Jaarverslag 2012 wijkvereniging ‘Refelingse Erven’
Op 22 maart 2012 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 2012 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.
In 2012 was het 40 jaar geleden dat de huizen in de wijk Refelingse Erven
opgeleverd werden. Hier is aandacht aan besteedt door een extra uitgave van RENieuws en op het wijkfeest in september.
De website van wijkvereniging Refelingse Erven is door Ron Jacobs overgenomen
van Frans van Dal. Er wordt een discussie gestart om de website een moderner jasje
te geven.
Het adres van de website is: www.refelingseerven.nl.
In 2012 werd het Platform Nuenen Zuid opgeheven. De wijk is weer rechtstreeks in
gesprek met de gemeente.
De werkzaamheden van de commissies:
• De kas commissie.
De kas commissie heeft in 2013 de kas over het jaar 2012 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 2012 regelmatig 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:
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•

•

•

Op 8 januari 2012 werd samen met het bestuur een Nieuwjaarsborrel
gehouden bij de familie Deckers RE 136, die door 36 bewoners en 2
kinderen werd bezocht. Dit blijft een vaste activiteit.
• Op 15 april 2012 werd een voorjaarsactiviteit gehouden. Aan de hand van
foto’s werd een prachtige speurtocht in en om onze wijk gehouden. Er
namen ca. 40 volwassenen en een tiental kinderen aan deel. Na afloop
was er soep en een broodje. De deelnemers waren erg enthousiast. De
voorjaarsactiviteit wordt een vaste activiteit.
• Op 1 september 2012 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.
• Daarop aansluitend op 1 september 2012 vond het wijkfeest op het veld
plaats. Hierbij was 40 jaar Refelingse Erven het thema. De winnaars van
de voorjaarsactiviteit waren Vips op het feest en ook de dames Jeanne
Lammers en Pieta Tomas, die stopten als leden van de activiteiten
commissie. Het feest een groot succes met twee goochelaars. 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 cateraar van den Beuken. 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. Het open podium georganiseerd door Theo
Hofmans en de muziek van de DJ zorgden voor een geweldige sfeer. 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 ?? april 2013 een extra wijkactiviteit gepland.
Het jaarlijkse wijkfeest voor 2013 is gepland op zaterdag 7 september 2013.
Redactie commissie.
In 2012 is de redactie vier maal bij elkaar geweest.
De commissie heeft in 2012 vier edities van RE-Nieuws uitgegeven: in maart,
juni, oktober en december. Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de
wijk hebben we een aparte karnt gemaakt op groot formaat en een ouderwetse
opmaak. Die stond vol verhalen van vroeger, verteld door de wijkbewoners van
het eerste uur. Op deze krant zijn zeer veel positieve reacties gekomen. Bij het
verschijnen van een nieuwe editie wordt de vorige op de website van onze wijk
gepubliceerd. Daar is altijd een jaargang terug te vinden.
Alleen de leden van de wijkvereniging krijgen RE-Nieuws. De gemiddelde
drukkosten zijn €110, -.Dat is inclusief bezorgkosten.
Uit de jaarvergadering en de enquête in 2009 bleek dat de bewoners belangrijk
vinden dat er actuele informatie op de website staat. Er wordt aan uitbreiding van
de website gewerkt. Dat brengt vooralsnog geen extra kosten met zich mee.
Commissie wijkvoorzieningen.
De commissie wijkvoorzieningen kwam in 2012 tweemaal samen met de
wijkpreventie coördinatoren bij elkaar.
De overlast van het verkeer in en om onze wijk is een blijvend aandachtpunt.
Het sluipverkeer vanuit de Witte Put en de snelheid op de Klamperlaan en de
Peellandlaan blijven een aandacht vragen. Het verkeersgeluid van de Smits van
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Ooijenlaan en de A20 blijft een steeds terugkerend onderwerp. De wijze waarop
uitvoering is gegeven aan de 30 km zones in Nuenen Zuid is en blijft een
zorgpunt.
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. Eind 2011 heeft de gemeente het openbaar groen
dusdanig gesnoeid, dat er sprake is van kaalslag. In februari 2012 is er een
gesprek geweest met wethouder Pero en beleidsmedewerker dhr. Speelberg. Dit
heeft niet geleid tot een wijziging in het beleid. In 2012 is er wel regelmatig in het
openbaar groen gewerkt. Het groen wordt nu kort gehouden, waardoor het
groene karakter van de wijk verdwenen is. Ook de vogelliefhebber kan minder
genieten.
De gemeente zou in het najaar informatiebijeenkomsten rondom de notitie
Burger Groenparticipatie houden, maar naar een bijeenkomst voor andere wijken
is het stil geworden bij de gemeente. In de toekomst zal het groen in en om de
wijk, de veiligheid en de toestand van de diverse trottoirs veel aandacht blijven
vragen. In de loop van 2013 gaat het bestuur en de commissie hierover verder in
gesprek met de gemeente.
•

Buurtpreventie
In 2012 zijn er twee bijeenkomsten geweest samen met de commissie
wijkvoorzieningen, zie hierboven. Namens de politie zou dhr. Fer Engelen als
wijkbrigadier deelnemen aan de vergaderingen, maar helaas was hij door ziekte
en andere werkzaamheden telkens verhinderd. Er zijn aan de wijkbrigadier weer
vragen 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 is sterk 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
In de eerste helft van het jaar zijn er diverse bijeenkomsten geweest die vooral
een oriënterend karakter hadden: Hoe zetten we in de wijk een hulpdienst op die
laagdrempelig, duidelijk en eenvoudig is. Met een vast aantal mensen, af en toe
aangevuld met betrokken wijkbewoners, is er contact geweest met andere
wijkverenigingen in Nuenen (o.a. Molvense Erven), aanwezige hulpinstanties
(Lets en LEV Groep) en de gemeente.
Veel zaken (o.a. uit AWBZ) worden in de toekomst van het Rijk naar de
gemeente (WMO) overgeheveld gaan worden; hoe dat gaat uitpakken voor de
bewoners? In september is de commissie met al deze informatie aan de slag
gegaan. Er is een oproep gedaan aan alle wijkbewoners om zich op te geven
voor een te starten WMO hulpgroep.
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In november is er een bijeenkomst geweest in de Mijlpaal met de mensen die
zich hadden opgegeven voor de WMO hulpgroep. Er is gesproken over het doel
en hoe e.a. te organiseren. De aanwezigen hebben op een lijst aan gegeven
welke werkzaamheden ze zouden kunnen verrichten. Ook is afgesproken dat er
een evaluatie komt eind maart/begin april. Dit zal waarschijnlijk via de mail gaan.
De WMO commissie is met alle gegevens aan de slag gegaan en heeft, o.a.
door inschakelen van kennis van derden, eind januari een brochure in de vorm
van een boekje geproduceerd. Dit is bij alle wijkbewoners in de bus gedaan. We
hopen met deze brochure de drempel om hulp te vragen in de naaste omgeving,
verlaagd te hebben.
Het bestuur.
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