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0. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder
de heren Brekelmans en Rob Wijnen die een toelichting komen geven over de
reconstructie Eikelkampen/Broekdijk.
1. Wijziging samenstelling dorpsraad Nederwetten
Brian de Bart verhuisd van Nederwetten naar Gerwen. De regels schrijven voor
dat hij dan geen lid meer mag zijn van de dorpsraad. Brian heeft afstand
gedaan van zijn plek en Ruud Jansen, volgende in de lijst, is bereid gevonden
zijn plek in te nemen. De voorzitter bedankt Brian hartelijk voor zijn inzet en
heet Ruud Jansen welkom.
2. Herinrichting Eikelkampen / Broekdijk
Presentatie en toelichting door de heer Robin Brekelmans van de afdeling
Openbare Werken. Puntsgewijs:
 Eikelkampen/Broekdijk zal worden gerenoveerd vanaf de kom van Nuenen
tot aan de gemeentegrens bij de Hooidonkse beek;
 Renovatie is noodzakelijk voor de kwaliteit van het wegdek en om de weg
aan te passen aan het verkeersgebruik;
 Renovatie vindt pas plaats als de werkzaamheden op de Europalaan zijn
afgerond;
 Robin Brekelmans laat dwarsprofielen van de nieuwe weg zien en
tekeningen van het wegtracé en plaatsen waar wegverhogingen worden
aangelegd om snelheid te beperken;
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Het merendeel van de bomen, zo niet bijna alle bomen, wordt vervangen;
dit is soms nodig omdat bomen in slechte staat verkeren en soms omdat de
afstand tussen wegdek en boom dat vereist;
De breedte van de weg wordt 6 meter; dat is ongeveer een meter minder
dan nu;
De weg zal weer een klinkerverharding krijgen;
De gemeente wil graag een klankbordgroep instellen.

Na de presentatie van Robin Brekelmans is er ruimte voor vragen en discussie.
De volgende punten komen aan de orde:
 Veel mensen hebben moeite met de beperkte breedte van de weg. Zes
meter leidt volgens hen tot onveilige situaties. Dit wordt versterkt omdat
de weg veel wordt gebruikt door agrarisch verkeer. Dit geeft gevaar bij
tegenliggers en leidt tot ongewenste inhaal-acties; het smalle stuk bij
Hooidonk wordt als voorbeeld gesteld;
 Van diverse kanten wordt de noodzaak voor het rooien van bestaande
bomen in twijfel getrokken. Liever volgroeide gekandelaberde bomen, dan
jonge aanplant. Bij jonge aanplant zal het vele jaren duren voordat de
landelijke uitstraling van de weg weer terug is. Er wordt voor gepleit om in
elk geval bomen van voldoende diameter terug te plaatsten;
 Meerdere vragenstellers wijzen op de geluidsoverlast die de weg nu
veroorzaakt; naar hun mening wordt dat in belangrijke mate veroorzaakt
door de klinkerbestrating;
 Er wordt aandacht gevraagd voor de wegverhoging ter plaatse van
Hooidonk; het effect van trillingen op de woningen moet worden
meegenomen bij het bepalen van de locatie van de verhoging.
Robin Brekelmans geeft aan de opmerkingen mee te nemen. De voorzitter
bedankt hem voor zijn bijdrage.
3. Woningbouw Nederwetten
Henri Schouten geeft een korte toelichting. Op dit moment is een kleine groep
bewoners van Nederwetten aan het onderzoeken of zij in CPO verband een
aantal woningen kan bouwen. Zij zijn bezig om de mogelijkheden van een
aantal locaties naast elkaar te zetten: beschikbaarheid, mogelijke inrichting,
bestemmingsplan-technische zaken en haalbaarheid. Hierover is ook contact
met de gemeente. Als dat leidt tot een positieve beoordeling, dan wil de groep
een vereniging oprichten. Doel is om hierover nog voor de zomer te besluiten.
Mensen die interesse hebben om misschien mee te doen, kunnen zich melden
bij Henri Schouten of Jan van Stiphout.

2

4. Mededelingen
De voorzitter heeft de volgende mededelingen:
 De gemeente geeft aan dat de afspraken over de aanleg van een pad tussen
Esrand en Bloemhoeve vrijwel rond zijn; zodra de handtekeningen op de
overeenkomst zijn geplaatst gaat de gemeente aan de slag;
 De kermis is verplaatst naar 24 – 27 juni;
 In het kader van dorpspreventie is een groeps-app opgestart. Als iemand
daar deel van uit wil maken, dan kan die zich melden bij Piet Renders. Er
zijn stickers ‘buurtpreventie’ beschikbaar bij de Koppelaar;
 Er komen nog al eens klachten binnen over de rookmelders die afgelopen
tijd zin geplaatst. Problemen kunnen worden gemeld bij Paul Sluijter. Hij zal
zorgen voor een oplossing;
 De afvalkalender die is gepubliceerd in de laatste Nieuwsbrief blijkt niet
correct te zijn. In de nieuwe Nieuwsbrief zal een aangepaste kalender
worden opgenomen;
 Morgen neemt de gemeente een definitief besluit over de openstelling van
de Soeterbeekseweg. De reactie van Eindhoven is nog ongewis.
5. Rondvraag
 Gevraagd wordt of in elke Nieuwsbrief een lijst met diensten kan worden
opgenomen: taxidienst, bibliotheek etc.;
 Gevraagd wordt of de lamp bij de kerk anders kan worden afgesteld;
6. Oproep en sluiting
De voorzitter meldt dat de dorpsraad de website graag wat wil actualiseren en
moderniseren. Dat kan echter alleen als er iemand gevonden kan worden die
zich daarvoor wil inzetten. Hij doet een oproep voor hulp.
Onder dankzegging voor de grote opkomst sluit de voorzitter de vergadering.

3

