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0. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom, in het bijzonder
wethouder Jansen die een toelichting komt geven op de situatie Soeterbeek en
de heer Brekelmans, die in zal gaan op de reconstructie Eikelkampen/Broekdijk.
1. Status Soeterbeek, en herinrichting Eikelkampen / Broekdijk
Soeterbeekseweg
De voorzitter geeft aan dat het standpunt van de Dorpsraad is dat de
Soeterbeekseweg open moet blijven. Hij ligt de argumenten toe: belangrijke
verbindingsweg voor Nederwetten, vermeend belang bewoners Kosmoslaan
heeft een andere orde van grootte, de ervaren overlast door bewoners
Kosmoslaan kan ook anders worden opgelost.
De voorzitter legt uit dat de vorige Dorpsraad in het verleden geen standpunt
heeft ingenomen. Een belangrijk verschil met toen is echter dat nu de
Vosterdijk is afgesloten. Daardoor vervalt de verbinding met de Europalaan.
Wethouder Jansen verklaart dat het college van B&W voor 100% gaat voor
openstelling. Op het besluit van de gemeente Nuenen is een aantal bezwaren
gekomen. De bezwaarcommissie heeft uitspraak gedaan en aangegeven dat
opnieuw verkeerstellingen moeten worden gedaan, nadat de nieuwe
infrastructuur van de Europalaan gereed is. Pas dan immers, zo is de
redenering van de commissie, kan worden nagegaan hoeveel sluipverkeer via
de Soeterbeek op de Kosmoslaan terecht komt. De wethouder onderstreept
het belang om gevolg te geven aan de uitspraak van de bezwarencommissie.
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Ook de rechter vindt dat belangrijk. De bezwaarmakers van de Kosmoslaan
hebben aangegeven zonder meer naar de rechter te willen gaan. De gemeente
wacht dit af. De gemeente Eindhoven zal binnenkort reageren op de uitspraak
van de bezwaarcommissie.
Vraag: waarom wordt geen verbod ingesteld op links afslaan vanaf het Boord
naar de Soeterbeekseweg?
Antwoord: dat is een van de maatregelen die worden overwogen. Het is
belangrijk bij de beoordeling van de maatregelen ook te kijken naar
handhaafbaarheid etc.
Vraag: wordt bij de verkeerstellingen ook gekeken naar het verkeer dat uit
Nederwetten komt en het verkeer dat vanaf de Sterrenlaan afslaat naar de
Kosmoslaan?
Antwoord: alle verkeersbewegingen worden in beeld gebracht.
Vraag: vorige keer zijn de tellingen uitgevoerd in de vakantieperiode. Dat was
niet gelukkig. Hoe gaat dat deze keer?
Antwoord: de metingen worden uitgevoerd in een normale periode.
Vraag: het kan toch niet zo zijn dat twee bezwaarmakers van de Kosmoslaan
zwaarder wegen dan het belang van een hele gemeenschap in Nederwetten?
Antwoord: dat is aan de rechter. Het standpunt van de gemeente is duidelijk.
Vraag: wat is het gevolg van afsluiting voor de aanrijtijden van hulpdiensten?
Antwoord: daar zijn oplossingen voor. Aanrijtijden blijven acceptabel.
Vraag: als de reconstructie van de Broekdijk loopt, en de Soeterbeek is dicht,
dan hebben de inwoners wel echt een probleem.
Antwoord: dat zal niet samen kunnen lopen.
Vraag: is het een idee om de landelijke pers in te schakelen?
Voorzitter: daar ga ik over nadenken.
Eikelkampen/Broekdijk
De heer Brekelmans geeft een toelichting. De plannen zijn al eerder besproken
in de dorpsraad en de Klankbordgroep. Ook zijn meerdere gesprekken gevoerd
met de heer Vroome. Duidelijk is geworden dat er geen sprake is van
versmalling van de weg. De breedte blijft 6 m. De Broekdijk is in het
bestemmingsplan aangeduid als een cultuurhistorisch waardevolle weg.
Kenmerken daarvoor zijn de klinkerverharding en de bomenstructuur. De
provincie heeft aangegeven dat het een keuze van de gemeente is om vast te
houden aan klinkers of om een asfaltverharding aan te brengen. De heer
Brekelmans geeft aan dat de gemeente, op grond van de cultuurhistorische
waarde, voorlopig vast blijft houden aan een klinkerverharding. Dit zal
weliswaar leiden tot een geluidsreductie t.o.v. de huidige situatie, omdat de
klinkers strak beter aansluiten, maar dit zal ook meer geluid produceren dan
een asfaltverharding. Vanuit de klankbordgroep is veel nadruk gelegd op het in
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stand houden van de bestaande bomen. Op dit moment wordt een
zogenaamde boomeffectanalyse uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken of en zo ja
onder welke voorwaarden bomen kunnen worden behouden. Op 18 oktober is
een gesprek met de monumentencommissie.
De planning is dat het raadsvoorstel in februari kan worden behandeld.
Rekening houdend met alle plannen die dan nog moeten worden opgesteld en
het feit dat het niet verstandig is de reconstructie in de winter uit te voeren, zal
de uitvoering waarschijnlijk in het voorjaar van 2018 starten.
De voorzitter vraagt zich af of dorpsraad en klankbordgroep wel gehoord
worden. Er is helder aangegeven dat geluidsreductie door het aanbrengen van
asfalt en het behoud van bomen belangrijke punten zijn. Heeft de
klankbordgroep wel nut gehad? De heer Brekelmans antwoord dat in de
klankbordgroep over meer is gesproken dan de verhardingslaag. Wethouder
Jansen vult aan met de opmerking dat het bestemmingsplan van Nederwetten
al oud is. Er komt nu een nieuw bestemmingsplan. Hij komt daar in december
op terug naar de dorpsraad.
Vraag: wordt het fietspad ook opnieuw verhard?
Antwoord: dat is sinds kort wel het plan. Er wordt hiervoor budget gevraagd
aan de raad.
Vraag: er wordt gesproken over een randweg, aan de oostzijde van Nuenen,
door de Papenvoortse Heide. Wat betekent dit voor de verkeersintensiteit op
de Broekdijk?
Antwoord: er wordt gezocht naar een oplossing voor de verkeersdruk op de as
Lieshout-Gerwen-Nuenen. Een eventuele verbinding langs Nuenen Oost hoort
tot de alternatieven. De nadruk bij het huidig onderzoek ligt bij het oplossen
van de hinder Gerwen-Nuenen.
Vraag: is het probleem bij Hooijdonk opgelost?
Antwoord: daarvoor is hulp van Son nodig. Dat lukt (nog) niet.
Vraag: kunnen klinkers worden hergebruikt?
Antwoord: nee, ze zijn te oud om voor de Broekdijk te worden hergebruikt.
Vraag: welke acties kunnen wij ondernemen om toch te komen tot een
asfaltverharding langs de bebouwde kom?
Antwoord: zienswijze indienen bij het bestemmingsplan en een brief schrijven
naar de gemeenteraad. De heer Brekelmans zegt toe dat hij een dergelijke brief
dan bij de raadsstukken zal voegen.
De voorzitter sluit het onderwerp af met de opmerking dat hij geen goed
gevoel heeft bij de mate waarin tot nu toe de dorpsraad en de klankbordgroep
is gehoord.
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Stand van zaken CPO-groep
Henri Schouten legt uit dat de huidige groep een aantal opties naast elkaar
heeft gelegd. De groep heeft in juni geconstateerd dat zij te klein is om zo door
te kunnen gaan. Daarom is opnieuw een oproep gedaan in de nieuwsbrief. De
reactie daarop is echter nog beperkt.
Vraag: is er publiciteit gezocht in de Nuenense Krant en dergelijke?
Antwoord: nee.
Kinderdagverblijf in Nederwetten
De voorzitter geeft het woord aan Anne Bressers. Anne legt uit dat zij werkt
aan het opstarten van een kinderdagverblijf. Ze wil eind van het jaar kunnen
beginnen en starten met kinderen in de leeftijdsgroep van 0 – 4 jaar. Er zijn nog
geen harde aanmeldingen, wel is er van meerdere kanten interesse getoond.
Binnenkort start een (binnen)verbouwing aan de voorzijde van de Koppelaar.
Om de buitenruimte voor de kinderen aan te laten sluiten bij de binnenruimte,
is een aanvraag gedaan voor het afzetten van een buitenruimte aan de
voorzijde van de Koppelaar. De visie van Anne voor het kinderdagverblijf:
 Kleinschalig, maximaal 6 kinderen;
 Huiselijke sfeer;
 Kind volgend: kinderen niet per se klaarstomen voor de basisschool, maar
aanbieden waar de kinderen om vragen.
Anne zorgt voor een achtervang in geval van ziekte van Anne. De achtervang
bestaat uit een pool van ervaren mensen die Anne kent en vertrouwd.
Vraag: komt er uiteindelijk een BSO?
Antwoord: De BSO is door Erica gestopt omdat er te veel geld bij moest. Een
BSO heeft 6 tot 8 kinderen nodig om kostendekkend te zijn. Erica heeft
indertijd toegezegd weer een BSO te starten als er voldoende aanmeldingen
zijn. Ook voor Anne zijn er nu te weinig kinderen om een BSO te kunnen
starten.
Mededelingen
1. De website is vernieuwd. Om een goede en levendige website te houden
zijn artikelen, nieuwsberichten, oproepen en mededelingen nodig. Dus als
je informatie hebt voor op de site: meldt dat dan aan een van de leden van
de dorpsraad. Zij kunnen dat dan voor jou op de site zetten;
2. De voorzitter bedankt Han Koster voor al het werk dat hij heeft verzet voor
het vernieuwen van de website;
3. De voorzitter meldt dat defecte rookmelders nog steeds omgewisseld
kunnen worden;
4. Het idee is geopperd om een liftplek te maken aan de Eindhovense kant en
aan de Wettense kant van de Soeterbeek. Dat zou het makkelijker moeten
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maken om zonder afspraak vooraf met anderen mee te rijden. De voorzitter
heeft dit idee voorgelegd aan de wethouder van Eindhoven. Die reageerde
positief. Wellicht dat dit idee in de nabije toekomst verder wordt
uitgewerkt;
5. Het telefoonnummer van de vervoersdienst is gewijzigd naar 06 41 92 37
28;
6. De voorzitter wijst op enquêteformulieren van de fietsersbond. Het is een
enquête naar verkeersveiligheid. De fietsersbond stelt het prijs gesteld als
inwoners de enquête invullen;
7. Het KBO vraagt deelnemers voor het rikken op maandagmiddag.
Rondvraag
Er wordt een opmerking geplaatst over nieuwe pad tussen Esrand en de
Bloemhoeve. De (tijdelijke) verharding is bijzonder vervelend voor mensen met
een rollator en voor kinderwagens. Gevraagd wordt bij de gemeente aan te
dringen op een spoedige aanpassing.
De voorzitter sluit de vergadering.
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