Jaarverslag 2015 wijkvereniging ‘Refelingse Erven’
Op 25 maart 2015 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:
 Kascommissie.
 Activiteiten commissie (namens bestuur: Ron Jacobs).
 Commissie wijkvoorzieningen (namens bestuur: Leo Beckers).
 Redactiecommissie (namens bestuur: Mieke Bon).
 WMO-commissie (namens bestuur: Elly Meijer).
Het bestuur kwam in 2015 viermaal bij elkaar. Het bestuur besprak in een open
sfeer de gang van zaken van de vereniging en de diverse commissies. 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
Door enkele aanpassingen is het navigeren op de website verbeterd. De bezoeker
kan op de website hierdoor beter de gezochte informatie vinden.
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 2014 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. In de loop van 2015 is het project afgerond.
De werkzaamheden van de commissies:
 De kascommissie.
De kascommissie heeft in 2016 de kas over het jaar 2015 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.
Het afgelopen jaar is Christien ter Huurne gestopt na de activiteit in het voorjaar.
In totaal is de activiteitencommissie 5 keer bij elkaar gekomen.
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Het overleg van de werkgroep vijfenvijftigplus liep tijdens de activiteiten en per email. De volgende activiteiten werden mede door deze commissie
georganiseerd:
 Op 11 januari 2015 werd samen met het bestuur een Nieuwjaarsborrel
gehouden bij Paul en Erika van der Hoeven op RE 147, die door 35
bewoners en 3 kinderen werd bezocht. Dit blijft een vaste activiteit.
 De voorjaarsactiviteit, dit jaar op zondag 19 april bestond uit een fietstocht
rond Nuenen. De belofte om ‘iets met de fiets’ te doen, gedaan bij de
voorjaarsactiviteit in 2014, werd ingelost. Als pauzeplaats diende de Bed &
Breakfast van onze oude wijkbewoners, familie Kennis. Na de fietstocht
natuurlijk een goed aangeklede borrel op het veld. Al met al was het een zeer
geslaagde dag.
 Het wijkfeest op zaterdag 29 augustus was ook weer een succes. Het weer
was goed en jong en oud kon al ’s-middags los op het springkussen in de
vorm van een stormbaan. Na de barbecue (wederom verzorgd door van der
Beuken catering) was er een verrassingsoptreden van Erikah. De avond werd
vervolgd met een tombola waardoor alle deelnemers een mooie prijs mee
naar huis konden nemen. De avond werd afgesloten met lekker swingen op
goede muziek, ook dit jaar weer door onszelf verzorgd.
 Geen activiteit in het najaar dit keer maar zijn wel veel bewoners uit de wijk
op de been geweest voor de Nuenense dorpsquiz ‘Heedoedemee’. Het
bestuur heeft een klein bedrag te gesponsord als ondersteuning.
 De vijfenvijftigplussers gingen meerdere keren wandelen. Daarnaast is er ook
een leesclubje dat druk met boeken in de weer is.
Redactiecommissie.
Het afgelopen jaar is Ton Wijnands gestopt als redactielid. Ron Jacobs is
webmaster van de site en bemoeit zich verder niet met het krantje. In 2015 is de
redactie viermaal bij elkaar geweest.
De commissie heeft in 2015 - 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.
De gemiddelde drukkosten zijn €100,- (inclusief bezorgkosten). Dat zijn tevens
de enige kosten die de redactiecommissie heeft.
Commissie wijkvoorzieningen.
De commissie wijkvoorzieningen kwam in 2015 tweemaal samen met de
wijkpreventie coördinatoren bij elkaar.
In het voorjaar van 2015 zijn wel diverse gesprekken geweest met de gemeente
over het ophalen van het afval, het openbaar groen en de infrastructuur in onze
wijk. Het ophaalschema van het afval is gewijzigd. Het papier is naar een avond
gegaan en er zijn verzamelplaatsen gekomen voor het PMD-afval.
De gesprekken over onze infrastructuur worden in 2016 voortgezet, maar
intussen zijn de grasparkeerstroken opgeknapt.
De overlast van het verkeer in en om onze wijk is een blijvend aandachtspunt.
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Het sluipverkeer vanuit de Witte Put en de snelheid op de Klamperlaan, Refeling,
Brabantring 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: meldt gevaarlijke situaties op de Klamperlaan en de Peellandlaan,
maar ook voorrangsproblemen bij het verlaten van onze wijk. Hiervoor kunnen de
meldingsformulieren op onze website worden gebruikt.



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. Begin 2015 heeft de gemeente aangeven hierop terug
te komen. In maart 2016 is hierover een vervolggesprek met de gemeente. In
december heeft de commissie zelf een korte schouw in de wijk gehouden. De
gemeente komt ook hierop terug in maart 2016.
In 2015 is er regelmatig in het openbaar groen gewerkt. Het groen wordt nog
steeds kort gehouden. Er wordt regelmatig geschoffeld. Het achtergebleven
onkruid wordt niet altijd opgeruimd. Het groene karakter van de wijk is op veel
plaatsen verdwenen. 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 2015 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. Er is nog veel onduidelijk over
de tijdsbesteding van de wijkagent. Het aantal meldingen over geluidsoverlast is
afgenomen. Het aantal inbraken in onze wijk is gelukkig laag gebleven. Het
aantal geconstateerde meldingen van auto-inbraken en baldadigheid door
hangjongeren is sterk afgenomen. Wel 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.
In september / oktober zou er een veiligheidsscan worden uitgevoerd door de
bedrijven LIHO en KBS. Door enkele onduidelijkheden over de status van het
bedrijf van onze veiligheidsadviseur dhr. Albert Scheepers heeft LIHO afgezien
van de veiligheidsscan.



WMO-commissie
In de 2015 kwam de commissie maandelijks na de koffieochtend bij elkaar om
de lopende zaken te bespreken.
Ook het 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.
Uit drie evaluaties blijkt dat, ondanks dat er hulp “voorradig” is, hier moeizaam
gebruikt van gemaakt wordt. Hulp vragen - verder dan bekende buren - blijkt
moeilijk.
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We blijven onze brochure en hulpaanbod promoten in de hoop dat e.a. tijd nodig
heeft!
Onze Digitale Nieuwsbrief voor leden van de wijkvereniging is een succes!
Naast het RE-krantje dat viermaal per jaar verschijnt, kunnen we d.m.v. deze
nieuwsbrief onze wijkbewoners vaker en op kortere termijn voorzien van
informatie. Een goed voorbeeld hiervan is de uitnodiging voor de maandelijkse
koffieochtend, die we in september 2014 gestart zijn.
Iedere laatste maandagochtend van de maand is er tussen 10.30 en 12.00 uur
gelegenheid samen koffie te drinken op de Jo van Dijkhof.
Doel: wijkbewoners - anders dan je buren of straatgenoten - te leren kennen.
De eerste maandagen waren we rond de 10 mensen- inmiddels is het aantal
verdubbeld en zijn we vaak met z’n twintigen! Er ontstaan nieuwe contacten en
de drempel voor hulp vragen voor kleine hand -en spandiensten wordt lager.
Ook dit jaar is er contact geweest met diverse instanties en werkgroepen, te
weten: Zorg Voor Elkaar, Stichting Dwersverband, 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.
In onze wijk is inmiddels ook een 2e VOA-er aanwezig: naast Pita Tomas (RE 72)
is Liza Jazenko (RE 109) ook beschikbaar. Vrijwillige Ouderen Advisering is een
project van de gezamenlijke ouderen bonden in Brabant. Een Vrijwillige Ouderen
Adviseur helpt bij hulp vragen van A tot Z: van vragen over Administratieve tot
vragen t.a.v. Zorgverzekering en alles daartussen. Zij zijn opgeleid om snel en
adequaat naar de juiste persoon of instantie door te verwijzen.
Als WMO-commissie blijven we streven naar goed “noaberschap”:
Omkijken naar en zorgen voor alle mensen die in onze wijk wonen.

Het bestuur.
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