Bestuur
Wijkvereniging Refelingse Erven
van
Mieke Bon

telefoon
040-2841361

Notulen jaarvergadering 21 maart 2007
Plaats
Aanvang

30 maart 2006.

: de Mijlpaal, locatie Brabantring
: 20.00 uur.

Aanwezig: Leo Beckers, Ingrid van Kempen, Iet Schnitger, Wim Luijten, Mieke Bon, Bram
Derksema, Hein Melai, Bert Janssen, Jenny Dekkers, Jan Dekkers, Titus Schütz, M. Sanders,
A. Sanders, Riky Willems, M. Houbraken, H. Krooijmans, Jeanne Lammers, Paulus Aarts, Ad
Stoop, Liza Jazenko, Niek Dooren.
Afwezig, met kennisgeving: Fam. Bastiaansen, Kappelhof, Swinkels, G. van Ulden, Miep
Luken.
1. Geen aanpassingen op de agenda. Opening vergadering. Mededeling: niet roken.
2. Notulen ledenvergadering 29 maart 2006.
In RE-nieuws vorig jaar is een korte samenvatting geplaatst.en er zijn een aantal
kopieën ter inzage uitgereikt.
Geen opmerkingen. Notulen worden vastgesteld, met dank aan de notulist.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
• Aantal aanwezige leden 21.
• Aantal afmeldingen 5.
• Het aantal leden van de vereniging is: 128.
• Contributie betaling: tot nu hebben 95 leden betaald.
Dat is een groot aantal. Deze leden krijgen van de penningmeester een compliment
voor de snelle betaling.
RE-nieuws wordt alleen aan de leden bezorgd. Dus wie op tijd betaalt krijgt ook de
volgende RE-nieuws in de bus.
S.v.p. de contributie van € 10,00 overmaken op bank rekening: 51.28.93.934 t.n.v.
penningmeester M.T.M. Bastiaansen, RE 16, Nuenen.
• Redactie:
Kopij gevraagd van wijkbewoners voor het wijkkrantje. Ook vanuit de diverse
commissies is nieuws welkom.
• Website van de wijkverenging:
Eind 2005 is de website van wijkvereniging Refelingse Erven van start gegaan.
Intussen is de site flink aangevuld. Wijkbewoners kunnen via de webmaster Frans
van Dal wetenswaardigheden enz. op de site laten plaatsen.
Het adres van de website is: www.refelingseerven.nl
• Buurtpreventie:
De nieuwe meldingsformulieren zijn verspreid samen met uitleg over het hoe en
waarom. Wij doen een dringend beroep op alle wijkbewoners om deze formulieren
in te vullen en in te leveren: de formulieren zijn een hulpmiddel voor de politie om
daders op te sporen. Ook worden ze gebruikt om eventuele aanvragen om
maatregelen bij de gemeente te kunnen onderbouwen.
•

Wijkgerichte aanpak:
Nuenen Zuid is een oude wijk maar is om onduidelijke redenen nooit heringericht
(gerenoveerd). Van daaruit ontstond behoefte aan een wijkgerichte samenwerking
tussen gemeente en diverse wijken, en in diezelfde tijd werd toevallig ook de WMO,
de wet op de maatschappelijke ondersteuning, van kracht. Dus is wijkvereniging de

•

•

Refelingse Erven, samen met De Klamperlaan, de Molvense Erven en het Puyven,
in het pilotproject ‘wijkgerichte aanpak’ gestapt. Het is een proefproject van een jaar
en als het goed loopt, kunnen andere wijken in Nuenen Zuid aansluiten. Het project
moet leiden tot meer inspraak van de bewoners in de gemeentelijke voorzieningen
zoals openbaar groen en andere infrastructurele zaken. Daarnaast gaat ook het
sociale netwerk een rol spelen ivm de invoering van de wet WMO. Binnen onze
wijk wordt gebruik gemaakt van het feit dat er al wijkcoördinatoren aanwezig zijn .
Er is een enquête in de wijk gehouden en de eerste bijeenkomsten van wijkgericht
samenwerken zijn gestart. Voor onze wijk nemen Wim Luijten en Aug van Soerland
deel aan de bijeenkomsten bij de gemeente. Het eerste project, dat inmiddels
gestart is, is de renovatie van het bruggetje in het Puyven.
Daarna is de verkeersveiligheid aan de beurt.
Op het ogenblik wordt er binnen buurtpreventie en bij de gemeente nagedacht over
hoe het noaberschap (burenhulp) op een eenvoudige wijze ingevoerd en ingevuld
kan worden. Ideeën hiervoor zijn welkom bij de coördinatoren en de leden van
buurtpreventie.
Verkeersoverlast:
Dit is het volgende speerpunt van wijkgericht samenwerken.
De Klamperlaan is mooi opgeknapt met gelijkwaardige kruisingen. Toch krijg je
nooit voorrang als je uit de wijk gereden komt. Blijkbaar is de situatie niet erg
duidelijk. Ook is er binnen onze wijk nog steeds sprake van verkeersoverlast door
bewoners die in o.a. de Witte Put wonen en onze wijk als sluiproute gebruiken.
Ook zijn er problemen met het parkeren van auto’s. Graag willen we
opmerkingen en suggesties voor verbeteringen van de wijkbewoners horen, die
bij het overleg met de gemeente kunnen worden meegenomen.
Opmerkingen uit de vergadering:
-Op de Smits van Oyenlaan wordt nu veel te hard gereden, vooral in het
weekend. Dat zorgt voor veel geluidsoverlast.
-De hoek Peellandlaan/Brabantring moet gesnoeid worden, er is geen zicht op
tegemoetkomend verkeer als je linksaf wil slaan. Leo Beckers: er is gesnoeid op
verzoek van de commissie groenvoorzieningen, alleen hebben ze de verkeerde
kant gedaan. Verzoek wordt opnieuw neergelegd bij de gemeente.
-Het voetpad naar de Vroente zou doorgetrokken moeten worden. Het stopt nu
bij de brievenbus.
-Het pad van de bushalte op de Refeling naar onze wijk is te donker. Er zijn
hoger liggende tegels waarover je kan struikelen. Leo Beckers: er is een lamp
kapot, moet gerepareerd worden. Geeft het door aan de gemeente.
Hondenbeleid.
Ook hierin is in Nuenen Zuid een pilotproject opgestart, sinds 15 maart jl.
Er wordt nu echt gehandhaafd, er zijn gevallen bekend waarin al bekeurd is.
Loslopende hond, poep niet opruimen, geen schepje bij je hebben als je een hond
uitlaat, het kost allemaal €50,- Ook komen er speciale plekken waar je de hond
aangelijnd kan uitlaten en plaatsen waar de hond los mag lopen.
Het is de bedoeling dat onze wijk daar inspraak in krijgt. Opmerkingen graag naar
Leo Beckers of Wim Luijten. Bijvoorbeeld: waar mogen per se geen honden
uitgelaten worden. Maar ook: waar wel?
De gemeente gaat de uitlaatplekken schoonhouden, het groen wordt
teruggesnoeid, zodat de machines er goed bij kunnen.
Opmerkingen uit de vergadering:
- Bij mij voor het huis (nr 178) staat geen hekje, het ligt er dus vol met hondenpoep.
- Mijn buren hebben geen hek om de tuin, zodat hun hond zo de straat op kan.
Terwijl hij aangelijnd moet zijn.

4 Verkiezing stemcommissie.

1. Bram Derksema, 2. Liza Jazenko 3. Titus Schütz.
5. Financieel verslag 2006.
Het beginsaldo was €1561,62 het eindsaldo €1727,87. De evenementen kostten
afgelopen jaar €889,05, maar brachten ook €270,90 op (onder meer door de verkoop
van drankjes tijdens het wijkfeest). Door ledencontributie kwam €1285 binnen.
6. Verslag kascommissie.
Kascommissie is bij de penningmeester geweest. De beide leden Miep Luken en Jan
van Laar zijn niet aanwezig. Miep doet telefonisch verslag: de kascommissie heeft
het verslag goedgekeurd. Het voorstel tot décharge van de penningmeester wordt
met algemene stemmen aangenomen.
Miep geeft aan ook volgend jaar weer zitting in de kascommissie te nemen.
7. Begroting voor 2007 en vaststelling contributies 2008.
inkomsten : contributie 2007 €1000. Uitgaven: drukwerk wijkkrant €300,
evenementen €1000, website €50, kosten bestuur €100, onvoorziene uitgaven €25,
kosten orkest (repetitieruimte) €100.
Er wordt €1000 aan inkomsten begroot, maar er zijn eigenlijk 128 leden. Bovendien
zal het wijkfeest niet alleen kosten, maar ook inkomsten, bijvoorbeeld door de
verkoop van drankjes, met zich meebrengen. Het nadelig saldo zal uiteindelijk dus
niet hoog zijn.
Henk Melai vraagt zich af of €50 voor de website wel genoeg is. Misschien zou er
software aangekocht moeten worden ter beveiliging van het gastenboek. Leo
Beckers zegt toe hiernaar te informeren bij de webmaster, Frans van Dal.
Op grond van de begroting van 2007 wordt voorgesteld om de contributie per 1
januari 2008 te handhaven op €10 per jaar. Dit voorstel wordt unaniem aanvaard.
8. Jaarverslag 2006 van de vereniging. Een leespauze, die meteen ‘de pauze’ is, wordt
ingelast, zodat iedereen het kan lezen.
- Dhr. Titus Schültz is erg benieuwd naar de resultaten van de enquête. Hij wil in het
bijzonder weten wat de andere wijkbewoners zoal belangrijk vinden. Leo Beckers:
“daar komen we op terug tijdens de vergadering van de commissie buurtpreventie
donderdag 29 maart.” De complete resultaten zouden ook op de website gezet
kunnen worden, met eventueel een verwijzing erbij naar waar meer informatie te
vinden is. Als dat niet voldoende blijkt te zijn, neemt Leo Beckers contact op met
Tittus Schültz om het persoonlijk door te nemen.
Op sociaal gebied was er, zoals blijkt uit de enquête, vooral behoefte aan de meer
eenvoudige voorzieningen, meer richting nabuurschap. Ideeën daaromtrent zijn
welkom.
Verder is er in Nuenen Zuid extra controle geweest, in het kader van het project ‘Wijk
op slot’. Alle kentekens van auto’s die de wijk in en uitrijden worden gecontroleerd,
zodat precies in kaart gebracht wordt welke er niet thuishoren. De wijkbewoners zien
daar weinig van, maar het blijft belangrijk om meldingsformulieren in te vullen, zodat
de kentekens vergeleken kunnen worden.
- Jeanne Lammers merkt op dat in het jaarverslag sprake is van vier uitgaven van de
wijkkrant, terwijl het er maar drie geweest zijn, een in april een in oktober en een vlak
voor kertsmis. De verschrijving wordt gecorrigeerd.
10. Bestuursverkiezing:
Niet nodig, want geen kandidaten aangemeld.
Iet Schnitger, aftredend, benoembaar, Mieke Bon, aftredend, benoembaar.
Bestuur benoemd bij enkele kandidaatstelling.
11. Benoeming diverse commissies:
In iedere commissie, behalve in de kas commissie heeft een bestuurslid zitting.

Algemeen voor alle commissies: van de vergaderingen moet verslag worden
gemaakt. Een kopie gaat naar de secretaris.
11.1. Redactie commissie.
Leden: Mieke Bon, Jacqueline van Dijk, Tom Maertens, Iet Schnitger en Lonneke
Vermeltfoort.
Kopij is meer dan welkom.
11.2. Activiteiten commissie.
Leden:
Kinderen: Christien ter Huurne. Een persoon is eigenlijk te weinig, meer
commissieleden gezocht.
Volwassenen: Marjolein Bouter, Jeanne Lammers, Ingrid Maertens, Peter Passier en
Pieta Tomas.
50+ en bestuur: Wim Luijten.
Het wijkorkest zorgt op het feest wederom voor de muziek.
11.3. Kas commissie.
Huidige leden: Jan van Laar en Miep Luken.
Nieuwe leden: Miep Luken en Jenny Dekkers.
11.4. Wijkvoorzieningen commissie, tegenwoordig één club, samen met de
wijkcoördinatoren en buurtpreventie.
Leden: Leo Beckers, Bram Derksema en Tom Maertens.
Drie man is wat weinig. Commissieleden gezocht! Zeker als straks de wijk
gerenoveerd gaat worden zijn er meer mensen nodig voor inspraak bij en
samenspraak met de gemeente. Nu wordt er twee keer per jaar vergaderd, in de
toekomst zal dat wat vaker zijn.
Tijdens de vergadering is er een aanmelding: Niek Dooren, maar alleen als er
niemand anders gevonden wordt.
12. Rondvraag:
Jenny Dekkers, nr 136: veel last van vandalisme, met name vrijdag- en
zaterdagnacht, tussen drie en half vier. Jongelui, onderweg van de bushalte aan de Smits
van Oyenlaan naar de Witte Put, gooien bloembakken om, vernielen autoantennes en
hebben zelfs bloempotten naar binnen gegooid.
Ook zitten er junkies (bij nr 136) achter op het trappetje naar hun tuin. Laten vaak rommel
achter, flesjes en blikjes. Leo Beckers neemt het mee naar de vergadering van
buurtpreventie, donderdag 29 maart.
Riky Willems (nr 90): Afgelopen zomer heeft de gracht aan de Peellandlaan enorm
gestonken. Wordt daar iets aan gedaan? Leo Beckers: De gemeente is bezig met het
waterschap om de vijver te verkopen. Er komt waarschijnlijk eerst een baggeractie om
daarna de vijver over te doen aan een partij die meer verstand heeft van het onderhoud
ervan. Wim Luijten zal informeren via de wijkgerichte samenwerking of dat baggeren niet
voor komende zomer al gedaan kan worden.
Liza Jazenko (nr 109): De takken van de berkenboom bij haar voor het huis hangen steeds
meer over de weg. Ze heeft de gemeente wel gebeld, maar die heeft met een veel te klein
ladderwagentje slecht één takje afgeknipt. Liza denkt dat het een gevaarlijke situatie is als
een of twee takken afbreken. Ze heeft de gemeente nogmaals gebeld, maar niets meer
gehoord. Leo Beckers: bomen worden alleen weggehaald als ze gevaar opleveren. Daar
staat nu een kruisje op. Zodra het kruis oranje is, wordt de boom geveld. Leo zal het
bomenprobleem bij Joris Muskens (contactpersoon gemeente) neerleggen, net als de
verkeerd gesnoeide hoek Brabantring/Peellandlaan.
13. Sluiting.

