Jaarverslag dorpsraad Nederwetten 2017.
De dorpsraad Nederwetten bestond in 2017 uit de volgende personen.
Henri Schouten
Linda Nouwens
Theo van den Tillaart (vice voorzitter)
Ruud Jansen
Jan Friso Groote (secretaris)
Leo Evers (penningmeester)
Piet Renders (voorzitter)
De dorpsraad heeft besloten vergaderd op 25/1, 8/3, 19/4, 7/6, 7/9, 19/7, 13/9, 24/10 en 6/12.
Bovendien is er een openbare dorpsraadsvergaderingen geweest (30/10). Er is overleg geweest
met de burgemeester op 28/6 en 6/9. 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. Op 3 oktober heeft afstemmingsoverleg met de dorpsraad Gerwen
plaatsgevonden.
Hieronder worden puntsgewijs de belangrijkste onderwerpen genoemd, en
aangegeven wat er rond die onderwerpen is gebeurd in 2017.
Nieuwbouw. Inzake nieuwbouw is er begonnen met het bouwplan ‘Grardjes Tip’, zie ook item
onder straatnamen. Verder is er gestart met het maken van plannen achter de Hoekstraat aan de
kant van de garage. Aan de gemeente is de vraag gesteld of er voldoende bouwactiviteit is om de
doelstelling van 1200 inwoners te halen. De gemeente geeft aan dat medewerking van de
provincie beperkt is, maar zij ziet wel dat uitbreiding aan de orde moet komen.
Straatnamen. De nieuwe bewoners van ‘Grardjes Tip’ hebben bezwaar aangetekend tegen deze
straatnaam. In overleg met dorpsraad en straatnaamcommissie is de alternatieve naam
‘Kersenboogerd’ bepaald.
Kermis. De kermis heet inmiddels het Nederwettens dorpsfestijn en heeft in 2017 net als in
voorgaande jaren plaatsgevonden.
Nieuwsbrieven. In 2017 zijn de nieuwsbrieven nummer 14 en 15 uitgebracht.
Afvalinzameling. Op voorspraak van de dorpsraad is een groenafvalverzamelpunt bij de
Eikelkampen ingericht. Dit is zo een groot succes dat de gemeente heeft aangedrongen het
verzamelpunt te verplaatsen naar een punt binnen de kom van Nederwetten. De dorpsraad heeft
aangegeven hier geen voorstander van te zijn. Vooralsnog blijft het verzamelpunt gehandhaafd
aan de Eikelkampen.

Verdwenen calamiteitenpad Esrand/dorp. Er is in 2016 een calamiteitenpad gecreëerd in
overleg met Smael. In 2017 is dit pad herstraat omdat het slecht begaanbare keien bestond. Dit is
een voorlopige oplossing in afwachting van definitieve afspraken met de familie Smael.
Eikelkampen. Herstrating Eikelkampen heeft in 2017 niet plaatsgevonden. Feitelijk lag dit punt
stil tot eind 2017 waarin twee alternatieven werden gepresenteerd, een waarbij de wegbreedte
naar 5 meter zou gaan met grasverhardingstroken, en een waarbij de wegbreedte gehandhaafd
wordt op 6 meter, maar waarbij alle bomen vervangen gaan worden. De dorpsraad heeft
aangegeven geen van beide opties ideaal te vinden en vindt dat er een degelijke combinatie van
deze alternatieven moet worden uitgewerkt.
Afsluiten Soeterbeek. In 2017 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. Er is een verkeerstelling geweest die
duidelijk heeft aangegeven dat de verkeersproblemen die door de bewoners van de Kosmoslaan
zijn aangegeven niet te wijten zijn aan het verkeer over de Soeterbeekseweg. Hierop heeft de
gemeente Nuenen ca. met instemming van de gemeente Eindhoven besloten de Soeterbeekseweg
definitief open te stellen.
Gemeentelijke herindeling. De dorpsraad heeft ook in 2017 aangegeven geen opinie over de
vorm van een mogelijke gemeentelijke herindeling aan te geven. Het enige dat zij van belang
vindt is dat na een herindeling de dorpsraden kunnen blijven functioneren. De burgemeester
heeft aangegeven dat dit met beide potentiele fusiepartners (Son en Eindhoven) is besproken.
Beide hebben aangegeven de dorpsraden te willen handhaven mocht het tot een fusie komen.
Buurtpreventiebord. Na lang vruchteloos aandringen stonden er plots whatsapp
buurtpreventiebordjes in het dorp.
Incontinentiecontainer. De gemeente geeft aan dat het te duur is een incontinentiecontainer te
plaatsen in Nederwetten. Alleen als de kinderopvang bereid is de helft van de leeghaalkosten te
betalen wil de gemeente zo’n container plaatsen. De kinderopvang heeft dit vooralsnog
geweigerd.
Huisvesting statushouders. Er is een uitgebreide voorlichtingsbijeenkomst gehouden door de
gemeente over de mogelijke huisvesting van statushouders (i.e. vluchtelingen) in Nederwetten.
Dit heeft voor vrij veel onrust gezorgd. Uiteindelijk zijn er geen statushouders gehuisvest in
Nederwetten.
Gelddonaties. De dorpsraad heeft verschillende donaties ontvangen. Het bedrag is verdeeld aan
de kookgroep, DOEN!, het Wettens dorpsfestijn, de Oranjevereniging en het
Sinterklaascommitee.
Bestemmingsplan buitengebied. De dorpsraad heeft aangegeven dat in het bestemmingsplan
buitengebied opgenomen diende te worden dat een gedeelte van de Eikelkampen met asfalt kan
worden uitgerust ivm. geluidsoverlast van verkeer. Dit is gebeurd.
Buurtbus door Nederwetten naar Geldrop. De dorpsraad heeft zich achter het verzoek van de
dorpsraad Gerwen gesteld voor een buurtbus via Nederwetten naar Geldrop.

Accomodatiebeleid. In 2017 speelde het accomodatiebeleid weer op, waarbij de dreiging
bestond dat de kosten van het gebruik van de Koppelaar drastisch zou moeten worden verhoogd.
Door politieke druk was dit weer snel van tafel. Een saillant detail was dat de gemeente de
verkiezingen niet in de Koppelaar wilde organiseren, ivm. te hoge kosten in heeft besloten om de
verkiezingen in 2018 te organiseren bij de voetbalvereniging. De burgemeester heeft bij
herhaling aangegeven dat dit als een vergissing moet worden gezien, en dat verkiezingen in het
vervolg in de MFA zullen worden georganiseerd.
Verkiezingen. De dorpsraad heeft de dorpsraadsverkiezingen voor 2018 voorbereid.
Nederwetten, 3 april 2018.
Jan Friso Groote.

