Jaarverslag 2005 wijkvereniging ‘de Refelingse Erven’
Op 2 maart 2005 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 2005 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. Er werden na
diverse oproepen in RE-Nieuws nota´s verstuurd.
De overlast van het verkeer in en om onze wijk bleef een aandachtpunt. Tot onze
verrassing werd bij de aanleg van de rotonde Klamperlaan – Smits van Ooijenlaan
ook de Klamperlaan opgeknapt. Na de opknapbeurt kreeg het verkeer van rechts
voorrang en werd er een 30 km zone ingevoerd. Op de Smits van Ooijenlaan werd
de snelheid teruggebracht door verruiming van de 50 km zone. Het aanbrengen van
het zeer stil asfalt verminderde de geluidsoverlast aanzienlijk. Het openbaar groen
(aan de zijde van de Refeling) langs de Klamperlaan is een verademing. Het
resterend groen evenals het groen in de wijk blijft een aandachtspunt.
Eind 2005 is de website van wijkvereniging Refelingse Erven van start gegaan. Na
enkele discussies over de inhoud door bestuursleden en de leden van de redactie
commissie is Frans van Dal aan de slag gegaan. Hij heeft een fraaie website
ontworpen, die nog hier en daar aangevuld moet worden. Het adres van de website is:
www.refelingseerven.nl/index.htm.
In 2005 werd een eerste stap gezet om met onze wijk mee te gaan doen aan het
nieuwe gemeentelijk project wijkgerichte aanpak. Via dit project wil de wijkvereniging
de wensen van de bewoners kenbaar maken aan de gemeente. In 2006 zullen wij
hierover regelmatig berichten in RE-Nieuws of op onze website.
De werkzaamheden van de commissies:
• De kas commissie.
De kas commissie heeft in 2006 de kas over het jaar 2005 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 2005 vijf vergaderingen 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 9 januari 2005 werd samen met het bestuur een Nieuwjaarsborrel bij de
familie Hofmans georganiseerd, die door 50 bewoners en 10 kinderen werd
bezocht. Dit blijft een vaste activiteit.
• Op 26 maart 2005 werd de paasactiviteit weer verzorgd door de
jeugdcommissie. Zestien kinderen uit de wijk zijn samen met de paashaas
naar het bos in Stiphout gefietst. Zij hebben 120 eieren gezocht, spelletjes
gedaan en paastakken gemaakt. Het was kortom een erg geslaagde activiteit.
• Op 3 september 2005 vond het wijkfeest op het veld plaats. Het thema was dit
jaar Zuid-Amerikaans met een gezellige sfeer en zelfs drie echte Mexicaanse
gitaristen en zangers. S’-middags was er voor de kinderen een knutseltafel,
waar helaas erg weinig gebruikt van werd gemaakt.
Er waren 93 barbecues verkocht en de barbecue op houtskool hebben lang
moeten branden. Er was frites met appelmoes en knakworstjes en 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 2006 is gepland op zaterdag 2 september 2006.
Noteer deze datum alvast in je agenda.
Redactie commissie.
De redactie commissie is drie maal bij elkaar geweest. Er is ook veel geregeld via
telefoon en e-mail. De commissie heeft in 2005 vier edities van RE-nieuws
uitgegeven: in januari, april, september en voor Kerstmis. Alleen de leden van de
wijkvereniging krijgen RE-nieuws. In het zevende bestaansjaar van RE-Nieuws
zijn er veel inspanning verricht om de bewoners meer te betrekken bij het
wijkblad. Ook is er een bijdrage geleverd bij het online gaan van onze wijk. Er zijn
ook weer advertenties in het wijkblad opgenomen. De indruk van het bestuur en
de redactie dat het blad op prijs wordt gesteld.
Commissie wijkvoorzieningen.
De commissie wijkvoorzieningen kwam in 2005 tweemal samen met de
wijkpreventie coördinatoren bij elkaar. 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 baan. Helaas hebben beide heren afscheid van ons genomen
ivm pensionering. Ook ons aanspreekpunt bij de politie dhr. Bovens gaat in 2006
met pensioen. Namens de politie is dhr. Fer Engelen als wijkbrigadier in de
toekomst ons nieuwe aanspreekpunt. De commissie gaat mee denken en praten
in het nieuwe project wijkgerichte aanpak. We hopen via deze weg de wijk niet
alleen veiliger maar ook leefbaarder te maken.
Buurtpreventie
In 2005 zijn er twee bijeenkomsten geweest samen met de commissie
wijkvoorzieningen, zie hierboven. 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 nu in de laatste fase. Het aantal ingeleverde meldingsformulieren blijft laag. 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.

