Verslag van de bijzondere
Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging "Het Puyven"
De alternatieve bestuursvergadering in plaats van de Algemene Ledenvergadering (vanwege
de coronamaatregelen) was op donderdag 29 mei 2021 om 20.00u via Skype.
Op 8 april heeft u een plan voor een alternatieve Algemene Ledenvergadering thuisgestuurd
gekregen. In dit plan vond u de punten voor deze vergadering met bijbehorende uitleg,
financiële verantwoording en een verzoek om een reactie op een 7-tal onderwerpen. De
volgende leden hebben hierop gereageerd: Wim en Mariska van den Bergh (nr. 78), Theo en
Toos Baudoin (nr. 6), Reinco en Hanneke Hof (nr. 38), Fam Hosli (nr. 68), J. Kip (nr. 114), Jos
en Betty van Zwam (nr. 36 ), Jos van der Hijden (nr. 50), Rianne Kusters (nr. 32), Roger Ahn
(nr. 69), Patrick Duisters (nr. 123), Mike Drenth (nr. 41) Albert en Mia Jacobs (nr. 10), Mark
Deckers (nr. 59 ), Kees Peters (nr. 143).
Alle leden waren akkoord met de financiële verantwoording en de voorgestelde acties. Een
4-tal leden hadden vragen en/of opmerkingen (zie punt 9).
De agenda van de ALV 2021 zag er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Goedkeuring verslag ALV 19 juni 2020 dat u vorig jaar in de vorm van een nieuwsbrief
heeft ontvangen. Dit is nog, na inloggen, na te lezen op onze website:
https://www.hetpuyven.nl/?page_id=519
3. Ontwikkelingen Bewonersvereniging en voortgang lopende zaken.
4. Bestuurssamenstelling.
5. Financieel verslag 2020 met verslag kascommissie, begroting en decharge van het
bestuur. Tevens samenstellen nieuwe kascontrolecommissie
6. Webpagina “Duurzaamheid”
7. Voortgang commissies
8. Overlast hangplekjongeren
9. Ingekomen opmerkingen van de leden
10. Rondvraag

11. Sluiting

Toelichting:
1. Opening en mededeling van de voorzitter
Kees de Grijs (nr. 48) heet de bestuursleden, Pieter (nr. 160), Hans (nr. 158), Jaap (nr. 9) en
Reina (nr. 12) via Skype welkom. Frank van de Weijer heeft zich afgemeld voor deze
vergadering.
Kees heeft contact opgenomen met Jan Beckers van HeartSafe over de AED en de daarmee
verbonden reanimatiecursussen voor diverse wijkbewoners. Gezien de coronamaatregelen
liggen de herhalingscursussen stil. Zodra hij weer mogelijkheid ziet deze te hervatten
ontvangen de deelnemers van voorgaande cursussen een oproep om hun kwalificatie te
vernieuwen.
In Rond de Linde stond een oproep de enquête over de leefbaarheid van Nuenen in te
vullen. Kees roept een ieder op hier individueel gehoor aan te geven in ons aller belang.
2. De goedkeuring van het Verslag van de ALV van 2020
Het verslag van de ALV van 2020 wordt unaniem goedgekeurd.
3. Ontwikkelingen Bewonersvereniging
In deze Covid-19 periode hebben veel activiteiten stilgelegen. Binnen de
Bewonersvereniging zijn er mede daardoor geen spectaculaire ontwikkelingen te melden.
Zo zit er geen voortgang in “Spelen en Bewegen”. Onze wensen voor de speelveldjes zoals
op het noordelijke speelveld eenvoudige doelpaaltjes plaatsen en beukenhaagjes op de
hoeken en een glijbaantje op het westelijke veld, zullen pas weer aan de orde komen als de
gemeente een evaluatie met ons over dit project heeft kunnen houden. Maar er is een
lichtpuntje: Jos van Rooij, verantwoordelijke groenbeheer en cultuurtechniek, is na ziekte,
weer aan het werk. Voorzitter Kees zal contact met hem opnemen zodra Jos terug is van
vakantie. Wellicht dat hij ook voor de evaluatie iets voor ons wil doen.
Dan zijn er nog meer kleine lichtpuntjes te melden.
Begin februari werden we opgeschrikt door een brief van de gemeente over het voornemen
van Vattenfall om tegenover Het Puyven 127 een publieke laadpaal te plaatsen. Dit leek ons
een vreemd plan. Een laadpaal aan een doodlopende weg in een uithoek in de wijk… Voor
wie was deze paal bedoeld?
Onze voorzitter Kees heeft daarop contact opgenomen met de heer Toffolo van de
gemeente voor toelichting op dit voornemen. Samen kwamen zij tot de slotsom dat dit plan
van Vattenfall niet goed doordacht was en zette de heer Toffolo er een streep door.
Het kruispunt Hoge Brake/Oude Kerkdijk blijft een zorgenkindje. Er blijven zich ondanks de
grote verbeteringen die zijn aangebracht, toch met enige regelmaat aanrijdingen voordoen

tussen auto ’s en overstekende fietsers. Veilig Verkeer Nederland zal zich hier nogmaals over
buigen.
Onze voorzitter Kees heeft namens onze vereniging deelgenomen aan een zoomsessie over
het accommodatiebeleid van de gemeente. Deze bleek voor onze vereniging niet van groot
belang, maar het is altijd goed de vinger aan de pols te houden. Al is het maar om geschikte
en betaalbare vergaderruimte in de buurt te houden voor toekomstige ALV ‘s.
En dan nog heel goed nieuws: er bereiken ons steeds meer meldingen dat de mezenkastjes
die wij met Burendag hebben geknutseld en opgehangen, bewoond raken. Hier en daar
blijken de meesjes de entree te krap te vinden, waarop een verbouwing met de snavel
gestart is om deze te verruimen. Echte Puyvenners dus: het woning verbeteren, uitbreiden
en verduurzamen zit ons in ons bloed.
Nu is het afwachten of de mezen de eikenprocessierups-invasie kunnen afstoppen…
4. Bestuurssamenstelling
Reglementair loopt de huidige termijn van Frank van de Weijer af. Frank is lid geweest van
ons bestuur vanaf 2009! Een ware veteraan dus. We willen Frank bij deze heel hartelijk
bedanken voor zijn jarenlange inzet. Uiteraard doen wij zijn afscheid van onze vereniging
niet alleen schriftelijk af. Voorzitter Kees de Grijs zal hem persoonlijk (maar coronaproef)
bezoeken om namens u allemaal afscheid van hem te nemen als bestuurslid onder
dankzegging, maar wetend dat wij hem nog regelmatig in onze wijk zullen ontmoeten.
Gezien de omvang van ons bestuur (5 personen) en de geringe werkzaamheden in coronatijd
gaat het bestuur niet op zoek naar een vervanger voor Frank.
5. Financieel verslag en begroting 2022
De penningmeester heeft het bedrag “onvoorzien” in het financieel verslag nader
aangeduid. Dit waren uitgaven voor de nieuwjaarsborrel en de cadeaubonnen voor het
mezenkastjesproject.
Het bestuur heeft geen opmerkingen ontvangen over het financieel verslag en de begroting.
De kascommissie is ook akkoord en verleent het bestuur decharge.
Op de oproep voor aanmeldingen voor de kascommissie van 2022 zijn geen reacties
binnengekomen. Gelukkig hebben Frans van den Broek (nr. 154) en Hilbrand Harkema (nr.
29) zich bereid verklaard deze taak nog een keer op zich te willen nemen.
Hans ziet een mogelijkheid de sponsoring van onze vereniging uit te breiden. Hij benadert
Triodak. Kees benadert de Lidl en Vinnies. Afgelopen jaar heeft Hans Tuincentrum
Coppelmans qua sponsoring ontzien, maar dit jaar stuurt hij weer een factuur.
Wij hebben in 2020 helaas afscheid moeten nemen van een 7-tal leden, die na diverse
aanmaningen, al 3 jaar lang hun contributie niet hadden betaald. Zij zijn verwijderd uit ons
ledenbestand en ontvangen dus ook geen nieuwsbrieven en uitnodigingen voor
feestelijkheden meer.

Van de 161 huishoudens in Het Puyven zijn op dit moment 131 lid van onze vereniging. Daar
mogen we trots op zijn!
Tot nu toe hebben 92 van deze 131 adressen de contributie voor dit jaar betaald.
Wilt u nog eens nakijken of u bij de 39 hoort die nog niet aan hun verplichting hebben
voldaan? Hieronder ziet u hoe u uw bijdrage kunt overmaken.
Contributie 2021
U kunt de contributie van €7,50 per woning voor 2021 storten op
Rekeningnummer: NL52 RBRB 0919897142
Ten name van Bewonersvereniging "Het Puyven"
met vermelding van uw naam, huisnummer en het jaar.
Tip: stel een jaarlijkse overmaking van uw contributie aan de Bewonersvereniging "Het
Puyven" in bij uw bank. Dit voorkomt dat u vergeet te betalen en het scheelt onze
penningmeester een hoop werk met o.a. betalingsherinneringen.

6. Webpagina Duurzaamheid
De nieuwsbrief van december was geheel gewijd aan het thema duurzaamheid. Een actueel
en interessant onderwerp zo vonden vele leden. Wat teleurstellend dus dat er geen reactie
van u kwam op onze oproep uw duurzaamheidsproject ter inspiratie te delen met uw
medebewoners.
De webmaster hoopt alsnog uw bijdragen aan “Onze duurzaamheid” te ontvangen op
info@hetpuyven.nl , zodat deze pagina net zo inspirerend kan worden als onze pagina ’s
“Bouwtechniek”. De pagina “Onze duurzaamheid” zit in onze eigen afgeschermde omgeving.
Dus achter een wachtwoord, zodat uw naam, huisnummer en foto ‘s slechts door leden van
onze vereniging gezien kunnen worden.
Wel meldden zich 2 leden die u wilden helpen met duurzaamheidsadviezen. Hun gegevens
zijn op de webpagina te vinden. Kijkt u maar eens op
https://www.hetpuyven.nl/?page_id=2254
Daarnaast heeft de website een algemene pagina Duurzaamheid te vinden onder Thema
‘s/Gemeente/Duurzaamheid, https://www.hetpuyven.nl/?page_id=2196 vol tips, links naar
handige sites, YouTube filmpjes met alle mogelijke informatie over duurzaamheid.
Het bestuur heeft een mail ontvangen van Jos Habraken, coördinator duurzaamheid van de
gemeente Nuenen met de volgende oproep:
Nuenen werkt samen met de landelijk stichting Buurkracht. www.buurkracht.nl. Er is budget
beschikbaar in 2021 voor begeleiding via Buurkracht. Samen wordt kennis gedeeld bij het
opzetten van zo’n actie.
In Gerwen hebben ze al een zonnepanelen- en isolatieactie gedaan en daar zou u navraag
kunnen doen. Buurkrachtgerwen@gmail.com

Wellicht dat enkele bewoners in uw buurt Nuenen verder helpen te verduurzamen.
De secretaris heeft alle leden van de slapende commissie “Bouwtechniek” persoonlijk
aangeschreven om hun inzet voor deze zaak te peilen. Helaas heeft slechts 1 lid hierop
gereageerd. Reden voor het bestuur om voor te stellen de commissie “Bouwtechniek” in
deze ALV op te heffen. Hiertegen is geen bezwaar ontvangen: de commissie “Bouwtechniek”
is hiermee opgeheven.
7. Voortgang commissies
Jaarverslag Welkomstcommissie 2020
De leden van de welkomstcommissie zijn 4x bij elkaar geweest en hebben 1x via e-mail
elkaar op de hoogte gebracht.
Elk lid heeft in de gaten gehouden welke huizen te koop kwamen en verkocht werden. Na de
verhuizing ging een lid bij de nieuwe bewoners langs met een mapje en een bloemetje. Dat
betrof de nummers 135,161 en 175. Nummer 116 heeft alleen een mapje gehad begin
maart, vóór Corona.
I.v.m. Corona werden geen huisbezoeken gedaan.
De begroting voor komend jaar is identiek aan die van vorig jaar, t.w.
Algemene kosten € 25,- en bloemen € 50,- Totaal €75,Namens de Welkomstcommissie,
Gon Adriaans
Verslag Feestcommissie 2020 ( eigenlijk buurtverenigingsjaar april’20-april’21 ).
Wij keken nog terug naar de eerste Nieuwjaarsbijeenkomst op Het Veldje, toen Covid19
uitbrak. Onze plannen? Voor BBQ ’s hebben we tot nader order uitgesteld. Voor groter feest,
zeker naar “een tuinfeest, nazomer 2021”. Plannen van de gemeente voor een wijkfeestelijkheid in het kader van Nuenen c.a.200 jaar zijn doorgeschoven naar 2022. Het
lustrum van het Puyven-50jaar moet in 2023 tot ons grootste feest deze tijd gaan leiden.
Even uitzitten nog, maar daar hebben we allemaal flink mee geoefend tijdens deze
pandemische crisis
.
In de zomer hebben we opnieuw overwogen en moeten besluiten dat geen vorm van
feestelijke ontmoeting mogelijk was. Ideetje bedacht en gedaan om de
eikenprocessierupsenplaag te helpen bestrijden met koolmeeskastjes. Die werden door
bewoners gemaakt, door kinderen geschilderd, op Burendag eind september (met financiële
steun van Oranjefonds) opgehangen. Tentje en werktafels opgezet, geen hele grote opkomst
(1 pot koffie zelf gezet), wel ruim voldoende deelname om de 20 nestkastjes verdeeld over
het hele Puyven, op te hangen. De meeste mooi geschilderd door kinderen en kleinkinderen.
Een flink aantal is nu bewoond.
Plannen voor gezellige samenkomsten na nieuwjaar 2021 en Algemene Leden Vergadering,
ook nu weer hooguit ‘online’ contact.
Voor de aankomende voorjaarsfeesten hebben we nog even aan koningsdag gedacht. Het

Oranjecomité in Nuenen vindt dat er wel iets kan, maar wij blijven i.o.m. het Bestuur, graag
voorzichtig. Zeker tot iedereen gevaccineerd kan zijn en het sein op veilig ontmoeten gaat.
Acties waar aan gedacht werd is: versieringen aanbrengen, kinderen stoepverkoop of activiteiten, opritborrel. Deze zouden alleen op hele kleine schaal, met voldoende afstand en
bescherming kunnen. Daarom laten we de verantwoordelijkheid daarvoor uitdrukkelijk bij u
en uw directe buren. Ga theedrinken met een buur-alleen!
Hou vol, wij blijven op het vinkentouw met feestgrage oogjes, zo gauw groepjes weer
enigszins veilig bijeen kunnen komen, hoort u weer van ons
.
Frank van de Weijer heeft zich teruggetrokken. Hij heeft enigszins feestelijk afscheid
genomen. De feestcommissie is Frank van Boekhout, Con Willems, Josiane Clement en Bert
Kuypers, alsmede
Jaap Kocken, 3april 2021.
Op koningsdag is in de noordwestelijke hoek van onze wijk op beperkte schaal feest gevierd.
Stoelen op de eigen oprit, drankje erbij, even buurten bij de anderen, een bitterbal
nuttigen… Gezellig en coronaproef uitgevoerd.
8. Overlast hangplekjongeren
Björn Pinsel, lid van Jongerenwerk van de LEV-groep Nuenen, loopt 2x per week door onze
wijk om contact te houden met de hangplekjongeren op de speelvelden. Het gaat op dit
moment voornamelijk om achtergelaten rommel en storend gedrag van een specifieke
groep meestal jonge jongeren. Hij is in gesprek met deze groep en biedt hen alternatieve
bezigheden aan. Hij houdt de zaak in de gaten.
Er lijkt een negatieve ontwikkeling gaande te zijn op het speelveld bij de jeu-de-boules baan
in de vorm van drugsdealactiviteiten. Björn is ingeseind om een en ander in de kiem te
smoren. Onlangs heeft een motoragent een groep jongeren persoonlijk benaderd en hun
namen genoteerd. Sindsdien is het rustig. Wel verschijnen er nog regelmatig drugsdealers.
Dit wordt in de gaten gehouden en onmiddellijk bij de politie gemeld.
Daarnaast heeft Pieter diverse keren een melding gemaakt met de BuitenBeterapp*
vanwege de overvolle afvalbak. Hierop reageert de gemeente alert met het legen van de
bak. Kees heeft een terugbelverzoek bij de gemeente om de afvalbak vaker te laten legen of
een extra bak te laten plaatsen.
Mocht u overlast ervaren, wilt u dan niet op de jongeren afstappen, maar Björn dan
rechtsreeks telefonisch benaderen? Hij wil graag het initiatief bij hem houden zodat er geen
onnodige escalatie ontstaat. Zijn telefoonnummer is 06-41037425.
9. Ingekomen opmerkingen van de leden
1. Mike Drenth (nr. 41) wil graag nogmaals aandacht voor de buurtpreventieapp (zie
https://www.hetpuyven.nl/?page_id=547) en de Buurten-met-Burenapp (zie
https://www.hetpuyven.nl/?page_id=519). Hij vraagt u een deal tussen twee
bewoners buiten de app af te handelen. U klikt hiervoor op het telefoonnummer van
de persoon waar u uw reactie naar wilt sturen. Dan verschijnt een pop-up waarin u

kunt kiezen voor “Bericht aan 06… (zijnde dat telefoonnummer waar u net op geklikt
hebt)”. U kunt dan het overleg tussen u beiden afronden zonder dat alle Buurtenmet-Burenapp deelnemers daar getuige van hoeven zijn.
2. Mia Jacobs (nr.10) wil buurtgenoten oproepen insecten- en/of bijenhotels in hun tuin
te hangen om de insecten- en bijenstand een duwtje in de goede richting te geven.
Dit in combinatie met veel bloemen in uw tuin. Zij vraagt zich af of dit ook iets is als
actie voor de Feestcommissie.
3. Mark Deckers (nr.59) is teleurgesteld dat het bestuur niets gedaan heeft met zijn
uitgewerkte voorstel voor het houden van een kinderfeest. Het bestuur heeft hem al
laten weten dat zij zijn ontstemming begrijpt, maar dat zij zelf geen feesten
organiseert. Dat is de taak van de Feestcommissie. Daarnaast is in coronatijd geen
mogelijkheid geweest iets met zijn voorstel te doen. Maar de Feestcommissie kent
zijn aanbod en zal contact opnemen zodra er weer iets feestelijks mogelijk wordt.
Reina informeert bij de gemeente naar de leeftijdsopbouw in onze wijk, zodat wij
zicht hebben op het aantal kinderen dat aan een feestje kan deelnemen.
4. J. Kip (nr. 114) heeft een 3-tal punten van zorg ingebracht.
Hij is geschrokken van de berichtgeving over het later open gaan en/of omzetten tot
evenemententerrein van Enode. Het bestuur is ook bezorgd over deze
ontwikkelingen maar ziet hier geen taak voor zichzelf. Wel steunt het individueel de
actieoproep in de Buurten-met-Burenapp om Enode als openluchtzwembad open te
houden.
Daarnaast heeft hij ratten gesignaleerd in de wijk. Wat kunnen we doen om ratten te
bestrijden? Het gebruik van gif is verboden, maar vangen in speciale klemmen mag
wel. Tevens moeten we zorgen dat er niets eetbaars in de buurt aanwezig is. Beperk
ook de schuilmogelijkheid. Zie bijlage.
De verlichting Hoge Brake/Oude Kerkdijk is een paar dagen volledig uit geweest.
Gelukkig heeft hij en in ieder geval een andere wijkbewoner dit gemeld bij de
gemeente. Het bleek een systeemfout te zijn, die gelukkig snel oplosbaar was.
10. Rondvraag
Penningmeester Hans maakt zich zorgen over de bomenkap en de mededeling van Jos
van Rooij dat er geen geld is voor herplanting. Pieter merkt op dat de betreffende bomen
al meer dan 40 jaar oud zijn en afhankelijk van de soort aan het eind van hun levensduur
zijn gekomen. Ogenschijnlijk zien ze er nog goed uit, maar blijken inwendig verrot. Kees
zal dit onderwerp meenemen in zijn gesprek met Jos van Rooij.
11. Sluiting
Om 21.15u sluit Kees de vergadering.

* Hoe maak ik een melding met de gratis app BuitenBeter? U opent de app, fotografeert de
situatie die u wilt melden, drukt op het knopje locatie doorgeven, vult eventueel de klacht in
en drukt op versturen. Dat is alles. U ontvangt via de mail de registratie van uw melding. Laat
u niet afschrikken door de pop-up dat de gemeente Nuenen niet is aangesloten. U hebt een
registratienummer en de gemeente gaat aan de slag.
Namens het bestuur,
Reina Perdijk, secretaris
E-mailadres: info@hetpuyven.nl
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Kees de Grijs (48)
Reina Perdijk (12)
Hans van de Klundert (158)
Pieter Lameij (160)
Jaap Kocken (9)

