
 

         

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING  
 

Datum: 4-4-2016 

Locatie: Crijnsschool 
Aanwezige bestuursleden: Edwin Dirne (ad-interim penningmeester), Dave 

Hellings, Hugo van Nisselrooij 

Aanwezige leden: 2, 11, 27, 28, 29, 35, 37, 41, 51, 52, 56, 57, 58, 62, 68, 70, 

83, 97, 99, 108, 112, 118, 121, 127, 138, 145, 146, 152. 

Afwezig met kennisgeving: Ghijssens (25), van Esch (46), den Hertog (133) 

    

AGENDA: 

 

1. Opening. Hugo van Nisselrooij opent de vergadering en heet iedereen 

welkom. 

2. Stand van zaken A270 [Helmondweg]. Dave Hellings geeft een 

samenvatting van het dossier A270. Op 24 juli 2015 heeft de rechtbank in Den 

Bosch de beroepen van BVH, BV Zuiderklamp en B&W Nuenen ongegrond 

verklaard waardoor de maximum snelheid op de A270 overdag 130 km per uur 

blijft. Momenteel loopt de finale procedure bij de Raad van State. Wordt 

vervolgd dus.  

3. Stand van zaken Groenparticipatie. Hugo van Nisselrooij geeft uitleg over 

de 6 plantsoenen die we als wijk al een paar jaar zelf onderhouden. In het voor- 

en najaar zijn er gezamenlijke snoei- en opruimdagen. De gemeente heeft 

gevraagd of de BVH nog meer plantsoenen wil onderhouden, maar dat is voor de 

BVH geen optie. Zaterdag 14 mei is de eerstvolgende snoei- en opruimdag. 

4. Stand van zaken Verkoop openbaar groen. Na jaren is het eindelijk 

mogelijk om stukken openbaar groen te kopen van de gemeente. Op 23 februari 

is daarvoor een informatiebijeenkomst geweest waarin de gemeente tekst en 

uitleg heeft gegeven. Bewoners die stukjes grond willen kopen kunnen contact 

opnemen met de gemeente per email via reststroken@nuenen.nl Mogelijk wordt 

ook het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond met de bewoners besproken. Let 

op, mogelijk ben je via “Bevrijdende verjaring” al automatisch eigenaar van de 

grond. Zie hiervoor artikel 3:105 uit het Burgerlijk Wetboek. 

5. Stand van zaken 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 gerepareerd worden. De levensduur van ons riool is 60 jaar, het kan dus 

nog 20 jaar mee. Er is nu dus geen reden/geen geld voor wijkrenovatie op korte 

termijn. In oktober 2015 heeft BVH een brief gestuurd naar B&W voor een 

uitnodiging voor een wijkschouw. Hier is echter nog niet op gereageerd.  

mailto:reststroken@nuenen.nl


 

6 Vernieuwde website www.heikampen.nl 
Dave Hellings toont de nieuwe website die sinds september 2015 in gebruikt is. 

Op deze site komen nieuwsberichten, uitnodigingen en verslagen te staan. Kijk 
dus regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen in onze wijk.  

 

7. Oprichting buurt-WhatsApp-groep. Dave Hellings bespreekt de oprichting 

van een buurt-WhatsApp-groep zodat de bewoners elkaar onderling kunnen 

informeren over verdachte zaken. Een intekenlijst gaat rond voor het opgeven 

van mobiele telefoonnummers. Kijk op onze www.heikampen.nl hoe u zich kunt 

opgeven voor deze WhatsApp-groep en wat de voorwaarden en spelregels zijn.  

8. AED in de Heikampen. De Stichting Hartsafe was op zoek naar een nieuwe 

ophanglocatie voor hun AED aangezien deze op de oude locatie aan de 

Brabantring in 2015 al twee keer gestolen was. Fam. van Dijk heeft hun gevel 

beschikbaar gesteld als nieuwe ophanglocatie. Sinds 8 maart hangt er dus een 

AED op Heikampen 11. De AED wordt door burgerhulpverleners gebruikt die 

door de 112-meldkamer worden opgeroepen.  

9. Verslag door de kascommissie. Ad-interim penningmeester Edwin Dirne 

doet verslag van het financiële jaar 2015. De kascommissie heeft de financiële 

administratie gecontroleerd en akkoord bevonden. Over 2013 en 2014 zijn er 

nog leden die hun contributie niet betaald hebben. Deze leden worden 

binnenkort bezocht door een aantal leden van het bestuur van BVH.  

10. Vaststelling contributie 2016. Het bestuur stelt voor om voor 2016 de 

contributie ook weer vast te stellen op 10 euro. De vergadering gaat hiermee 

akkoord. 

11. Verkiezing / uitbreiding bestuursleden. De leden Dave Hellings en Hugo 

van Nisselrooij worden herkozen. Tom van der Wijst (HK29) en Marjon Lempens 

(HK41) geven aan toe te willen treden tot het bestuur. Onder applaus gaat de 

ledenvergadering hiermee akkoord waarmee het bestuur uit vier personen 

bestaat. 

12. Algemeen onderhoud woningen. Het bestuur peilt of er behoefte is aan 

een collectieve aanpak op het gebied van algemeen onderhoud van onze 

woningen. Te denken valt aan vervanging van dakpannen, dakgoten, 

loodflappen, voegen, asbestplaten van schuren (uiterlijk in 2024 te vervangen!) 

en het plaatsen van zonnepanelen. Op de vraag wie er in een werkgroep wil 

plaatsnemen wordt niet gereageerd door de ledenvergadering. Initiatiefnemers 

hiervoor kunnen zich alsnog melden bij het bestuur.  

13. Rondvraag en sluiting. 
Ruud Moviat brengt de voorgenomen “Verbindingsboog Meierijlaan” ter sprake. 

Hij is bang dat de verkeersdruk in Nuenen Zuid zal gaan toenemen met alle 
negatieve (milieu)gevolgen vandien. 

 

Om 21.45 uur sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders aandacht en 

inbreng de vergadering.  

 

http://www.heikampen.nl/

