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De dorpsraad heeft besloten vergaderd op: 8/1, 4/3, 15/4, 17/6, 8/7, 2/9, 14/10, 25/11.
Vanaf 15 april zijn de vergaderingen i.v.m. Covid-19 restricties voornamelijk digitaal gehouden.
Op 9 maart is een openbare dorpsraadvergadering belegd. De besproken onderwerpen betreffen
huisvesting in Nederwetten, Klimaatstresstest, Spelen, bewegen en ontmoeten, Stichting Newest,
Nationale Studenten wielerkampioenschappen, gebruik groenbakken, NGN200, Landelijke
opschoondag, Mees en de mezen.
De geplande afspraak met de burgemeester op 14 april is a.g.v. Covid-19 maatregelen komen te
vervallen. Op 5 oktober is in het gemeentehuis overleg geweest met de burgemeester waarbij de
nieuwe gemeentesecretaris geïntroduceerd is.
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 2020 of
wat de planning is.
1. Herinrichting Broekdijk/Eikelkampen: In 2020 is de weg "opgeleverd". Er is een filmpje gemaakt
door Ploegmakers/gemeente en een interview met de voorzitter van de Dorpsraad.
https://fphploegmakers.nl/projecten/reconstructie-broekdijk-nuenen/
2. Nieuwbouw: De plannen voor woningbouw van ca. 29 woningen in de Hoekstraat hebben
wederom vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat in 2021/ begin 2022 gestart kan worden met de
bouw.
Er is een start gemaakt met onderzoek naar mogelijke nieuwe vervolgprojecten.
Locaties Esrand en bij het perceel aan de Bloemhoeve.
Tevens ligt er een plan voor de bouw van appartementen aan de Hoekstraat 41-43.
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).

Op aandringen van de gemeente: welke mogelijkheden zijn er voor woningbouw op het gebied van
de voetbalvelden.
3. Soeterbeek/Boord/Kosmoslaan: verkeersbelemmerende maatregelen op het Boord zijn
uitgevoerd.
4. Nederwetten schoon: i.v.m. Covid-19 maatregelen heeft er geen opschoondag plaatsgevonden.
5. “Spelen en bewegen": in 2019 zijn samen met de inwoners van Nederwetten, medewerkers van
de gemeente en dorpsraadleden plannen opgesteld m.b.t. spelen en bewegen voor jong en oud.
In 2020 zijn de meeste plannen gerealiseerd. Er zijn nog een paar zaken die uitgevoerd moeten
worden in 2021 en er is overleg geweest met een aantal bewoners omtrent ondervonden overlast
langs het struinpaadje langs het voetbalveld.
6. Buurtbus: de op- uitstapplaats is verplaatst van de Eikelkampen naar de Hoekstraat t.o. de kerk.
7. Energietransitie: in 2020 is digitaal een start gemaakt met de voorbereidingen van de verplichting
die de gemeentes hebben om de energie transitiedoeleinden te behalen.
8. Afwegingskader zonne- en windenergie. In 2020 zijn er digitale bijeenkomsten gehouden m.b.t.
dit onderwerp. Eén van de uitkomsten is dat de Dorpsraad vooraf altijd eerst geraadpleegd moet
worden voor een advies m.b.t. een verzoek voor zonne- of windergieparken in Nederwetten.
In 2021 moet dit onderwerp in de raad behandeld worden.
9. Omgevingsvisie: er is met de dorps- en wijkraden overleg geweest over de inhoud van de
omgevingsvisie. In 2021 moet dit in de raad behandeld worden.
10. Toekomstvisie Nederwetten: Er is een verzoek gekomen vanuit de gemeente om een visie op te
stellen.
Verder:
In 2020 is nieuwsbrief nummer 19 uitgebracht.
Er is nogmaals overleg geweest met bestuursleden van Newest ivm de verstoorde relatie tussen
Newest en de Gemeente Nuenen. Voor het dorp is het van belang dat de MFA tegen redelijke
tarieven gehuurd kan blijven worden.
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 2021/2022
Lex Huybers neemt namens Nederwetten deel aan de klimaatstresstest van de gemeente Nuenen.
We houden de uitvoering van de bestuurlijke agenda in de gaten.

