Nederwetten, mei 2021

VISIE OP NEDERWETTEN 2030
Aan de volgende onderwerpen wil de dorpsraad Nederwetten samen met haar inwoners en de
gemeente Nuenen de komende jaren tijd besteden om de visie op Nederwetten 2030 te realiseren.
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Realiseren doelstelling Nederwetten naar 1250 inwoners
Huisvesting
Behoud basisschool
Behoud Multi Functionele Accommodatie
Behoud en uitbreiding faciliteiten
Behoud en vergroten leefbaarheid
Ouderenzorg
Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en mobiliteit
Energietransitie

Naar 1250 inwoners, huisvesting en basisschool:
Één van de belangrijkste kernpunten van deze onderwerpen waar een groot aantal van de andere
onderwerpen aan gerelateerd zijn is huisvesting en het behalen van de doelstelling om te groeien
naar 1250 inwoners zoals in de structuurvisie van de gemeente Nuenen is vastgelegd. Dit alles met
behoud van een groene en toegankelijke omgeving
Welke rol kan de dorpsraad Nederwetten samen de inwoners en met de gemeente spelen om dit te
realiseren?
• projectontwikkelaars interesseren, stimuleren en ondersteunen in plannen voor betaalbare
huur- en koopwoningen voor starters, doorstromers en senioren.
• faciliteren in ondersteuning van initiatieven voor woningsplitsing, kavelsplitsing, bebouwing
van kleine kavels.
• in stand houden en mogelijk uitbreiden door de gemeente van de starterslening.
• ondersteunen van ruimte voor ruimte projecten.
Er zal alles aan gedaan moeten worden om het bovenstaande in de komende jaren te realiseren
waarmee tevens een belangrijk thema als behoud van de basisschool als spil van de samenleving
behouden kan blijven.
Tevens zal realisatie van grote waarde zijn voor het behoud van het rijke verenigingsleven dat
Nederwetten kent.
Behoud Multi Functionele Accommodatie (MFA):
Het behoud en betaalbaar gebruik van deze voorziening, zijnde "de huiskamer van het dorp", is van
elementair belang voor de leefbaarheid van Nederwetten.

Behoud en uitbreiding faciliteiten:
Doelstelling is om de faciliteiten van de (sport)verenigingen in het dorp te behouden. Denk hierbij
aan de voetbalvelden, de tennisbanen, de speelterreintjes, het activiteitenterrein en de sporthal in
de MFA. Dit alles ter stimulering van spelen, bewegen en ontmoeten en ook in het kader van de door
de gemeente opgestelde omgevingsvisie met betrekking tot het stimuleren van de gezondheid.
Nieuwe initiatieven moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden.
Behoud en vergroten leefbaarheid:
Dit wordt gekenmerkt door behoud van het landelijk en rustig kunnen blijven wonen, stimuleren van
aandacht voor elkaar, stimuleren om mee te doen aan opruimacties of andere initiatieven, het
behoud en uitbreiden van voorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een door vrijwilligers te
runnen dorpswinkel, een bloedprikpost in de MFA, et cetera.
Ouderenzorg:
De lijn van de overheid is dat ouderen zich steeds beter zelf moeten voorbereiden op hun oude dag
en liefst langer in hun eigen vertrouwde omgeving veilig en sociaal aantrekkelijke omgeving moeten
kunnen blijven wonen. De dorpsraad zal dit stimuleren in samenwerking met inwoners en de
gemeente.
Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en mobiliteit:
Nederwetten moet met openbaar vervoer bereikbaar blijven. Tevens moet de mogelijkheid van een
directe buurtbusverbinding naar het busstation nabij winkelcentrum Woensel onderzocht worden.
Ook zal onderzocht moeten worden of de dienstregeling van de buurtbus aangepast kan worden
zodat studenten en werkenden beter gebruik kunnen maken van de buurtbus.
Plannen voor herinrichting en onderhoud van wegen moeten vanaf het beginstadium door de
gemeente aan de dorpsraad worden voorgelegd.
De komende jaren moet het plan uitgewerkt worden om geheel Nederwetten te voorzien van
energiezuinige LED straatverlichting.
Er moet aandacht zijn voor snelheidsbeperkende maatregelen en er zal minimaal jaarlijks of vaker
indien nodig overleg zijn met de politie.
De gemeente zal de dorpsraad informeren over onveilige situaties en er zal jaarlijks overleg zijn met
de veiligheidcoördinator van de gemeente.
De dorpsraad is vertegenwoordigd in het mobiliteitsplan van de Gemeente.
Er moeten plannen ontwikkeld worden voor een recreatief wandel- en/of fietspad langs de Dommel
aan Nederwettense zijde. Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar meer recreatieve
mogelijkheden voor wandel- en fietspaden.
7. Energietransitie:
Gemeentes hebben om de verplichting om de energie transitiedoeleinden te behalen.
Deze doelstelling zal in goed overleg met de inwoners van Nederwetten plaats moeten vinden.
Met betrekking tot het Afwegingskader zonne- en windenergie van de gemeente Nuenen moet de
dorpsraad vooraf altijd eerst geraadpleegd worden voor een advies met betrekking tot een verzoek
voor zonne- of windenergieparken in Nederwetten.
De dorpsraad is vertegenwoordigd in het onderzoek van de klimaatstresstest.
Over al deze onderwerpen zal door de dorpsraad Nederwetten met de inwoners gecommuniceerd
worden via presentaties in openbare dorpsraadsvergaderingen, via uit te geven nieuwsbrieven, via
de website en WhatsApp. Tevens zal informatie gedeeld worden met de gemeente.

