Jaarverslag 2004 wijkvereniging ‘de Refelingse Erven’
Op 17 maart 2004 werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Op deze
vergadering werd het bestuur als volgt benoemd:
Voorzitter
: Leo Beckers
Secretaris
: Mieke Bon
Vice-voorzitter
: Iet Schnitger
Penningmeester
: Margriet Bastiaansen
Leden
: Wim Luijten
: Ingrid van Kempen.
Namens het bestuur zit Iet Schnitger in de Redactie Commissie en Wim Luijten in de
Activiteiten Commissie.
Naast het bestuur werden de volgende commissies ingesteld en benoemd:
• Kas commissie.
• Activiteiten commissie.
• Commissie wijkvoorzieningen.
• Redactie commissie.
Het bestuur kwam in 2004 vijf maal bij elkaar. In een open sfeer werd de gang van
zaken van de commissies besproken. Beslissingen, die nodig waren werden
genomen. Het bestuur bepaalde het beleid, terwijl de uitvoering bij de diverse
commissies lag. Een probleem bleef de inning van de contributie. Het innen via
acceptgiro’s is te duur voor een kleine vereniging als de onze en in verhouding met
het contributie bedrag. Enkele leden zijn langs de deur gegaan.
De overlast van het verkeer in en om onze wijk bleef een aandachtpunt. Helaas is
door de gemeente Nuenen het aanpassen van de wegen aan 30 km zones
uitgesteld i.v.m. de gemeente financiën. De rotonde Klamperlaan – Smits van
Ooijenlaan zal in de nabij toekomst echter wel worden aangelegd. Voor de A270 is
weinig vooruitgang te melden. Dit blijft ook in 2005 een aandachtspunt.
De werkzaamheden van de commissies:
• De kas commissie.
De kas commissie heeft in 2005 de kas over het jaar 2004 gecontroleerd en in
orde bevonden.
• Activiteiten commissie.
De activiteiten commissie is opgedeeld in drie werkvelden: kinderen,
volwassenen en vijfenvijftigplussers. De werkgroep kinderen en de werkgroep
volwassenen kwamen in 2004 regelmatig bij elkaar. Het overleg van de
werkgroep vijfenvijftigplus liep tijdens de activiteiten en per e-mail.
De volgende activiteiten werden door deze commissie georganiseerd:
• Op 11 januari 2004 werd samen met het bestuur een Nieuwjaarsborrel bij de
familie Mulder-Bon georganiseerd, die door 40 bewoners werd bezocht. Dit is
voor herhaling vatbaar.
• Op 16 mei 2005 organiseerde de Jeu de Boules commissie een opendag op
de baan onder leiding van de familie Spiering. De open dag verliep in goede
sfeer en was gezellig.

•

Op 4 april 2004 werd de paasactiviteit weer verzorgd door de
jeugdcommissie. De kinderen uit de wijk konden eieren gaan zoeken op het
veld, samen met de paashaas en daarna zijn ze met z’n allen naar Scarabee
gegaan voor een knutselmiddag.

•

•

•

•

Op 11 september 2004 vond het wijkfeest op het veld plaats. Het thema was
dit jaar Olympische spelen, Griekenland. S’-middags waren er spellen
georganiseerd voor de kinderen en voor de ouderen was er een jeu de boule
wedstrijd. Ook de barbecue was in Griekse sfeer. Het welkomstdrankje was
een uso en het vlees en de salades hadden een Grieks smaakje. Het
barbecuen vond dit jaar plaats op houtskool wat erg goed is bevallen. Er was
een springkussen voor de kinderen
• De vijfenvijftig plussers zijn diverse malen wezen fietsen en wandelen. Er is
ook een leesclubje druk aan het lezen.
Het jaarlijkse wijkfeest voor 2005 is gepland op zaterdag 3 september 2005.
Noteer deze datum alvast in je agenda.
Redactie commissie.
De redactie commissie is vier maal bij elkaar geweest. De commissie heeft in
2004 drie edities van RE-nieuws uitgegeven: in maart, juli en oktober. Alleen de
leden van de wijkvereniging krijgen RE-nieuws. In het zevende bestaansjaar van
RE-Nieuws zijn er enkele vast rubrieken: Beste Bewoner, Jeugdpagina, Wist-udatjes en de bijdragen van de commissies. De bijdrage van de wijkbewoners en
de commissies blijft gering. Toch is het de indruk van het bestuur en de redactie
dat het blad op prijs wordt gesteld.
Commissie wijkvoorzieningen.
De commissie wijkvoorzieningen kwam in 2004 eenmaal bij elkaar. Daarnaast
was er een bijeenkomst samen met de wijkpreventie coördinatoren. Er was
overleg met dhr. Polderman en van Mierlo van de gemeente Nuenen n.a.v. de
plantsoenen langs de Peellandlaan en de jeu de boules laan. Door enige
communicatiestoringen heeft dit geleid tot enige commotie. Ook is het resultaat
niet volgens de verwachtingen. De commissie trekt nu samen op met
buurtpreventie en zal dit in het volgende overleg bespreken.
Buurtpreventie
In 2004 is er slechts een bijeenkomst geweest met de politie. Helaas was de
ambtenaar van de gemeente, de dhr. van Mierlo, hierbij verhinderd. Gelukkig blijft
het aantal inbraken in 2004 laag. Het aantal geconstateerde meldingen van
vernielingen, auto-inbraken en baldadigheid blijft echter onverminderd hoog. Het
vernieuwde meldingsformulier is nog steeds niet klaar. Het aantal ingeleverde
meldingsformulieren blijft laag. Het nut van deze formulieren wordt bij de uitgifte
van het nieuwe formulier nogmaals uitgelegd. De formulieren worden ook op
verzoek van de politie ingevuld en ingeleverd: de kans dat daders kunnen
worden opgespoord wordt hierdoor hoger en er is ook onderbouwing voor bij de
gemeente ingediende aanvragen voor maatregelen.

Het bestuur.

