VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: 28-3-2017
Locatie: Crijnsschool
Aanwezige bestuursleden: Marjon Lempens, Tom van der Wijst, Dave Hellings,
Hugo van Nisselrooij
Aanwezige leden: 2, 17, 25, 27, 28, 29, 35, 37, 41, 46, 50, 51, 52, 56, 58, 59,
62, 63, 69, 83, 99, 103, 108, 110, 113, 118, 122, 126, 138, 152, 153
Afwezig met kennisgeving: Verhoeven (39), Heida (121)
AGENDA:
1. Opening. Voorzitter Hugo van Nisselrooij opent de vergadering en heet
iedereen welkom.
2. Mededelingen. Er zijn twee afmeldingen, nr 39 en 121. Op zaterdag 8 april
is weer de voorjaarssnoei- en opruimdag. De BV Heikampen is in februari
uitgenodigd geweest bij gemeente Nuenen om mee te denken over de opvang
en huisvesting van 81 vergunninghouders. In mei 2017 start de renovatie van
kinderdagverblijf Erica. Wij als bewoners ontvangen nog een uitnodiging voor
een informatieavond hierover. Er is geconstateerd dat er op meerdere plekken in
onze wijk de PMD zakken te vroeg worden buiten gehangen en ook wordt niet
altijd het juiste afval aangeboden. Afgesproken is dat de BVH hier aandacht op
gaat vestigen via een huis-aan-huis flyer.
3. Notulen vorige vergadering. Er zijn geen opmerkingen over de notulen van
de vorige vergadering waarmee deze is goedgekeurd.
4. Ingekomen stukken. Er zijn geen stukken ingebracht.
5. A270. Dave Hellings geeft een samenvatting van het dossier A270. Op 23
november 2016 heeft de Raad van State bepaald dat de maximale snelheid op
de A270 definitief dient te worden teruggebracht van 130 km naar 100 km per
uur. Als gevolg van deze uitspraak zal er 825 euro griffierecht teruggestort
worden in de kas van de BVH.
6. Verkoop openbaar groen. Gemeente Nuenen heeft 44 percelen/aanvragen
voor grondaankoop in behandeling gehad. Daarvan hebben 9 percelen
daadwerkelijk grond gekocht van de gemeente, opbrengst 35.400 euro. Bij 10
percelen heeft de gemeente het verzoek afgekeurd. Bij 12 percelen hebben de
bewoners na goedkeuring van de gemeente zelf afgezien van koop. 7 percelen
hebben succesvol een beroep op verjaring gedaan. Bij 6 percelen loopt de
procedure nog. Een deel van de opbrengst zal mogelijk terugvloeien in de wijk in
de vorm van (op te knappen) speeltoestellen. De BVH heeft aan de gemeente
het voorstel gedaan om hiervoor WhatsApp borden aan te schaffen. De

gemeente is uiteindelijk 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. In september 2015 is BVH bijgepraat door gemeente
betreffende de status van het riool. Begin 2015 heeft een rioolinspectie
plaatsgevonden en zijn er een aantal knelpunten geconstateerd welke inmiddels
gerepareerd zijn. De levensduur van ons riool is 60 jaar, het kan dus nog 20 jaar
mee. Daarnaast dient tegenwoordig bij renovatie/heraanleg het riool gescheiden
te worden in een afvalwaterriool en een hemelwaterriool. De aanleg van een
hemelwaterriool is momenteel te duur voor de gemeente Nuenen waardoor een
wijkrenovatie op korte termijn niet aannemelijk is.
8. Evaluatie WhatsApp-groep. De BVH is tevreden over het gebruik van de
WhatsApp-groep. Hij is bedoeld voor het signaleren verdachte situaties in onze
wijk. Momenteel hebben we 81 deelnemers in de groep. Aanmelden hiervoor kan
nog steeds.
9. Website – onderhoud woningen. Op www.heikampen.nl staat sinds kort
een pagina “Onderhoud woningen”. Hier kunnen bewoners teksten/foto’s laten
plaatsen van onderhoudtips of gedane aanpassingen aan hun Heikampen huis
zodat andere bewoners van deze informatie gebruik kunnen maken. Bijdragen
hieraan kunnen in een Word/PDF bestand gemaild worden naar
info@heikampen.nl Via een huis-aan-huis flyer zal hier verder aandacht voor
worden gevraagd. Harry Heida (nr 121) heeft als eerste een voorzet gegeven
door een instructie te schrijven over het vervangen van een verrotte
voordeurdorpel. Wie volgt…?
10. AED in de Heikampen. Sinds maart 2016 hangt er een AED op Heikampen
11. Een AED wordt door burgerhulpverleners gebruikt die door de 112meldkamer worden opgeroepen. Tot nu toe is er 1 oproep gekomen voor onze
AED. Er zijn vragen over hoe de AED werkt. Deze AED is in eerste instantie
bedoeld om door een burgerhulpverlener gebruikt te worden. Op verzoek gaan
we een gebruiksinstructie op onze site plaatsen.
11. Verslag door penningmeester en de kascommissie. Penningmeester
Tom van der Wijst doet verslag van het financiële jaar 2016. In 2016 hebben we
1.050 euro contributie binnengekregen en 653 euro kosten gemaakt. Nog niet
alle leden hebben hun contributie over 2016 (en zelfs over 2015 en 2014)
betaald. Deze leden zullen hiervoor nogmaals een herinnering ontvangen. De
kascommissie heeft de financiële administratie gecontroleerd en akkoord
bevonden. De kascommissie geeft de tip mee om 1 van de 2 Rabo rekeningen te
sluiten zodat daarmee kosten bespaard kunnen worden.
12. Vaststelling contributie 2017. Het bestuur stelt voor om voor 2017 de
contributie vast te stellen op 0 euro omdat we genoeg geld in kas hebben
vergeleken met de beperkte uitgaven die we jaarlijks doen. De vergadering gaat
hiermee niet akkoord en besluit om de contributie gewoon op 10 euro te houden.
Ideeën zijn welkom hoe we het geld zinvol kunnen gebruiken in onze wijk.

13. Samenstelling bestuur. De huidige vier bestuursleden (Hugo van
Nisselrooij/voorzitter, Tom van der Wijst/penningmeester, Marjon Lempens en
Dave Hellings zijn allemaal herbenoemd door de ledenvergadering.
14. Rondvraag en sluiting.
Bewoners die met hun achtertuin tegen kinderdagverblijf Erica wonen maken de
opmerking dat ze overlast ervaren van spelende kinderen rondom hun huis. In
hun ogen is er te weinig toezicht door de kinderdagverblijfmedewerkers. De BVH
neemt contact op met Erica om hierover te praten.
Er wordt melding gemaakt van het slechte wegdek op de Brabantring. Ook wordt
er te hard gereden op deze weg, waar 30 km p/u de maximumsnelheid is. BVH
neemt contact op met de gemeente om te praten over de staat en inrichting van
de Brabantring.
Er zijn vragen over hoe de AED werkt. Deze AED is in eerste instantie bedoeld
om door een burgerhulpverlener gebruikt te worden. Op verzoek gaan we een
gebruiksinstructie op onze site plaatsen.
Er wordt melding gemaakt dat de laatste bus van vervoerder Bravo vanaf de
Heikampen op zondagavond om 17.40 uur vertrekt. Na die tijd is het dus niet
meer mogelijk om vanaf de Heikampen de bus richting Eindhoven te nemen. De
halte op de Geldropsedijk is na die tijd dan de dichtstbijzijnde opstapplaats. Voor
de terugreis van station Eindhoven naar de Heikampen op zondagavond vertrekt
de laatste rechtstreekse bus naar de Heikampen al om 17.00 uur. En al om
22.00 uur vertrekt de laatste bus van het station naar Nuenen (halte op de
Geldropsedijk). Daarnaast blijkt buslijn 6 in de doordeweeks in de ochtend TE
VOL is en mensen laat staan. De BVH gaat beide punten opnemen met
vervoerder Bravo.
Er wordt geklaagd over overlast van hondenpoep. Wellicht helpt het om extra
prullenbakken in onze wijk te plaatsen. BVH neemt dit met de gemeente op.

Om 21.15 uur sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders aandacht en
inbreng de vergadering.

