Bestuur
Wijkvereniging Refelingse Erven
van
Mieke Bon
Notulen jaarvergadering 20 maart 2013

telefoon
040-2841361
27 maart 2013.

Plaats
: basisschool de Mijlpaal, Brabantring
Aanwezige leden: Leo Beckers, Iet Schnitger, Mieke Bon, Elly Meijer, Paul van der Hoeven, Niek
Dooren, Aug van Soerland, Liza Jazenko, Miep Luken, Ingrid Maertens, Ron Jacobs, Jos Hendriks,
Jan van Laar, Bram Derksema, Jean-Luc Deboudt, Jeanne Lammers, Hein Houbraken, Geert
Daamen, Christien van den Akker, Pieta Tomas, Gerard van de Broek, Bert en Elly Janssen,
Gerard en Riky Willems, .
Afwezig met kennisgeving: Theo Swinkels, Henk van de Akker.
1.

Opening en vaststelling van de agenda.

2.
Notulen ledenvergadering 24 maart 2012.
Geen aanmerkingen, notulen vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen:
Er zijn 25 leden aanwezig, twee afmeldingen. Het aantal leden van de vereniging is: 129
(januari 2013), tot nu heeft 47% betaald (maart 2013). Rekeningnummer staat op de uitnodiging voor
de jaarvergadering en altijd in het RE-Nieuws.
•
Bestuur:
Iet Schnitger treedt uit het bestuur. Ron Jacobs heeft aangeboden haar plaats in te nemen.
•
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:
Ron Jacobs heeft het beheer van de website overgenomen van Frans van Dal. We zijn altijd op zoek
naar mensen die bijhdragen willen leveren voor de site. Er wordt op het ogenblik nagedacht om de
website een nieuw jasje te geven.
Het adres van de website is: www.refelingseerven.nl
•
Buurtpreventie:
De meldingsformulieren zijn invulbaar 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.
Wij vragen 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, maar niet in Nuenen. Het aantal woning inbraken
neemt vanaf begin 2012 in Nuenen sterk toe. De politie heeft dan ook huis en huis een brief rond
gebracht. Het is belangrijk om de ogen goed open te houden en alle zaken, die niet vertrouwd
overkomen te melden. Gebruik hiervoor de meldingsformulieren maar ook de mail aan
wijkvoorzieningen@refelingseerven.nl.
Een aantal wijkcoördinatoren is gestopt en hiervoor zijn intussen vervangers gevonden. We danken
de coördinatoren die gestopt zijn voor hun bijdrage en wensen de aangetreden plaatsvervangers veel
succes.
•
Wijkvoorzieningen:
In 2012 is er een gesprek geweest met de wethouder. De gemeente is bezig om op de website
onderhoudsacties aan te kondigen. Daarnaast stelt de gemeente een nota op over burgerparticipatie:
wanneer gaat de gemeente in gesprek met de burgers en wanneer blijft het bij een melding op de
website en in Rond de Linde. Het onderhoud van het openbaar groen zal helaas in de toekomst
steeds vaker een vorm van kaalslag blijven.
Dus lees daarom:
Het nieuws op de website van de wijk;
De mededelingen van de gemeente in Rond de Linde en de Nuenense Krant;

Kijk regelmatig op de website van de gemeente Nuenen..
•
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 WMO
commissie heeft hiervoor een brochure gemaakt en in de wijk bezorgd. In de loop van 2013 wordt er
een evaluatie gedaan over de ervaringen met de klussen.
De commissie is ook uitgenodigd voor het afscheid van wethouder Paul de Witte om te vertellen hoe
onze wijk kijkt naar de WMO in de wijk.
•
Platform Nuenen Zuid:
De website is er nog, maar de werkzaamheden zijn gestopt. De website: www.platformnuenzuid.nl.
•
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.
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.
4. Verkiezing stemcommissie.
De voorzitter wijst drie aanwezigen uit de vergadering aan, die bij eventuele stemmingen de stemmen
tellen: 1. Ingrid Maertens 2. Jos Hendriks 3. Gerard Willems.
5. Financieel verslag 2011.
Penningmeester Paul van der Hoeven: ‘Er is meer geld uitgegeven dan binnengekomen vanwege het
jubileumfeest. Door de werving van extra sponsorgelden is het tekort echter binnen de perken
gebleven. We hebben in totaal een tegoed van 2300 euro.’
Het financieel verslag wordt unaniem vastgesteld.
6. Verslag kas commissie.
Kas commissie, Wim Luiten, Jacqueline Koehler en Miep Luken, is bij de penningmeester geweest.
Miep leest verslag voor, voorstel decharge verlening voor het bestuur wordt met algemene stemmen
aanvaard.
7. Begroting voor 2013 en vaststelling contributies 2014.
We hebben geprobeerd op de begroting een aantal kosten meer inzichtelijk te maken. Door de kosten
laag te houden kunnen we de contributie op handhaven op € 10,00 per jaar.
Al vorig jaar vastgestelde contributie voor 2013 blijft:
Contributie
€ 10,00
Sponsor 1 jaar
€ 10,00
Sponsor leven
€ 100,00
Op grond van de begroting van 2014 wordt voorgesteld om de contributie per 1 januari 2014 te
handhaven op € 10,00 per jaar.
Voorstel voor 2014:
Contributie
€ 10,00
Sponsor 1 jaar
€ 10,00
Sponsor leven
€ 100,00
8. Jaarverslag 2011 van de vereniging. Een korte leespauze wordt ingelast.
Vraag van Miep Luken: ’Hoe gaat het lopen met het groenonderhoud?’ Antwoord Leo Beckers: ‘Het
gaat kort gehouden worden, maar daar zijn we het niet mee eens. We gaan weer met de nieuwe
wethouder en de ambtenaar, dhr. Speelberg, in gesprek.
Jaarverslag wordt vastgesteld, wordt ook op de website geplaatst.
9. Geen Pauze
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend volgens rooster: Iet Schnitger en Mieke Bon

Mevr. Iet Schnitger neemt na lange tijd afscheid van het bestuur en is dus niet meer benoembaar.
Het bestuur neemt nog afscheid van Iet in een aparte bijeenkomst.
Mieke Bon is benoembaar. Aangemeld kandidaat als opvolger van Iet: Ron Jacobs..
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

: Leo Beckers, niet aftredend.
: Ron Jacobs, benoemd.
: Mieke Bon, aftreden, benoemd.
: Paul van der Hoeven, niet aftredend
: Elly Meijer, niet aftredend.

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.
11.1. Redactie commissie
Huidige leden: Mieke Bon, Gemma Eerdmans, Tom Maertens en Ton Wijnands.
Webmaster: Ron Jacobs
11.2. Activiteiten commissie.
Leden:
Kinderen: Christien ter Huurne.
Volwassenen: Thomas Heesakkers, Ingrid Maertens, Céline Solé, Ron Jacobs, Erwin van Vegchel en
Richard Vermeltvoort.
Vertegenwoordiger bestuur: Leo Beckers of Elly Meijer / Paul van der Hoeven (reserve)
11.3. Kas commissie.
Leden: Dhr. Wim Luijten, Mevr. Luken en Mevr. Koehler. Ook volgend jaar.
11.4. Wijkvoorzieningen commissie.
Leden: Leo Beckers, Nico Dooren, Jos Hendriks, Tom Maertens en Aug van Soerland
11.5. WMO commissie.
Leden: Leo Beckers, Liza Jazenko, Miep Luken, Elly Meyer en Iet Schnitger.
Anne van Dal is op oproep basis beschikbaar.
11.6. WOZ commissie.
Leden: Leo Beckers, Nico Doren. Inge Huizing, Ron Jacobs, Hein Melai, Dini Post, Carel Roelants en
Frans Steenbakkers.
12. Rondvraag.
Iet Schnitger ergert zich aan loslopende honden, hondendrollen en zakjes met hondenpoep in de
struiken. Ze vraagt de aanwezigen of die het ermee eens zijn dat ze de baasjes erop aanspreekt.
Iedereen stemt in.
13. Sluiting.
Iedereen bedankt voor de komst. Korte samenvatting van de vergadering verschijnt in de volgende
uitgave van RE-nieuws, complete versie komt op de site.
Na afloop van de vergadering een lezing:
De dames Ismene Borger en Aline Perdaen komen uitleg geven over de ontwikkelingen in de WMO
en de WMO in de wijk.
Alle informatie staat ook op www.levgroep.nl

