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2. Mededelingen

• Afmeldingen: nr 39 Verhoeven, nr 121 Heida.

• Zaterdag 8 april snoei- en opruimdag.

• BVH Heikampen uitgenodigd bij gemeente over nadenken 
huisvesting 81 vluchtelingen.

• Renovatie Erica (kinderdagverblijf) start mei 2017.

• PMD zakken niet te vroeg buiten en het juiste afval aanbieden  
(geen piepschuim of hard plastic).



3. Notulen vorige vergadering



4. Ingekomen stukken



5. A270









ED - 4 
februari 2010



Procesverloop:
• November 2009 correspondentie BVH – Provincie Noord Brabant aangaande overlast A270.
• 8 maart 2012 - het primaire besluit – continu een snelheidslimiet van 100 km/u.
• 23 april 2012 – bezwaarschrift “primair besluit” - bewonersvereniging Heikampen.
• Mei/Juni 2012 – informeel overleg Provincie en bezwaarmakers.
• 16 augustus 2012 - Besluit op bezwaar - 130 km/uur voor de periode van 7.00 - 23.00 uur.
• 22 september 2012 – bezwaarschrift “besluit op bezwaar” bewonersvereniging Heikampen.
• 26 november 2012 – hoorzitting Hoor en Adviescommissie.
• 30 november 2012 – Hoor en Adviescommissie doorverwijzing naar de Rechtbank.
• 20 december 2012 – overleg TNO, Gemeente Nuenen en bewoners, doel aanvraardbare regeling voor alle 

partijen.
• 21 november 2013 - uitspraak van de rechtbank - TNO geen belang - Besluit op bezwaar vernietigd.
• 27 januari 2014 – overleg BVH – Provincie – aftasting minnelijke oplossing.
• 10 februari 2014 – hoorzitting Hoor en Adviescommissie.
• 6 maart 2014 – Onderzoeksrapporten ontvangen.
• 25 maart 2014 – Reactie BVH op Onderzoeksrapporten.
• 28 april 2014 – hoorzitting Hoor en Adviescommissie.
• 10 juli 2014 toelichting besluit op bezwaar door gedeputeerde – Besluit 16 augustus 2012 blijft 

gehandhaafd.
• 17 September 2015 Beroep ingesteld door BVH, BV Zuiderklamp, Gemeente Nuenen.
• 7 april 2015 – Zitting – rechtbank Den Bosch.
• 24 juli 2015 – Uitspraak: beroepen van Bewonersvereniging Heikampen, Bewonersvereniging Zuiderklamp 

en B&W Nuenen ongegrond.
• 25 september 2015 – Hoger beroep aangetekend
• 22 augustus 2016 – Zitting – RvS Den Haag





Den Haag
22 aug 
2016













6. Verkoop openbaar groen

Totaal aantal behandelde dossiers:  44 percelen

• Verkochte percelen: 9 verzoeken (totale opbrengst: €35.400)
• Afgewezen door gemeente: 10 verzoeken
• Afgezien door bewoners (na akkoord gemeente): 12 verzoeken
• Beroep op verjaring: 7 situaties
• Lopende zaken: 6 percelen (verkoop en beroep op verjaring)

Een deel van de opbrengst zal terugvloeien naar onze wijk, mogelijk in de 
vorm van (opknappen) speeltoestellen. Voorstel gedaan vanuit BVH voor 
aanschaf van WhatsApp-borden.

De gemeente is positief over het project, maar het kost meer tijd dan 
gedacht. Een huurbeleid is in de maak, dit zou voor de zomer klaar zijn.



7. Wijkrenovatie

• Hoe zat het ook al weer?

• Sep 2015 is BVH bijgepraat door gemeente inzake status riool.

• Begin 2015 heeft een rioolinspectie plaatsgevonden.

• Aantal knelpunten geconstateerd, deze zijn gerepareerd.

• Levensduur riool is 60 jaar, kan dus nog 20 jaar mee.

• Tegenwoordig gescheiden riool: afvalwaterriool en hemelwaterriool.

• Aanleg regenwaterriool is te momenteel te duur voor gemeente Nuenen.

• Deze zoekt nu uit hoe het regenwater i.g.v. een gemengd rioolstelsel het 
beste/goedkoopste kan worden opgevangen, dit neemt druk weg van het 
afvalwaterriool-> geen overstromingen bij zware regen.

• Conclusie: nog steeds geen reden/geld voor een wijkrenovatie.



8. Evaluatie WhatsApp-groep

Doel:

- Signaleren van verdachte situaties in onze wijk

- Bijdragen aan een veilige en leefbare buurt

- 80 deelnemers in de groep



9. Website – onderhoud woningen

• Op Heikampen.nl een nieuwe pagina “Onderhoud woningen”

• Hier kunnen bewoners teksten/foto’s laten plaatsen van 
onderhoudtips of gedane aanpassingen. Dit kan door middel van 
het sturen van een mail aan info@heikampen.nl

• Via een flyer zal hier aandacht aan worden gegeven. 

mailto:info@heikampen.nl


10. AED in de Heikampen

• Sinds maart 2016 een AED 
aan zijgevel Heikampen 11.

• Te bedienen door 
burgerhulpverleners die 
door de 112-meldkamer 
worden opgeroepen via 
SMS of app.

• Tot nu toe 1 oproep gehad.



11. Verslag door de penningmeester en 
kascommissie



Winst en verliesrekening 2016

Contributie opbrengsten: €1050,00

Kosten: €653,11

Resultaat boekjaar 2016: €396,89

Debiteuren

Nog te innen contributie €750,-
Verschil t.o.v. 2015 €110,-



12. Vaststelling contributie 2017

of over 2017 geen contributie?



13. Samenstelling bestuur

• Hugo van Nisselrooij – voorzitter

• Tom van der Wijst – penningmeester

• Marjon Lempens – lid

• Dave Hellings – lid

• Alle bestuursleden zijn herkiesbaar



14. Rondvraag en sluiting



Bedankt voor jullie komst en 
belangstelling!


