Jaarverslag 2008 wijkvereniging ‘Refelingse Erven’
Op 20 maart 2008 werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Op deze
vergadering werd het bestuur als volgt benoemd:
Voorzitter
: Leo Beckers
Secretaris
: Mieke Bon
Vicevoorzitter
: Iet Schnitger
Penningmeester
: Margriet Bastiaansen
Leden
: Wim Luijten
: Ingrid van Kempen.
Naast het bestuur werden de volgende commissies ingesteld en benoemd:
• Kas commissie.
• Activiteiten commissie (namens bestuur: Wim Luijten).
• Commissie wijkvoorzieningen (namens bestuur: Leo Beckers).
• Redactie commissie (namens bestuur: Mieke Bon).
Het bestuur kwam in 2008 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 blijvend probleem is de inning van de contributie. De contributie
werd na het in de brievenbussen stoppen van diverse briefjes door de meeste leden
betaald.
De overlast van het verkeer in en om onze wijk bleef een aandachtpunt. Na het
opknappen van de Klamperlaan en de Smits van Ooijenlaan bleven het sluipverkeer
vanuit de Witte Put en de snelheid op de Peellandlaan als aandachtspunt over. Het
onderhoud van het groen in de wijk blijft de gemoederen bezig houden. Ook het
groen langs de Klamperlaan staat er na de zomer beroerd bij. Dit werd in een brief
onder de aandacht van de gemeente gebracht. Helaas blijft ook in de toekomst het
groen in en om de wijk, de veiligheid en de toestand van de diverse trottoirs veel
aandacht vragen.
De website van wijkvereniging Refelingse Erven wordt door webmaster Frans van Dal
en enkele wijkgenoten steeds beter gevuld.
Het adres van de website is: www.refelingseerven.nl/index.htm.
In 2008 werden een vijftal bijeenkomsten van het gemeentelijk proef project
wijkgericht samenwerken gehouden. Namens de wijk zijn Aug van Soerland en Wim
Luijten hierbij aanwezig geweest. In het kader van het project is er door
burgemeester en wethouders ook een rondgang in Nuenen-Zuid geweest, waarbij
ook een bezoek is gebracht aan onze wijk. Hierbij is B&W gewezen op enkele
aandachtspunten op het gebied van het onderhoud van het openbaar groen en de
infrastructuur in onze wijk. In het najaar is er een bijeenkomst geweest om het
project uit te bouwen naar het Platform Nuenen Zuid. De verdere uitwerking volgt in
2009.
De werkzaamheden van de commissies:
• De kas commissie.

•

•

•

•

De kas commissie heeft in 2009 de kas over het jaar 2008 gecontroleerd en in
orde bevonden.
Activiteiten commissie.
De activiteiten commissie is opgedeeld in drie werkvelden: kinderen,
volwassenen en vijfenvijftigplussers. Gezien het aantal kinderen is er geen aparte
werkgroep kinderen meer, maar worden deze ingepast in de activiteiten voor
volwassenen. De commissie kwam in 2008 4 maal in vergadering bij elkaar. Het
overleg van de werkgroep vijfenvijftigplus liep tijdens de activiteiten en per e-mail.
De volgende activiteiten werden mede door deze commissie georganiseerd:
• Op 6 januari 2008 werd samen met het bestuur een Nieuwjaarsborrel in
een zaal van Scarabee, die door 40 bewoners en 6 kinderen werd
bezocht. Dit blijft een vaste activiteit.
• Op 6 september 2008 vond het wijkfeest op het veld plaats. Het feest
kende een Aziatische sfeer met draak en jeugdcircus. Een catering bedrijf
verzorgde de barbecue, wat bij diverse wijkbewoners goed in de smaak
viel. Helaas was er te weinig eten. Ook vertrokken veel wijkgenoten vroeg
naar huis.
• Voor en met de kinderen was er een schitterende circus workshop,
waaraan 20 kinderen van 8 tot 12 jaar deelnamen. Deze verzorgden een
enthousiast ontvangen optreden. Tevens was er een springkussen en
frites met appelmoes en knakworstjes voor de kinderen.
• De vijfenvijftig plussers gingen meerdere keren wandelen. Daarnaast is er
ook een leesclubje dat druk met boeken in de weer is.
Het jaarlijkse wijkfeest voor 2008 is gepland op zaterdag 5 september 2009.
Noteer deze datum alvast in je agenda.
Redactie commissie.
In 2008 is de redactie vier maal bij elkaar geweest. Er is ook veel geregeld via
telefoon en e-mail. De commissie heeft in 2008 vier edities van RE-nieuws
uitgegeven: in maart, juni, oktober en december. Bij het verschijnen van een
nieuwe editie wordt de vorige op de website van onze wijk gepubliceerd.
Alleen de leden van de wijkvereniging krijgen RE-nieuws.
Er is voor 2009 een nieuwe adverteerder geworven: Mieke Braskamp.
De indruk van het bestuur en de redactie dat het blad op prijs wordt gesteld, ook
al komt er praktisch geen reactie op het blad. We willen dus doorgaan met de
uitgave van het blad.
Commissie wijkvoorzieningen.
De commissie wijkvoorzieningen kwam in 2008 driemaal samen met de
wijkpreventie coördinatoren bij elkaar. Er is een brief geschreven naar de
gemeente n.a.v. het achterstallig onderhoud van de wijk bij o.a. de plantsoenen,
de stoep, langs de Peellandlaan. Hierop is geen reactie gekomen. Namens de
politie nam dhr. Fer Engelen als wijkbrigadier deel aan de vergaderingen. Er zijn
aan de wijkbrigadier weer vragen gesteld over de problemen rond diverse
hangplekken in de wijk gesteld. De commissie dacht mee met project wijkgerichte
samenwerken, dit project is nu omgedoopt tot Platform Nuenen Zuid. We hopen
via deze weg de wijk niet alleen veiliger maar ook leefbaarder te maken.

Buurtpreventie

In 2008 zijn er drie bijeenkomsten geweest samen met de commissie
wijkvoorzieningen, zie hierboven. Helaas blijkt het aantal inbraken in onze wijk
weer erg groot te zijn. Inbraakbestrijding was na 2007 dan ook in 2008 een van
de speerpunten van het politiebeleid. Het aantal geconstateerde meldingen van
vernielingen, auto-inbraken en baldadigheid blijft ook onverminderd hoog. Het
vernieuwde meldingsformulier is verspreid. 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.

