Jaarverslag dorpsraad Nederwetten 2016.

De dorpsraad Nederwetten bestond in 2016 uit de volgende personen.
Henri Schouten
Linda Nouwens
Theo van den Tillaart (vice voorzitter)
Brian de Bart (tot maart), opgevolgd door Ruud Jansen
Jan Friso Groote (secretaris)
Leo Evers (penningmeester)
Piet Renders (voorzitter)
De dorpsraad heeft besloten vergaderd op 14/1, 1/3, 20/4, 13/6, 7/9, 12/10 en 7/12. Bovendien
zijn er twee openbare dorpsraadsvergaderingen geweest (14/3 en 10/10) waarbij de herinrichting
van de Broekdijk/Eikelkampen, initiatieven inzake CPO, de opvolging van Brian de Bart en
inrichting van een particuliere kinderopvang aan de orde kwamen. Er is overleg geweest met de
burgemeester op 18/4 en 28/9. Daarnaast zijn er verschillende overleggen geweest met de
gemeente o.a. over het niet afsluiten van de Soeterbeek en de reconstructie van de
Broekdijk/Eikelkampen.
Hieronder worden puntsgewijs de belangrijkste onderwerpen genoemd, en
aangegeven wat er rond die onderwerpen is gebeurd in 2015.
Nieuwbouw. Inzake nieuwbouw is er weinig beweging geweest. De ontwikkelingen op de
grotere bouwlocaties hebben nog niet geleid tot start van bouwactiviteiten. Vanuit de dorpsraad
zijn gesprekken gevoerd met gemeente, ontwikkelaars en Helpt Elkander. Deze hebben niet tot
resultaat geleid. Er zijn verschillende gesprekken geweest om een CPO project te starten. Ook
deze hebben niet tot succes geleid.
Kermis. De kermis heet inmiddels het Nederwettens dorpsfestijn en heeft in 2016 net als in
voorgaande jaren plaatsgevonden.
Plaatsen rookmelders. Rookmelders die het begeven worden onder garantie vervangen. Verder
waren er geen ontwikkelingen.
Nieuwsbrieven. In 2016 zijn de nieuwsbrieven nummer 11, 12 en 13 uitgebracht.
Afvalinzameling. De afvalinzameling is aangepast doordat pakken, plastic en ijzer nu in een zak
kan worden gedaan. De plaatsen waar afval kan worden aangeboden aan de afvalophaaldienst
zijn gegroepeerd. Er zijn palen geplaatst waaraan zakken kunnen worden opgehangen.

Verdwenen calamiteitenpad Esrand/dorp. Er is in 2016 een calamiteitenpad aangelegd in
overleg met Smael. In afwachting van een definitief pad bestaat het huidige pad uit ongelijke
klinkers. Op verzoek van de dorpsraad heeft de gemeente verlichting bij het pad aangebracht.
Eikelkampen. Er is een openbare dorpsraadsvergadering aan de herinrichting van de
Eikelkampen/Broekdijk gewijd. Lopende het project is duidelijk geworden dat het geluid voor
aanwonende bewoners een belangrijk punt is geworden. De dorpsraad heeft zich daarom
uitgesproken om de Eikelkampen geluidsarm aan te leggen, waarbij de uitvoering toch vooral
gezocht moet worden in asfalt, omdat we onvoldoende vertrouwen hebben in alternatieven. Dit
betekent dat het bestemmingsplan buitengebied niet zo aangepast moet worden dat asfalt
uitgesloten wordt. Afgezien hiervan blijft de al eerder genoemde wens om bomen tussen fietspad
en weg te behouden bestaan, en verzoeken we ook om prudent met bomenkap om te gaan.
Website. In 2016 is de website geheel vernieuwd, met dank aan Han Koster.
Reparatie handbalveld. In 2016 is het handbalveld gerepareerd en van een nieuw hekwerk
voorzien.
Afsluiten Soeterbeek. In 2016 is er uitgebreid met de gemeente Nuenen c.a., alsmede met
Eindhoven, de commissie Bezwaar Afsluiting Soeterbeek en zelfs de bewoners van de
Kosmoslaan gesproken over het afsluiten van Soeterbeek. De dorpsraad is van mening dat mede
door het afsluiten van de weg van Boord naar de Vorsterdijk het afsluiten van de Soeterbeek de
bereikbaarheid van Nederwetten onaanvaardbaar zou schaden. De dorpsraad heeft aangegeven
wel mee te willen denken om creatieve ideeën vorm te geven om sluipverkeer over bijvoorbeeld
Boord te verminderen. De gemeente Nuenen heeft aangegeven eerst een verkeerstelling te willen
houden om inzicht te krijgen in de effecten van afsluiten. Eind 2016 was het overleg over de
vormgeving van deze telling in volle gang.
Gemeentelijke herindeling. De dorpsraad is gevraagd over haar opinie over een mogelijke
gemeentelijke herindeling. De dorpsraad heeft aangegeven geen specifieke voorkeuren te
hebben. Wel is ze van mening dat ook na een herindeling de dorpsraden gehandhaafd moeten
blijven omdat de dorpsraden een nuttige connectie vormen tussen bewoners en gemeente.

Nederwetten, 6 juni 2017.
Jan Friso Groote.

