Bestuur
Wijkvereniging Refelingse Erven
van
Mieke Bon
Notulen jaarvergadering 24 maart 2011

telefoon
040-2841361
27 maart 2011.

Plaats
: de Mijlpaal, locatie Brabantring
18 leden aanwezig: Leo Beckers, Iet Schnitger, Wim Luijten, Mieke Bon, Elly Meijer, Paul van der
Hoeven, Piet van Veenendaal, Jos Hendriks, Ron Jacobs, Niek Dooren, Bert Janssen, Richard en
Lonneke Vermeltfoort, Aug van Soerland, Liza Jazenko, Riky Willems, Paulus Aarts, Tom Maertens
1.
Opening en vaststelling van de agenda.
Aanpassing agenda: Agendapunt 11.6 wordt toegevoegd: officiele benoeming van Aug van Soerland
als vertegenwoordiging van de wijk voor Platform Nuenen Zuid.
2.
Notulen ledenvergadering 24 maart 2010.
In RE-nieuws vorig jaar is er een korte samenvatting geplaatst en het volledige verslag staat op de
website van de vereniging.
Opmerkingen: Op pagina 2 staat Aag van Soerland. Moet zijn Aug van Soerland.
Ook staat er Lisa Jazenko waar dat Liza Jazenko moet zijn. Verder zijn de notulen oke.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen:
Aantal aanwezige leden: 18. Aantal afmeldingen: 4, Margriet Bastiaansen, Nies van Veenendaal, Miep
Luken en Bram Derksema.
Het aantal leden van de vereniging is: 126 (januari 2011). Tot nu hebben 96 leden betaald (maart
2011), dat is veel. Namens de vereniging en de penningmeester hartelijk dank voor de snelle
betaling.RE-nieuws wordt alleen bij de leden bezorgd.
Bestuur:
De meeste bestuursleden zaten al erg lang in het bestuur. Er vindt nu een verjonging plaats. Het zou
voor de vereniging nog beter zijn, als meer nieuwe bestuursleden zich zouden melden.
Redactie:
De redactie probeert viermaal per jaar een wijkkrantje uit te brengen. De redactie zit daartoe dringend
verlegen om kopie vanuit de wijk en de diverse commissies.
Website van de wijkverenging:
De website is de laatste tijd flink aangevuld, maar er blijft dringend behoefte aan informatie uit de wijk.
Wetenswaardigheden uit het heden maar ook uit het verleden kunnen de website verlevendigen.De
huidige webmaster Frans van Dal heeeft de wegsite opgezet, maar heeft gevraagd of er binnen de
wijk leden waren, die mee wilden helpen met het onderhouden van de website.
Hein Melai is nu bezig om de website van Frans over te nemen en gaat deze in de toekomst
onderhouden. Tijdens de vergadering meldt ook Ron Jacobs zich. Ook hij wil iets voor de website
gaan doen. De voorzitter bedankt Frans voor al het werk dat hij tot nu toe verrzet heeft om de site te
maken en te onderhouden.
Het adres van de website is: www.refelingseerven.nl
Buurtpreventie:
De meldingsformulieren zijn in te vullen via de website van de vereniging. Ingevulde formulieren
kunnen niet rechtstreeks naar de politie worden gestuurd, maar komen bij Leo Beckers in de mail box.
Deze stuurt ze door naar de politie.
Verzoek aan alle wijkbewoners om deze formulieren in te vullen en in te leveren: deze formulieren zijn
een hulp voor de politie om daders op te kunnen sporen en eventueel aanvragen om maatregelen bij
de gemeente te kunnen onderbouwen.
De laatste tijd is het gelukkig erg rustig in onze wijk. Dit kan echter veranderen.
Een aantal wijkcoordinatoren is gestopt. Wij zijn op zoek naar vervangers. Wie wil zich hiervoor
beschikbaar stellen? Tijdens de vergadering wordt al een nieuwe wijkcoordinator gevonden: Richard
Vermeltfoort.

Buurtpreventie is bezig om een wijk opschoondag te organiseren. Het wachten is op de gemeente
i.v.m. het snoeien van het openbaar groen. Verdere mededelingen hierover bij Wijkvoorzieningen.
Wijkvoorzieningen:
Er is in 2010 overleg geweest met de gemeente over de infrastructuur in de wijk. De commissie is nu
bezig om de status van de wijk op te nemen en hiermee een gesprek met de gemeente aan te gaan.
Samen met buurtpreventie wordt er gedacht om een schoonmaak actie in de wijk te starten.
Snoeien openbaar groen:
De gemeente is begonnen met het snoeien van het openbaar groen in Nuenen Zuid. Eerst zijn de
buiten borders onder handen genomen. Door een communicatie fout met de aannemer zijn de
borders in de wijk niet aan de beurt gekomen. De gemeente is nu in overleg met de aannemer of deze
ook aan de beurt komen. Hierover krijgen we deze maand nog bericht.
Opmerking Niek Dooren: Het is wanbeleid van de gemeente. Jaren is er niets aan gedaan en nu is er
sprake van kaalslag. Niet alleen de flora is weg, maar ook de fauna. Leo beckers: volgens de
gemeente is dat onze eigen schuld, omdat sommige bewoners het snoeien jarenlang hebben
tegengehouden.
Jos Hendriks: Rigoureus snoeien is goed voor de bomen en struiken. Over een paar jaar zien ze er
weer mooi uit.
Niek Dooren: nu er geen struiken meer staan worden er ook honden is die bosjes uitgelaten.
Aug van Soerland: Het middenveld verpaupert helemaal, daar zou ook flink gesnoeid moeten worden.
Bij de gemeente is nu een nieuw hoofd Grondzaken. Als het goed is gaat er nu iedere drie jaar
gesnoeid worden.
Vraag van Leo Beckers: Als wij een opschoonactie oraganiseren in de wijk, zou daar belangstelling
voor zijn? Antwoord vanuit de vergadering is ja. Niek Dooren: als iedereen de rotzooi die hij of zij ziet
liggen, opraapt en in zijn eigen vuilnisbak gooit, zou er ook geen troep in de wijk liggen.
Vraag Liza Jazenko: de bocht tegenover de Peellandlaan zou gesnoeid moeten worden voor de
verkeersveiligheid. Antwoord Leo Beckers: is bij de gemeente bekend. Toevoeging Aug van Soerland:
Als het gaat om verkeersveiligheid zou je een mailtje naar Fer Engelen kunnen sturen, die gaat
daarover. Leo belooft dat te doen.
WMO:
In het kader van de WMO wordt er door een werkgroep nagedacht over hoe het noaberschap
(burenhulp) op een eenvoudige wijze ingevoerd en ingevuld kan worden in onze wijk. De werkgroep
heeft ook contact met de Molvense Erven.
Binnenkort krijgt iedereen een ‘noodkaart’ in de bus. Hierop kan ingevuld worden welke nummers er
bij noodgevallen gebeld moeten worden, huisarts, kinderen, wie heeft een reservesleutel etc. Ook gaat
de WMO-commissie nieuwe buurtbewoners benaderen om lid te worden van de wijkvereniging.
Platform Nuenen Zuid:
Voor de wijk is Aug van Soerland aangewezen als wijkvertegenwoordiger. Het platform is nu definitef
van start gegaan en heeft een eigen website: www.platformnuenzuid.nl. Daar is alle informatie te
vinden en staan de verslagen van het platform.
Verkeersoverlast:
Dit blijft een aandachtspunt. Binnen onze wijk is er nog steeds sprake van verkeersoverlast: de
Helmondweg (A270), de Smits van Ooijenlaan en de Klamperlaan (geluid), de bewoners van o.a. de
Witte Put die onze wijk als sluiproute gebruiken. Er blijven problemen met het parkeren van auto’s. Dit
alles staat ook op de agenda van het Platform. Antwoord Aug van Soerland: Voor de 30km-zone had
Nuenen subsidie gekregen. Dat geld is nu op, terwijl de ombouw nog niet klaar is. De politie doet geen
snelheidsmetingen omdat Nuenen-zuid niet compleet is ingericht als 30km-zone. Zolang er geen geld
is blijven we dus nog wel even met deze problemen zitten.
Graag willen we van de wijkbewoners alle opmerkingen en verbeteringen ontvangen, die bij het
overleg met de gemeente kunnen worden meegenomen. De opmerkingen kunnen worden gestuurd
naar Leo Beckers of Aug van Soerland.
Niek Dooren: er wordt veel te hard gereden op de Peellandlaan.

4.
Verkiezing stemcommissie.
De voorzitter wijst drie aanwezigen uit de vergadering aan, die bij eventuele stemmingen de stemmen
tellen:
1.Ron Jacobs 2. Niek Dooren 3. Tom Maertens
5.
Financieel verslag 2010.
De penningmeester is niet aanwezig. Leo Beckers voert het woord: de inkomsten waren 1400 euro.
Het krantje kostte bijna 400 euro, het wijkfeest 460 euro en de kosten van het bestuur waren 95 euro.
Er is meer geld binnengekomen dan uitgegaan. Dat komt mooi uit, dan houden we geld over voor het
40-jarig jubileum volgend jaar.

6.
Verslag kas commissie.
Kas commissie is bij de penningmeester geweest. Allebei de leden, Jeanne Lammers en Nies van
Veenendaal niet aanwezig. Leo beckers leest het verslag dat zij gemaakt hebben, voor.
Decharge van de Penningmeester en het Bestuur door middel van een schriftelijke verklaring van de
kascommissie wordt door de vergadering met algemene stemmen aangenomen. Met dank aan
Margriet Bastiaansen, die na deze jaarvergadering uit het bestuur treedt.
7.
Begroting voor 2011 en vaststelling contributies 2012.
Voorzitter van de vergadering: De begroting is gebaseerd op 120 leden, maar het zijn er 126. Ook
andere inkomsten, zoals advertenties worden niet meegenomen. Het Bestuur wil het tekort op de
begroting van ongeveer € 300 uit de reserves halen, zodat de contributie op 10 euro kan blijven.
Er is meer geld gereserveerd voor evenementen, omdat er een extra activiteit in het voorjaar is.
Daarvoor liggen de uitnodigingen inmiddels in de brievenbus.
Vraag Jos Hendriks: volgend jaar bestaat de wijk 40 jaar. Is er dan extra geld begroot voor een feest?
Antwoord Leo Beckers: ja, daar moeten we het inderdaad nog met de activiteitencommissie over
hebben.
Vraag Jos Hendriks: is er aan sponsoring van het feest gedacht? Antwoord Ron Jacobs (namens act.
Commissie): Ja, door middel van bijvoorbeeld een gratis muziekinstallatie, vorig jaar, of een
goedkopere catering.
Al vorig jaar vastgestelde contributie voor 2011 blijft:
Contributie
€ 10,00
Sponsor 1 jaar
€ 10,00
Sponsor leven
€ 100,00
Voorstel voor 2012:
Contributie
€ 10,00
Sponsor 1 jaar
€ 10,00
Sponsor leven
€ 100,00
Voorstel aangenomen met algemene stemmen.
8. en 9.
Jaarverslag 2010 van de vereniging, wordt in de pauze gelezen.
Vraag Aug van Soerland: Is het mogelijk om het krantje alleen digitaal te verspreiden? Of om het met
bijvoorbeeld een wachtwoord op de site te zetten? Antwoord Tom Maertens: daar zijn we wel mee
bezig geweest, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Antwoord Mieke Bon: uit de enquête van vorig jaar
bleek dat de meeste leden het krantje het liefst gewoon in de brievenbus krijgen.
Het jaarverslag wordt met algemene stemmen vastgesteld, kan dus ook op de website geplaatst
worden.
10.
Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster en meteen weer benoembaar: Leo Beckers.
Aftredend en niet benoembaar: Margriet Bastiaansen en Wim Luijten.
Benoembaar: Elly Meijer en Paul van der Hoeven.
Bestuursleden benoemd bij enkele kandidaatstelling.
Voorzitter
: Leo Beckers, benoemd.
Vicevoorzitter
: Iet Schnitger, niet aftredend.
Secretaris
: Mieke Bon, niet aftredend.

Penningmeester
Leden

: Paul van der Hoeven, benoemd
: Elly Meijer, benoemd.

De voorzitter bedankt Wim Luijten en Margriet Bastiaansen voor hun jarenlange inzet. Het bestuur
neemt op een aparte avond afscheid van hen, vanwege de afwezigheid op de vergadering van
Margriet.
11.
Benoeming diverse commissies:
In iedere commissie, behalve in de kas commissie heeft een bestuurslid zitting.
Algemeen voor alle commissies:
Van de vergaderingen moeten verslagen worden gemaakt. Een kopie gaat naar de secretaris.
Alle leden worden tijdens de vergadering benoemd.
11.1. Redactie commissie.
Huidige leden: Mieke Bon, Frans van Dal, Tom Maertens, Hein Melai, Lonneke Vermeltfoort en Ton
Wijnands.
11.2. Activiteiten commissie.
Leden:
Kinderen: Christien ter Huurne.
Volwassenen: Jeanne Lammers, Ingrid Maertens, Céline Solé, Pieta Tomas, Ron Jacobs en Erwin
van Vegchel.
11.3. Kas commissie.
Leden: Jeanne Lammers en Nies van Veenendaal
Nieuw: Wim Luijten en Jeanne of Nies. (Piet vraagt Nies of ze nog een jaar wil)
11.4. Wijkvoorzieningen commissie.
Leden: Leo Beckers, Bram Derksema, Jos Hendriks, Frank Heijligers en Tom Maertens
11.5. WMO commissie.
Leden: Leo Beckers, Liza Jazenko, Miep Luken, Elly Meyer en Iet Schnitger.
De commissie heeft een eigen e-mailadres: wmo@refelingseeerven.nl
11.6. Platform Nuenen Zuid.
Aug van Soerland is toegetreden tot het Platfotm, maar nooit officieel benoemd of gekozen. Aug wordt
op de vergadering met algemene stemmen gekozen tot officieel vertegenwoordiger van de wijk in het
Platform.
Aug: het gaat nog niet zoals we willen met het Platform. In Gerwen en Nederwetten zijn wijkraden.
Daar willen wij ook naar toe, maar bij verkiezingen moet daarvoor een opkomst van 40 procent plus
één van alle kiesgerechtigden zijn. Over twee jaar, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, moet
dat lukken.
Nu wordt het Platform nog te vaak gepasseerd.
Vraag Elly Meijer: in het Puyven wordt nu de riolering vervangen, terwijl die wijk jonger is dan de onze.
Antwoord Aug: metingen wezen daar uit dat de riolering slechter is dan de onze. Omdat ze toch bezig
zijn wordt tegelijk met de riolering de wijk gerenoveerd.
12.
Rondvraag.
Lonneke Vermeltfoort: misschien kunnen we af en toe langsgaan bij niet-leden om te vragen of ze niet
toch lid willen worden. Sommigen hebben gewoon wat extra aansporing nodig. Antwoord Leo
Beckers: de WMO-commissie gaat binnenkort alle huizen langs. Die nemen dit ook mee.
Aug van Soerland: op de meldingsformulieren die van de website gedownload worden staan nog oude
namen van buurtcoordinatoren, zoals Fred Weimar. Leo zorgt dat die vervangen worden door de
goede namen.
13.
Sluiting.
Iedereen bedanken voor hun komst. Korte samenvatting in de volgende uitgave van RE-nieuws.Het
complete verslag komt op de website van de wijk.
Als extra:
De werking van de Automatische Externe Defibrillator wordt uitgelegd, en ook wordt getoond hoe je
moet reanimeren. Er hangt overigens nergens in de buurt een AED.

