Jaarverslag 2014 wijkvereniging ‘Refelingse Erven’
Op 19 maart 2014 werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Op deze
vergadering werd het bestuur als volgt benoemd:
Voorzitter
: Leo Beckers
Secretaris
: Mieke Bon
Vicevoorzitter
: Ron Jacobs
Penningmeester
: Paul van der Hoeven
Leden
: Elly Meijer
Naast het bestuur werden de volgende commissies ingesteld en benoemd:
 Kas commissie.
 Activiteiten commissie (namens bestuur: Ron Jacobs).
 Commissie wijkvoorzieningen (namens bestuur: Leo Beckers).
 Redactie commissie (namens bestuur: Mieke Bon).
 WMO commissie (namens bestuur: Elly Meijer).
Het bestuur kwam in 2014 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 website van wijkvereniging Refelingse Erven wordt door Ron Jacobs onderhouden
Er werden enkele aanpassingen doorgevoerd, waardoor het navigeren op de website
verbeterd is. Het vinden van de informatie op de website is hierdoor verbeterd.
Op initiatief van Paul van der Hoeven is een leenpoule binnen de wijk actief. Binnen
deze poule kunnen wijkbewoners tegen een geringe vergoeding gereedschap van
andere bewoners gebruiken.
Op initiatief van Paul van der Hoeven is er na de zomervakantie samen met de
brandweer het brandpreventie project gestart. Een aantal vrijwilligers uit de wijk zijn
na een korte opleiding door de brandweer aan de slag gegaan binnen de wijk. Alle
bewoners zijn benaderd door deze vrijwilligers om hun huizen op brandveiligheid en
vluchtwegen te controleren. Eind december zijn daar waar nodig brandmelders
geplaatst. Enkele huizen komen begin 2015 nog aan de beurt.
De oproep voor de aanschaf van een AED in de wijk heeft maar een enkele reactie
opgeleverd. Deze vraag is herhaalde malen in de jaarvergadering gesteld en kan nu
dus beantwoord worden: er is weinig animo voor.
De werkzaamheden van de commissies:
 De kas commissie.
De kas commissie heeft in 2015 de kas over het jaar 2014 gecontroleerd en in
orde bevonden.
 Activiteiten commissie.
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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.
Het afgelopen jaar hebben er geen personeelswisselingen plaatsgevonden in de
activiteiten commissie. In totaal is de activiteitencommissie 5 keer bij elkaar
gekomen.
Het overleg van de werkgroep vijfenvijftigplus liep tijdens de activiteiten en per email. De volgende activiteiten werden mede door deze commissie
georganiseerd:
 Op 12 januari 2014 werd samen met het bestuur een Nieuwjaarsborrel
gehouden bij de familie Jacobs op RE 36, die door 38 bewoners en 5
kinderen werd bezocht. Dit blijft een vaste activiteit.
 De voorjaarsactiviteit, dit jaar op zondag 18 april, was een toernooi
opgebouwd rondom oud Hollandsche groentesoep en - spellen. Aanvankelijk
was deze activiteit gepland bij de Opwettense watermolen, maar door het
geringe aantal aanmeldingen was op het laatste moment besloten de
activiteit te verplaatsen naar het middenterrein. Uiteindelijk waren er
voldoende deelnemers. Dankzij het mooie weer en de door de deelnemers
zelf gemaakte soep was het een zeer geslaagde dag.
 Het wijkfeest op zaterdag 30 augustus was ook weer een succes. In het begin
leek het weer ons parten te gaan spelen maar toen de barbecue (wederom
verzorgd door van der Beuken catering) eenmaal begonnen was is het toch
droog gebleven. Omdat de DJ die vorig jaar de muziek verzorgde niet kon en
we op korte termijn geen vervanger konden vinden heeft de activiteiten
commissie de muziek zelf verzorgd. Tot aan het einde van het feest was de
dansvloer goed bezet. Wegens succes geprolongeerd: tijdens de bingo was
de spanning te snijden, iedereen wilde een van de mooie prijzen mee naar
huis nemen. Zoals gewoonlijk konden ook de kinderen weer naar hartenlust
smikkelen van de frietjes met knakworst en natuurlijk lekker uitkuren op het
springkussen. Als verrassing waren er dit jaar zelfs pony’s waar de kinderen
een ritje op konden maken, beschikbaar gesteld door de familie Hezemans.
 Als extra hadden we dit jaar een activiteit rondom Halloween, voornamelijk
voor kinderen. Zij konden pompoenen uithollen en soep maken, was er een
wandeltocht door de wijk en konden de kinderen geschminkt worden. De hele
activiteit was natuurlijk compleet aangekleed met Halloween accessoires, tot
aan grafzerken toe.
 De vijfenvijftig plussers gingen meerdere keren wandelen. Daarnaast is er
ook een leesclubje dat druk met boeken in de weer is.
Redactie commissie.
Ron Jacobs is webmaster van de site en bemoeit zich verder niet met het
krantje. In 2014 is de redactie vier maal bij elkaar geweest.
De commissie heeft in 2014- vier edities van RE-nieuws uitgegeven: in maart,
juni, oktober en december. Het doel van RE-Nieuws is leden van de
wijkvereniging informeren over alles wat onze wijk aangaat.
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. De adresgegevens
van alle commissieleden worden wel eerst onzichtbaar gemaakt.
Alleen de leden van de wijkvereniging krijgen RE-nieuws.
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De gemiddelde drukkosten zijn €100,- (inclusief bezorgkosten). Dat zijn tevens
de enige kosten die de redactiecommissie heeft.
Commissie wijkvoorzieningen.
De commissie wijkvoorzieningen kwam in 2014 twee maal samen met de
wijkpreventie coördinatoren bij elkaar.
De overlast van het verkeer in en om onze wijk is een blijvend aandachtspunt.
Het sluipverkeer vanuit de Witte Put en de snelheid op de Klamperlaan en de
Peellandlaan blijven om aandacht vragen. In een vragenlijst aan de gemeente
geeft de gemeente te kennen dat de invoering van een 30 km zone in Nuenen
Zuid afdoende moet zijn. We blijven aandacht vragen voor dit probleem.



Het onderhoud van het groen in de wijk, vooral de gekozen wijze van snoeien, is
een jaarlijks terugkomend probleem. In een vragenlijst aan de gemeente zijn
hierover vragen gesteld en wordt begin 2015 een nieuw gesprek met de
gemeente aangevraagd. Op 24 september 2014 zijn de antwoorden op de
vragen besproken en daarna in het RE-nieuws gepubliceerd. Ook is en de wijk
een korte schouw gehouden. De groenstrook voor RE 77 t/m 85 is gerenoveerd.
Het gras wordt begin 2015 nog opnieuw ingezaaid.
Er is ook een flyer gemaakt voor het ruimen van het blad. De uitvoering door de
aannemers bleek af te wijken van het gestelde door de gemeente, waardoor er
hier en daar bladeren zijn blijven liggen.
Het groen langs de Klamperlaan blijft er na de zomer beroerd bij liggen. Begin
2015 wordt er op hoek Refeling Klamperlaan een renovatie uitgevoerd.
In 2014 is er 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.
Het groen in en om de wijk, de veiligheid en de toestand van de diverse trottoirs
blijven in de toekomst veel aandacht vragen.
Buurtpreventie
In 2014 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 blijft er
onduidelijkheid over de functie wijkagent binnen de nieuwe politiestructuur.
Voornamelijk over de tijdsbesteding van de wijkagent. Er zijn aan de wijkbrigadier
weer vragen over de problemen rond diverse hangplekken en geluidsoverlast in
de wijk gesteld. Het aantal meldingen over geluidsoverlast is toegenomen. Het
aantal inbraken in onze wijk is gelukkig laag gebleven. Het aantal
geconstateerde meldingen van auto-inbraken en baldadigheid door
hangjongeren is afgenomen maar wel te hoog. Ook is er nog steeds sprake van
verkeersoverlast 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.
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WMO commissie
In de 2014 zijn er 5 bijeenkomsten van de commissieleden geweest. Afgelopen
jaar heeft gestaan in het teken van de veranderingen op het gebied van de
WMO. In januari 2013 zag onze Brochure Burenhulp het licht.
Na 2 evaluaties weten we dat, ondanks dat er hulp “voorradig” is, er moeizaam
gebruikt van gemaakt wordt. Hulp vragen- verder dan bekende buren- blijkt
moeilijk. We blijven onze brochure en hulpaanbod promoten in de hoop dat e.a.
tijd nodig heeft!
Nieuw is de poging een Digitale Nieuwsbrief op te zetten.
Naast het RE krantje dat vier maal per jaar verschijnt, willen we d.m.v. een
nieuwsbrief onze wijkbewoners vaker en op kortere termijn voorzien van
informatie. Diverse acties voor nog meer mailadressen hebben goed gewerkt.
In september van 2014 zijn we gestart met een maandelijkse koffieochtend.
Iedere laatste maandagochtend van de maand is er de gelegenheid samen
koffie te drinken op de Jo van Dijkhof.
Doel: wijkbewoners- anders dan je buren of straatgenoten- te leren kennen.
De eerste drie maandagen waren we met rond de 10 mensen.
Dankzij de digitale oproep waren we de laatste maandag in januari met ongeveer
20 mensen!
Er is het afgelopen jaar veel contact geweest met diverse instanties en
werkgroepen, te weten: Zorg Voor Elkaar, Stichting Dwérsverband, Leefbaar
Brabant en Omzien naar Elkaar.
De diverse commissieleden bezoeken vergaderingen van bovenstaande
instanties en brengen de informatie in. Als WMO commissie kijken we dan naar
wat voor ons als wijkvereniging interessant is- blijven ervoor waken niet overal
achteraan te gaan.
Als WMO commissie streven we naar goed “noaberschap”:
Omkijken naar en zorgen voor alle mensen die in onze wijk wonen.

Het bestuur.
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