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De dorpsraad heeft besloten vergaderd op: 20/1, 3/3, 21/4, 26/5, 7/7, 1/9, 20/10, 24/11.
Veel van de vergaderingen zijn i.v.m. Covid-19 restricties digitaal gehouden.
Vanwege corona maatregelen heeft er geen openbare dorpsraadvergadering plaats kunnen vinden.
Op 31 mei en 6 december is in het gemeentehuis overleg geweest met de burgemeester.
Verder is er voornamelijk telefonisch en digitaal overleg geweest met bestuurders en ambtenaren.
Hieronder worden puntsgewijs de belangrijkste onderwerpen genoemd die behandeld zijn in de
besloten dorpsraadvergaderingen en aangegeven wat er rond die onderwerpen is gebeurd in 2021 of
wat de planning is.
1. Nieuwbouw:
- De plannen voor woningbouw van ca. 29 woningen in de Hoekstraat hebben wederom vertraging
opgelopen. Verwacht wordt dat in 2022 gestart kan worden met de bouw.
- Er is een start gemaakt met onderzoek naar mogelijke nieuwe projecten.
- Onduidelijk is of de plannen voor de bouw van appartementen aan de Hoekstraat 41-43 uitgevoerd
gaan worden.
- Er zijn twee ruimte voor ruimte plannen ingediend voor woningen aan de Soeterbeekseweg.
- Initiatiefnemers hebben in het kader van de landgoederenregeling hun plannen gepresenteerd
m.b.t. ontwikkeling van een gebied aan de Kerkhoef.
- Met een projectontwikkelaar zijn de mogelijkheden van woningbouw besproken op het gebied bij
en rondom garage Klomp (Hoekstraat) en het gebied bij de nertsenhouder. Momenteel zijn deze
plannen bevroren.
- Na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zal door de gemeente opdracht gegeven
worden om een onderzoek uit te voeren naar bouwlocaties in Nederwetten.
- Er is overleg geweest met woningbouwvereniging Helpt Elkander over hun rol in toekomstige
ontwikkelingen in Nederwetten.
2. Soeterbeekseweg: Er is door de gemeente opdracht verstrekt aan een adviesbureau om de
fietsroute Nederwetten-Eindhoven via de Soeterbeekseweg in kaart te brengen, te beoordelen en
advies uit te brengen over de mogelijkheden. Het eindrapport wordt begin 2022 verwacht.
In de begroting van 2022 is voor 2025 een voorbereidingskrediet opgenomen m.b.t. de reconstructie
van de Soeterbeekseweg.

3. Nederwetten schoon: i.v.m. Covid-19 maatregelen heeft er geen opschoondag plaatsgevonden.
Er zijn wel particuliere initiatieven geweest.
4. “Spelen en bewegen": In 2021 zijn nog een paar zaken uitgevoerd en is het struinpaadje langs het
voetbalveld opengesteld. In 2022 moeten nog een paar openstaande punten opgelost worden.
5. Buurtbus: in 2020 is de op- uitstapplaats verplaatst van de Eikelkampen naar de Hoekstraat t.o. de
kerk. In 2021 is een oproep geplaatst in de Nieuwsbrief om het gebruik van de Buurtbus te
stimuleren.
6. Energietransitie: in 2021 is digitaal diverse malen overleg geweest met het team duurzaamheid
van de gemeente Nuenen over de voortgang van de voorbereidingen van de verplichting die de
gemeentes hebben om de energie transitiedoeleinden te behalen.
De transitievisie warmte is op 30 september vastgesteld door de gemeenteraad Nuenen.
7. Omgevingsvisie: er is overleg geweest over de inhoud van de omgevingsvisie. Op 30 september
2021 is de omgevingsvisie in de raad vastgesteld. Op 1 juli 2022 gaat de omgevingsvisie in.
8. Toekomstvisie Nederwetten: op 27 september is de Visie op Nederwetten 2030 aangeboden aan
de burgemeester en verspreid naar de politieke partijen. Tevens zijn daarna de politieke partijen
diverse malen actief benaderd om de standpunten uit de visie op te nemen in hun
verkiezingsprogramma.
9. Dorpsraadverkiezing 16 maart 2022: Er zijn diverse acties opgestart om deze verkiezing onder de
aandacht te brengen en om kandidaten te werven.
Verder:
* In 2021 is nieuwsbrief nummer 20 en 21 uitgebracht.
* Er is nogmaals overleg geweest met bestuursleden van Newest i.v.m. de moeizame relatie tussen
Newest en de Gemeente Nuenen. Voor het dorp is het van belang dat de MFA tegen redelijke
tarieven gehuurd kan blijven worden. Het accommodatiebeleid van de gemeente moeten we actief
blijven volgen.
* In 2019 is de stichting Nuenen, Gerwen, Nederwetten 200 (NGN200)gestart met de
voorbereidingen van de festiviteiten i.v.m. het 200 jarig bestaan van de gemeente in 2021.Vanwege
Covid-19 zijn de activiteiten verschoven naar 2022. Voor Nederwetten is een wandeling door het
dorp met een gids voorgesteld als activiteit.
E.e.a. samen met aandacht voor het 125 jarig bestaan van de Lambertuskerk. Vanwege dit 125 jarig
bestaan is op 17 december op het kerkplein een herdenkingsboom geplant.
* We houden de uitvoering van de bestuurlijke agenda van de gemeente Nuenen in de gaten.
* Er is medewerking verleend aan de organisatie van het National Studenten Wielerkampioenschap.
* Er is met de verantwoordelijke ambtenaar overleg geweest over het Dommeldal park project.
* De Dorpsraad heeft 50 vlaggen Nederland aangeschaft om het dorp te versieren tijdens
Koningsdag.
* Er is aandacht besteed aan de 30km snelheid in de Hoekstraat d.m.v. het plaatsen van een
snelheidsmeter en de onduidelijke voorrangsregeling bij de Eikelkampen is met de Gemeente
besproken.
* Er is veel informatie gedeeld via de Wettense Dorpstoeter, facebook en de website.
* Nederwetten is ver gekomen in de verkiezing van "Het mooiste dorp van Nederland".
* Er is aandacht gevraagd om na te denken over "oud worden in Nederwetten".

