deze te vervangen. 



• Verwarming:         

 In alle bekeken woningen staan HR-ketels met hoge temperatuur radiatoren, 

 soms  met vloerverwarming in kamer en/of badkamer. Eenmaal is een hybride 

 waterpomp geïnstalleerd.  

 Advies: Efficiency van radiatoren verhogen door ze te voorzien van speciale 

 ventilatoren. Breng radiatorfolie aan. 

 Suggestie: Installeer IR-stralers als bijverwarming op bv. zolder, badkamer. 

• Zonnepanelen:        

 8 van de 19 woningen hebben zonnepanelen, diverse bewoners overwegen 

 aanschaf. 

• Overig: 

 Metalen kanteldeur vervangen door geïsoleerde deur. 

 Kieren in met name voordeur, achterdeur en balkondeur dichten met tochtstrip. 

 

 
 
WARMTECAMERA 
Oproep voor “vrijwilliger warmtemeting”. 
 

Begin dit jaar hebben we aangekondigd om vanaf a.s. winter de mogelijkheid 
te bieden om woningen van onze wijk op warmtelekken te onderzoeken. 

Hiervoor heeft de BVME  inmiddels een warmtecamera aangeschaft. 
 

Een warmtecamera is een soort fotocamera die in plaats van voor zichtbaar 
licht, gevoelig is voor warmtestraling (infraroodstraling). Op de opname 

krijgen warmere delen een licht gele kleur en koudere meer donker 
rood/blauw. Hiermee krijgen we dus een beeld van de oppervlakte- 

temperatuur van het vlak.  Hieruit is af te leiden waar warmte verloren gaat.         



    

     

                       
 
Om dit plan te kunnen uitvoeren hebben we nog enkele vrijwilligers nodig die 

bereid zijn om ’s morgens, op afspraak en bij geschikte weersomstandigheden 
(koud en droog), een serie opnames te maken van de woning van een 
buurtgenoot. 

Afgelopen voorjaar hebben enkele leden al geoefend met het maken van 
opnamen. Hieruit is gebleken dat het maken en interpreteren van de opnames 

kennis en ervaring vraagt. Het is daarom nuttig dat de vrijwilligers over een 
technische achtergrond beschikken. Iemand met een bouwkundige 

achtergrond in het team zou ook heel welkom zijn. 
 

Om de nodige kennis en ervaring op te doen gaan we de komende periode met 
elkaar oefenen en krijgen we support van een expert van het Energiehuis 

Helmond. 
Wilt u meehelpen uw wijk duurzamer te maken? Meldt U dan aan als 

“vrijwilliger warmtemeting” 
via mailadres: bestuur@bvme.nl 

 
 

 
 

 

AED in coronatijd                   

 

          
 
Gezien het almaar stijgende aantal besmettingen met het coronavirus is besloten voorlopig 

alle slachtoffers met een circulatiestilstand te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijnen, 
zoals beschreven in het advies “Reanimatie buiten het ziekenhuis tijdens de COVID-19 
pandemie” van 19 juni 2020. 

 

mailto:bestuur@bvme.nl
https://mk0reanimatieral9rre.kinstacdn.com/app/uploads/2020/06/Herziend-ADVIES-NRR-OHCA_COVID19_versie200619.pdf
https://mk0reanimatieral9rre.kinstacdn.com/app/uploads/2020/06/Herziend-ADVIES-NRR-OHCA_COVID19_versie200619.pdf


 
 

 

Voor de reanimatie-hulpverlener betekent dit onder andere: 

• Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg 

niet, 
• Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL 

borstcompressies, 
• Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is. 

Behalve bovenstaande wijziging blijft het advies zoals gepubliceerd op 19 juni van kracht. 
Ook het daarin opgenomen advies voor de reanimatie van kinderen blijft ongewijzigd. Dus 

voor kinderen tot de puberteit gelden de normale richtlijnen inclusief beademen. Alleen 
indien het kind bewezen positief is getest op COVID-19 en nog besmettelijk is, geldt het 

advies niet te beademen. Uiteraard geldt ook hier dat het eenieder vrij staat toch 
beademingen te geven. Voor kinderen vanaf de puberteit geldt dezelfde richtlijn als voor 

volwassenen als het gaat om de aangepaste COVID-19 richtlijn (ook hier geldt dat het 
eenieder vrij staat toch te beademen) 

In het advies is ook nadrukkelijk de mogelijkheid opgenomen om wel volledige reanimatie 
toe te passen inclusief beademen, bijvoorbeeld als omstanders dit willen omdat er sprake is 

van de reanimatie van een direct familielid. 

Burgerhulpverleners 
Burgerhulpverleners die behoren tot één van de COVID-19 risicogroepen of huisgenoot zijn 
van iemand die behoort tot risicogroepen worden, omwille van de eigen gezondheid, 

nogmaals dringend geadviseerd niet op een reanimatieoproep te reageren. Zet uw account 
even op pauze. Dit geldt ook voor burgerhulpverleners die gezien de huidige situatie 

voorlopig niet willen reageren op een oproep. 

Burgerhulpverleners van 70 jaar en ouder worden per 9 oktober voorlopig niet voor een 

reanimatie gealarmeerd. Het risico op een ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van 
besmetting met het coronavirus is voor deze doelgroep te groot om het risico bij oproepen 
nog te rechtvaardigen. Wanneer de situatie in Nederland zich weer ten goede keert, hopen 

wij dat u weer actief kunt aansluiten als reanimant. 

Mondneusmasker 
Voor alle reanimaties dient men op dit moment het aantal reanimatie-hulpverleners dat 

zich daadwerkelijk met de reanimatie bezighoudt tot het minimum te beperken. Dit 
betekent maximaal twee hulpverleners bij het slachtoffer, andere hulpverleners staan op 
meer dan 1,5 meter afstand. 

Daarnaast geldt ook hier het dringende advies om een mondneusmasker te dragen tijdens 
de gehele hulpverlening. Dit in lijn met het landelijke overheidsadvies voor alle burgers. 

Ambulancezorgverleners doen dit al bij alle reanimatie-inzetten. Nu wordt ook nadrukkelijk 
gevraagd aan de first responders en burgerhulpverleners een mondneusmaskers te dragen 

tijdens de inzet. 
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HALLOWEEN    
De jeugdcommissie van de BVME heeft weer iets leuks bedacht voor de kleintjes in 
onze wijk. Doet u ook mee? 

 

 
 



 
 

Meer verkeer op de Geldropsedijk?  
Ontsluiting Nuenen-West 
 

    
 
Binnenkort (november 2020) besluit de gemeenteraad van Nuenen hoe het verder 

moet met betrekking tot de ontsluiting van Nuenen-West. De Belangenvereniging 
Molvense Erven (BVME) heeft als standpunt dat de Geldropsedijk niet mag worden 
gebruikt voor de oplossing van het verkeer uit Nuenen-West. De diverse 

belangenverenigingen, waaronder de BVME, zijn samen gaan werken; we noemen ons 
Het Collectief; samen zijn we toch sterker! In korte tijd zijn in onze wijk meer dan 200 

handtekening (in totaal meer dan 1100) opgehaald tegen deze aantasting (veiligheid, 
geluid, fijnstof) van ons leefklimaat. De diverse belangenverenigingen/ Het Collectief 

hebben geprobeerd de wethouder op andere gedachten te brengen. De Nuenense 
wethouder lijkt te koersen op de variant waarbij het verkeer van Nuenen-West via 

Opwettenseweg en de volkstuinen (bij Het Kempke) en het Wettenseind de 
Geldropseweg veel drukker maakt. 

Inmiddels zijn er een tweetal dialoogsessies geweest met o.a. de betrokken wethouder 
en de betrokken belangenverenigingen. Dit klinkt wellicht goed, we worden gehoord, 

maar helaas. Het Collectief heeft besloten niet langer deel te nemen aan het vervolg 
van de dialoogsessies over de ontsluiting Nuenen-West. Ons vertrouwen in 

burgerparticipatie is zwaar aangetast. De volgende gebeurtenissen droegen hieraan bij:  

• Na het weggestuurd zijn door de wethouder in de tweede dialoogsessie heeft de 

wethouder bouwbedrijven, consultants en ambtenaren laten deelnemen in de 

selectie van de verschillende ontsluitingsvarianten. Wij hebben er geen 

vertrouwen in dat de wethouder en haar ambtenaren daadwerkelijk open staan 

voor inbreng van directbetrokkenen bewoners.   



• In aanvulling daarop heeft de wethouders meermaals in persoonlijke 

gesprekken aangegeven dat het haar doel is de door haar voorgestelde variant 

uit te laten voeren en als enige optie voor te leggen aan de raad. Haar handelen 

is daarnaar.   

• Daarnaast hebben we voorwaarden ontvangen op basis waarvan wij mogen 
deelnemen aan de 3de dialoogsessie. We zijn verbolgen over de opmerking die 

daarin is gemaakt inzake respect tonen en hanteren algemene fatsoensnormen. 
Wij herinneren ons immers slechts 1 incident dat past in dat kader i.e. het 
intimiderende gedrag van de wethouder richting een representant uit onze 

groep tijdens een voorgaande dialoogsessie.   

Als Collectief proberen we nu in contact te komen met de raadsleden. Hopelijk staan zij 

wel open voor onze argumenten om zo te komen tot een verkeersveilige 

Opwettenseweg en geen drukkere Geldropsedijk.  

 

Het Collectief bestaat uit vertegenwoordigers van Wettenseind/Krommenakker/Het 

Kempke, Keizershof, Krommenakker/Culenhof, Geldropsedijk, Molvense erven, 

Zuiderklamp, Pieterveld, BVNG, Korfbalvereniging NKV, Tennisvereniging Wettenseind 

en voetbalvereniging EMK. 

 

Wordt vervolgd. 

 

 

 

 

 

 

Ook in het   heeft u kunnen lezen over de gesprekken tussen 

gemeente en Het Collectief: 

 

https://www.ed.nl/geldrop-mierlo-nuenen/nuenen-zuid-weigert-verder-te-praten-over-

nieuwe-weg-voor-nuenen-
west~a938708e/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socia

lsharing_web 
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https://www.ed.nl/geldrop-mierlo-nuenen/nuenen-zuid-weigert-verder-te-praten-over-nieuwe-weg-voor-nuenen-west~a938708e/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web


 

NIEUWBOUW ROND NR. 63 
 

            
 
In het vorige nummer van Molletin heeft u kunnen lezen dat het bestuur 

wensen had geuit bij de plannen voor de nieuwbouw en ook concrete 
afspraken had met de gemeente. Het bestuur had dringend gevraagd om 

zoveel mogelijk aanpassingen die de nieuwbouw zo goed mogelijk zouden 
inpassen in de bestaande wijk, o.a.: 

• Vrijstaande huizen  

• Steen- en dakpankleur zo veel mogelijk gelijk aan de wijk 

• Lage omheining aan de straatzijde vanwege verkeersveiligheid = beter 

zicht 

• Alle bomen blijven staan 

• Erfscheiding aan de achterzijde verplicht levend groene haag 

• Meest noordelijke woning moet zicht hebben op speeltuintje i.v.m. 

veiligheid en vandalisme  

Als u langs en rond de nieuwbouw loopt, dan kunt u met eigen ogen 

waarnemen hoeveel de gemeente rekening heeft willen houden met de 

bewoners van de Molvense Erven.  

 

 

MIERENOVERLAST  
 

Op onze oproep om u te melden als u veel mierenoverlast ervaart op of bij uw perceel 

hebben slechts twee medebewoners gereageerd. Vermoedelijk ervaart men 

geen/weinig overlast van mieren. 

 

Wat kan/wil de gemeente doen? → Niets! De gemeente verwijdert alleen ongedierte als 

het een gevaar oplevert voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld een rattenplaag) en als 

het ongedierte in de openbare ruimte leeft. 

 

Voor ongedierte dat in uw eigen woning of op uw perceel leeft, moet u zelf op zoek 

naar een bedrijf dat ongedierte bestrijdt en verwijdert. Algemene informatie over 

diverse plaagdieren, zoals leefwijze, overlast en te nemen maatregelen, kunt u vinden 

op de site van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), 031-7419660. 

http://www.kad.nl/
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