Jaarverslag 2011 wijkvereniging ‘Refelingse Erven’
Op 23 maart 2011 werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Op deze
vergadering werd het bestuur als volgt benoemd:
Voorzitter
: Leo Beckers
Secretaris
: Mieke Bon
Vicevoorzitter
: Iet Schnitger
Penningmeester
: Paul van der Hoeven
Leden
: Elly Meijer
Naast het bestuur werden de volgende commissies ingesteld en benoemd:
 Kas commissie.
 Activiteiten commissie (namens bestuur: Leo Beckers).
 Commissie wijkvoorzieningen (namens bestuur: Leo Beckers).
 Redactie commissie (namens bestuur: Mieke Bon).
 WMO commissie (namens bestuur: Iet Schnitger).
Het bestuur kwam in 2011 vier maal bij elkaar. In een open sfeer werd de gang van
zaken van de vereniging en 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 een schriftelijke herinnering in de brievenbussen door de meeste
leden betaald. Veel leden weten helaas niet of ze wel of niet hebben betaald.
De overlast van het verkeer in en om onze wijk bleef een aandachtpunt. Het
sluipverkeer vanuit de Witte Put en de snelheid op de Klamperlaan en de
Peellandlaan blijven een aandachtspunt. Het verkeersgeluid van de Smits van
Ooijenlaan en de A20 is een steeds terugkerend onderwerp. De wijze waarop
uitvoering is gegeven aan de 30 km zones in Nuenen Zuid gaf veel overlast
(ongewenst verkeer) in de wijk.
Het onderhoud van het groen in de wijk, vooral de gekozen wijze van snoeien, is een
jaarlijks terugkomend probleem. Het groen langs de Klamperlaan staat er na de
zomer beroerd bij. In 2011 is er een nieuwe inventarisatie in de wijk gehouden. Eind
2011 heeft de gemeente echter het openbaar groen dusdanig gesnoeid, dat er
sprake is van kaalslag. Hiertegen is door de wijkverenging bij de gemeente, de
gemeenteraad en de politieke partijen geprotesteerd door middel van een brief.
Deze staat onder Nieuws op onze website. Helaas is het openbaar groen intussen
wel tot op de grond weg gesnoeid. De gemeente heeft intussen het openbaar groen
in de gemeenteraad behandeld en een raadsinformatie brief (nr. 64) gestuurd. Dit
staat ook op onze website. In 2012 zal hier een gesprek over volgen met de
gemeente en komen we hierop terug. Ook de kranten zijn aan de deur geweest. Het
bestuur heeft dit een beetje afgehouden: het gesprek moet op het gemeentehuis
plaatsvinden en niet via de krant.
In de toekomst zal het groen in en om de wijk, de veiligheid en de toestand van de
diverse trottoirs veel aandacht blijven 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.
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In 2009 werd het Platform Nuenen Zuid opgericht. Dit platform houdt zich bezig met
zaken die Nuenen Zuid betreffen en vergadert regelmatig. Namens de wijk heeft Aug
van Soerland zitting in dit platform. Midden 2011 heeft het platform aangegeven zich
te willen opheffen.
De werkzaamheden van de commissies:
 De kas commissie.
De kas commissie heeft in 2012 de kas over het jaar 2011 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 2011 7 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 16 januari 2011 werd samen met het bestuur een Nieuwjaarsborrel bij
de familie Vermeltfoort RE 68, die door 36 bewoners en 2 kinderen werd
bezocht. Dit blijft een vaste activiteit.
 Op 17 april 2011 werd een voorjaarsactiviteit gehouden. Aan de hand van
foto’s gingen 30 bewoners en 10 kinderen op speurtocht in en om de wijk.
Vooraf waren er broodjes en soep en na afloop een drankje. De
deelnemers waren erg enthousiast. De voorjaarsactiviteit wordt een vaste
activiteit.
 Op 3 september 2011 was er boeken- / vlooien- / rommelmarkt
georganiseerd in de wijk. Van 14.00 uur tot 16.00 uur gingen er weer
spulletjes naar andere eigenaars op het middenveld van onze wijk.
 Daaraan sluitend op 3 september 2011 vond het wijkfeest op het veld
plaats. Het feest een groot succes. Vanaf 17.00 uur was er een
welkomstdrankje (ranja voor de kinderen) en om 18.00 uur werden de
deelnemende bewoners verwend met een goed verzorgde barbecue,
verzorgd door mede bewoner Pepijn. Mede door het goede weer was dit
weer een groot succes. Ook de kinderen werden goed verzorgd: er was
een springkussen en gratis frietjes met knakworst, rauwkost en
mayonaise. De sfeer was geweldig en tot in de late uurtjes werd er
gedanst, gedronken en gekletst.
 De vijfenvijftig plussers gingen meerdere keren wandelen. Daarnaast is er
ook een leesclubje dat druk met boeken in de weer is.
In 2012 is op zondag 15 april 2012 een extra wijkactiviteit gepland.
Het jaarlijkse wijkfeest voor 2012 is gepland op zaterdag 1 september 2012.
In 2012 wordt er extra aandacht besteedt aan het 40-jarig bestaan van onze wijk.
Noteer deze datums alvast in je agenda.
 Redactie commissie.
In 2011 is de redactie vier maal bij elkaar geweest.
De commissie heeft in 2011 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.
De normale kosten per editie zijn gemiddeld €110,00. Daarnaast zijn er ook nog
bezorgkosten. De enquête aan het begin van 2009 wijst uit dat ons krantje op
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prijs wordt gesteld, ook al komt er praktisch geen reactie op het blad. We willen
dus doorgaan met de uitgave ervan.
Ook de werkzaamheden voor de website worden uitgebreid. Extra ondersteuning
voor de webmaster Frans van Dal komt van Ron Jacobs. Uit de jaarvergadering
en de enquête bleek dat de bewoners belangrijk vinden dat er actuele informatie
op de website staat. Door de extra ondersteuning kan dit nu mogelijk worden
gemaakt.
Commissie wijkvoorzieningen.
De commissie wijkvoorzieningen kwam in 2011 driemaal samen met de
wijkpreventie coördinatoren bij elkaar. Het openbaar groen blijft problemen
geven. Het snoeien lijkt lukraak te gebeuren en op aanvraag van willekeurige
wijkbewoners. In augustus is er een rondje in de wijk gelopen met dhr. Van der
Horst van de gemeente (dhr. Speelberg was verhinderd door ziekte). Groot was
dan ook de verbazing dat de gemeente in oktober overging tot kaalslag van alle
openbaar groen in de wijk. De commissie heeft samen met het bestuur hier tegen
schriftelijk geprotesteerd bij het college van B&W, de gemeenteraad en de
politieke partijen. Helaas was het kwaad toen al geschied. In december heeft de
gemeenteraad hierover in een raadsvergadering met de wethouder gesproken.
Hiervoor is een raadsinformatie brief (nr. 64) verschenen. De brief en de
raadsinformatie brief staan op onze website.
In de loop van 2012 gaat het bestuur en de commissie hierover verder in gesprek
met de gemeente.
Buurtpreventie
In 2011 zijn er drie bijeenkomsten geweest samen met de commissie
wijkvoorzieningen, zie hierboven. 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. Het
aantal inbraken in onze wijk is gelukkig laag gebleven. Het aantal geconstateerde
meldingen van auto-inbraken en baldadigheid door hangjongeren,
geluidsoverlast daarentegen is afgenomen maar wel te hoog. Ook is er nog
steeds sprake van verkeersoverlast geweest van de A270, de Smits van
Ooijenlaan en de Klamperlaan (hoge snelheden). Het leverde veel opmerkingen
op richting de gemeente over onveilige plekken op de ontsluitingswegen rond
onze wijk. 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.
WMO commissie
Naar aanleiding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is de WMO
commissie aan de slag gegaan. De commissie is tweemaal bij elkaar geweest en
heeft daarin gebrainstormd over hoe de sociale samenhang van de wijk te
vergroten. De commissie heeft hierbij een noodkaart in de wijk verspreid.
Intussen denkt de commissie verder over het inrichten van een burennetwerk en
een hulpcircuit in de wijk voor kleine klusjes analoog aan het circuit in de
Molvense Erven.

Het bestuur.
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