Openbare dorpsraadvergadering maandag 09-03-2020.
1. Welkom door Hilde Thoonen
2. Nationale Studentenrijwielkampioenschappen;
zaterdag 3 oktober 2020 van 09.00 – 18.00 uur. Route: Hoekstraat (start/finish), Broekdijk, Broek,
Het Frankrijk, Paalhurken, Helsestraat, Boordseweg, Boord en via de Soeterbeekseweg,
Hoekstraat. Doel is alle wegen de gehele dag bereikbaar te houden voor bewoners (met de
rijrichting van de wedstrijd mee) Wedstrijd Karavaan zorgt voor stremmen van verkeer op de
juiste momenten. Volgende Openbare Dorpsraad presentatie
3. Huisvesting in Nederwetten;
Structuurvisie 2014 voor Nederwetten. Groei naar 1200 inwoners, bijbouwen 135 woningen.
Februari 2020 visie op wonen gemeente Nuenen.
Visie op wonen gemeente Nuenen, uitvoering;
a. Ontwikkelende partijen aan zet voor betaalbare huur- en koopwoningen voor
starters, geschikte appartementen voor senioren
b. Nieuwe plannen moeten inspelen op behoefte
c. Ruimte voor tijdelijke betaalbare concepten voor tijdelijke invulling.
d. Hanteren starterslening
Visie op wonen gemeente Nuenen, kleine kernen;
• Grote woningen splitsen, kleine bouwkavels voor zelfbouw
• Betaalbare woningen voor starters
• In overleg blijven om kleine kernen vitaal te houden
Op zaterdag 4 april 2020 10.00 uur tot 12.00 uur wordt er een inloop ochtend gehouden over het
plan Hoekstraat / Eikelkampen, deze ochtend zal plaatsvinden in de MFA.
Zoals de Gemeente heeft beschreven in de structuurvisie wordt er pas in 2030 gebouwd. Dit is
een punt van gesprek met de Gemeente en de dorpsraad.
4. Klimaatstresstest;
Lex Huijbers is ziek. Dit onderwerp wordt verschoven naar de volgende vergadering.
5. Spelen en bewegen:
Er zit wat vertraging in de uitvoering. Alle spullen zijn besteld. Langere levertijd dan verwacht.
Nog geen concrete planning. Wij blijven daar, als dorpsraad, achteraan zitten.
Vraag; waarom zijn de direct omwonende van de seniorenwoningen niet geïnformeerd rondom
spelen en bewegen? De Gemeente heeft de situatie onderzocht en is een impactanalyse
gemaakt. Dit ligt bij de Gemeente. De dorpsraad heeft geen rol in de impactanalyse. De
Gemeente schat zelf deze impact zelf in, de dorpsraad beslist dit niet. Het is dan ook aan de
Gemeente om inwoners te informeren als zij inschatten dat dit nodig is.
6. Stichting Newest
De Gemeente heeft het overgedragen naar stichting Newest. In 2007 is er gestart met de
stichting in de MFA. Er is subsidie beschikbaar gesteld door de provincie waardoor de MFA is
opgericht. De Gemeente betaald aan Helpt Elkander en voor de school. De Gemeente wil dat er
een grotere bijdrage komt vanuit de huurafdracht. Het contract loopt tot 2022. Newest wil een

aangepaste WOZ, de Gemeente is daar niet in meegegaan. Hier zijn een aantal rechtszaken over
geweest, de Gemeente moet de gehele aanslagen van de WOZ terugbetalen.
Vanaf 1 april 2020 gaan de tarieven voor gebruikers verlagen. In 2012 is er flink geïnvesteerd in
het gebouw. Newest wil opnieuw investeren in de MFA. Er komt een airco in zaal 1.
- Newest wil graag suggesties wat inwoners graag zouden willen in de MFA als het gaat om
nieuwe investeringen in het pand.
- Newest is opzoek naar nieuwe leden voor het bestuur. Als je interesse hebt om eens mee te
kijken bij deze leuke, actieve, met hart voor Nederwetten Stichting dan mag je je melden bij
stichting Newest.
7. Gebruik Groenbakken op centrale plekken
Oproep om alleen een klein zakje met groen afval / een kruiwagen naar de groenbak te brengen.
Geen bedrijven en geen volle aanhangers. Het moet netjes blijven want anders wordt deze plek
opgeheven. Dus graag met zorg omgaan met deze gunst van de Gemeente.
8. 200-jarig bestaan Nuenen, Gerwen en Nederwetten:
Cor Molenaar vertelt over het ontstaan van Nederwetten. In 2021 bestaat Nuenen, Gerwen en
Nederwetten. Dit wordt gevierd in 2021 groots gevierd. De slogan is “voor en door Nuenenaren”.
Er is een startsubsidie. Jan van Stiphout is de ambassadeur voor Nederwetten. Er zijn
verschillende werkgroepen, mensen mogen zelf een idee inbrengen, er wordt dan beoordeeld of
dit passend is. Bijv. millennium kinderen die in 2000 geboren zijn die benaderd worden om te
kijken hoe het nu met ze gaat, wat hun dromen zijn en hoe de afgelopen 21 jaar voor hen is
geweest. Een aardappelgerechtenfeest in het park van Nuenen. Iedereen is welkom bij deze
activiteiten! Bert de Vries gaat helpen organiseren om Nederwettenaren te betrekken bij
activiteiten. Er is een film gemaakt over Nederwetten. De film wordt een volgende keer
gepresenteerd.
Website: www.ngn200.nl
E-mail adres; info@nng200.hl
In het kader van 200 jaar Nuenen, Gerwen en Nederwetten gaan Jos en Wim Renders historische
wandelingen organiseren.
9. Landelijke opschoon dag;
In 2019 zijn we voor het eerst gestart. Dit was een super succes! Ruim 60 enthousiast volwassen
en kinderen hebben vorig jaar geholpen. Er is heel veel afval opgehaald. De opschoon dag
(landelijke opschoon dag) in 2020 staat gepland op 21 maart 2020, tegelijk met Gerwen –
Nederwettenloop. Na afloop soep en worstenbroodjes vanaf 15.00 uur in Gerwen (Heerendonk).
Start om 13.30 uur bij de MFA.
10. Mees en de mezen
Vorig jaar hadden veel mensen last van de processierupsen. Mees kwam hierdoor op het idee om
mezenhuisjes op te hangen, mezen eten de meeste processierupsen. Mees heeft een oproep
gedaan door overal briefjes in de bus te doen. Er was ontzettend veel animo. Mees is bezig met
het ophangen van de vogelhuisjes. Er zijn ook veel sponsors geweest bijv. schroeven en andere
materialen. Er zijn 70 vogelhuisjes gemaakt. Mees is heel blij met alle hulp die er is geweest. Er
komt nog een 2e dag.

11. Rondvraag
-

-

Wordt er dit jaar geen gebruik gemaakt met chemische middelen? De dorpsraad gaat dit
navragen.
Werkgroep rondom de ruit?
Het Pakhuispad heeft veel steentjes, de vraag is of hier een andere oplossing voor kan
komen? Ontmoedigingsbeleid voor scooters, is al eerder onder de aandacht gebracht.
Het voetpad vanuit de Soeterbeekseweg kan niet doorgetrokken worden, hiervoor zou grond
aangekocht moeten worden van bewoners aan dit stuk. Dit is een dure aangelegenheid en de
Gemeente heeft aangegeven dat dit te duur is.
Suggestie: een 2e microfoon rond laten gaan zodat de mensen in de zaal te verstaan zijn.
Ik woon aan de Esrand, er staat een heg bij het speeltuintje, er zijn nieuwe stekken gepland
maar deze zijn niet goed gezet. Dorpsraad vraagt dit na.
Er wordt gespoten roundup op de bolle akker, kan de dorpsraad hier iets aan doen? Dit is al
eerder aangekaart en dit is conform de richtlijnen.
Er wordt gevraagd om wat meer licht bij de seniorenwoningen. Dorpsraad gaat dit navragen.

