Notulen openbare dorpsraad vergadering 28 mei 2018
1. Beëdiging nieuwe dorpsraad door burgemeester Houben:
Linda en Henri worden bedankt door de burgemeester. Dankjewel voor jullie inzet de afgelopen
jaren! Nieuwe dorpsraden worden beëdigd .
2. Toelichting fusieproces gemeente Nuenen – gemeente Eindhoven
15 mei is de arhiprocedure gestart; dat geeft de provincie het wettelijke recht om een
herindelingprocedure te starten. Provincie heeft als kernboodschap geconcludeerd dat het niet goed
genoeg gaat in gemeente Nuenen. Alle uitgaven boven 50.000 euro dienen goedgekeurd te moeten
worden door de gemeente Eindhoven en de provincie. Gemeente Eindhoven heeft deze maatregelen
ook. Wat gaat er nu gebeuren: wettelijk termijn indienen zienswijze, termijn is door de
zomervakantie opgerekt. 8 weken de tijd om zienswijze in te dienen. De betrokken partijen
(gemeenteraad Nuenen en gemeente Eindhoven) hebben tot 28 augustus de tijd gekregen. Concreet;
tussen 15 mei en 28 augustus gebeurt er in dit traject niets meer formeel. Als het ingediend is op 28
augustus, is het aan de provinciale staten in december een besluit te nemen over het
herindelingsontwerp. Als dit goedgekeurd wordt dan gaat het richting het kabinet en de andere
partijen voor de definitieve goedkeuring. Als het allemaal goedgekeurd word, zou dit betekenen dat
Nuenen en Eindhoven vanaf januari 2021 samen zouden gaan.
1. Hoe zit het met het contact met de Gemeente Eindhoven? Gemeente Nuenen praat veel met
de Gemeente Eindhoven. Als het aan de meerderheid van de Gemeente Nuenen ligt dan
komt er geen fusie. Gemiddeld duurt het 1,5 jaar voordat 2 partijen met elkaar in gesprek
gaan. Januari 2019 is volgens de burgemeester tijd genoeg om concreet met elkaar in
gesprek te gaan.
2. Hoe zit het met het referendum? Er is geen referendumverordening. Er zijn raadsleden bezig
om deze wel te krijgen. Als dit referendum komt dan is het belangrijk dat de vraagstelling
concreet is om een goed antwoord te krijgen van de inwoners. Een referendum voor 28
augustus lijkt niet haalbaar.
3. Hoe zit het met de uitgaven die al beloofd zijn? Uitgaven die voor 15 mei begroot zijn gaan
gewoon door.
4. Gaat de dorpsraad zienswijze indienen? staat voor de volgende vergadering op de agenda bij
de dorpsraad.
3. Herinrichting broekdijk / Eikelkampen
Betrekkelijk weinig gebeurt de afgelopen tijd. Presentatie van Jan Friso over de herinrichting
Broekdijk / Eikelkampen. Dorpsraad is van mening dat er langs Nederwetten stil asfalt moet komen.
We hebben als dorpsraad geadviseerd om zoveel mogelijk bomen te laten staan. Gemeente Nuenen
gaat voor de variant Cultuur historisch, en het fietspad wordt asfalt. Waarom wordt het 5 meter?
Broekdijk is een 60 km. weg. Hoe smaller de weg hoe minder snel mensen rijden is de achterliggende
gedachten hierachter. Zijkant wordt verhard met graskeien.
5.wetgeving asbestsanering
Presentatie omgevingsdienst zuidoost Brabant. Voor meer informatie:
https://www.odzob.nl/overheden/expertises/specialismen/asbest

5. herinrichting Boord:
16 april is er een bijeenkomst geweest bij de Gemeente Nuenen. Er is onderzoek gedaan door bureau
Buitenruimte. Standpunt vanuit de dorpsraaf is dat er niet overhaast gehandeld moet worden. We
willen eerst weten wat de afsluiting Kosmoslaan teweeg gaat brengen. We willen voorkomen dat het
verkeer door Nederwetten gaat rijden. Conclusie; terughoudend met het nemen van maatregelen.
Werkzaamheden Kosmoslaan gaan starten in de bouwvak tot eind van het jaar. Vinger aan de pols
houden vanuit de dorpsraad.
6. Nieuwbouw Hoekstraat:
Hoving heeft de vorige keer de grove plannen gepresenteerd. Gevraagd om de voortgang te
presenteren, op dat moment is er geen voortgang. Eind juni zijn er concrete plannen die presentabel
zijn. Hoving zal zelf zijn plannen presenteren.
Mededelingen:
- Er liggen formulieren bij de uitgang; we horen graag als u ideeën heeft voor de dorpsraad. Deze
formulieren blijven aanwezig om in te vullen en in de ideeënbus te stoppen.

Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid!!

