Openbare dorpsraadvergadering 18 september 2012
Opening 20.15- Sluiting 22.30
1. Opening
-

-

Drukte Eikelkampen: dorpsraad heeft die gemeld bij de gemeente en er worden
snelheidscontroles uitgevoerd.
Kermis: 2013 zal andere aanpak vragen. Er is een kermiscommissie die op korte
termijn een enquete zal houden, aansluitend zal er de mogelijkheid zijn tot discussie
over voorstellen.
Duurzame energie; Aaltje Schouten verzoekt om leden voor een werkgroep

2. Afsluiting Soeterbeekseweg
Wethouder M. Janssen en dhr M. van Rooi geven toelichting over afsluiting en
ontwikkelingen HOV-2 werkzaamheden, met consequenties voor bereikbaarheid
Nederwetten. Zie ook presentatie op website dorpsraad.
In vorige dorpsraad heeft de gemeente uitleg gegeven over het plan. Op dit moment zijn er
zo’n 200 bezwaren ingediend welke in behandeling zijn. De gemeente Nuenen is in gesprek
met Eindhoven over de voortgang, aanpak en consequenties van de nieuwe wegenstructuur.
Tijdens deze vergadering zal een toelichting gegeven worden op drie punten:
- tijdelijke afsluiting
- procedure
- alternatieve ontsluiting
Voor de tijdelijke afsluiting is geen verkeersbesluit nodig. Door alternatieven blijft
Nederwetten bereikbaar. Huidige situatie wordt vertekend door overlast van
wegwerkzaamheden. Er is overleg gevoerd met de hulpdiensten; de bereikbaarheid is niet
verminderd door de afsluiting (permanent//tijdelijk).
De bezwaren zijn op dit moment in behandeling, uitspraak van de commissie wordt verwacht
medio oktober. Na besluit van het college zijn er beroepsmogelijkheden.
In 2017 zal er een rotonde aangelegd worden ter hoogte van de Boord. Op lange termijn zal
deze rotonde vervallen en komt er 300 meter verder naar Nuenen een rotonde; dit ivm de
ontwikkeling van Nuenen-west.
De overlast ivm huidige werkzaamheden is bekend, maar zal na afronding van de
werkzaamheden niet meer aan de orde zijn; verwachting is dat doorstroom van verkeer dan
beter is. Het rijden naar Eindhoven zal een beperkte omweg vragen van zo’n 1,5 km.
De ontsluiting zoals door de gemeente gepresenteerd ligt vast in het bestemmingsplan.
Vragen en opmerkingen uit de zaal, waarbij de emoties hoog oplopen.
- Indruk bestaat dat Eikelkampen veel last heeft van sluipverkeer
- Er is een comité opgericht tegen afsluiting van de Soeterbeekseweg; dit zal
binnenkort omgevormd worden naar een rechtspersoon om de belangen van de
tegenstanders van de afsluiting beter te kunnen behartigen.
- Verzoek om een pasje/slagboom zodat Soeterbeek wel voor inwoners van
Nederwetten beschikbaar is voor autoverkeer
- Door slechte afstemming van werkzaamheden in Nuenen, Son en Eindhoven is het
bereiken van Nederwetten problematisch; overal wordt aan de weg gewerkt.
- De oversteek voor fietsers is gevaarlijk bij de Europalaan ivm wijziging van fietspaden
- Veel vertraging in de spits om naar Eindhoven te komen
- Verlies omzet van plaatselijke horeca (de Kruik)
- Waarom is de discussie niet eerder gevoerd? Wij zijn onvoldoende gehoord
- De bewoners van de Kosmoslaan hebben meer invloed dan de inwoners van
Nederwetten
Dorpsraad reageert:

-

er zijn verschillende meningen in het dorp; zowel voorstanders als tegenstanders.
Ook dorpsraad heeft hierover geen unanieme opvatting
verzoek om een extra discussie-avond zal door de dorpsraad besproken worden

3. Onderzoek sociale cohesie
Albert Aalvanger van de wetenschapswinkel Universiteit Wageningen geeft een
toelichting over het begrip sociale cohesie en toelichting op aanpak tot 1 januari 2013.
Na uitwerking van de enquete, waarop reeds 150 reacties zijn gekomen, zal de
universiteit samen met de denktank een dialoog voorbereiden. Een uitnodiging hiervoor
volgt eind oktober. Bedoeling is dat er een aantal pilots opgezet gaan worden om inhoud
te geven aan de sociale cohesie in Nederwetten.
4. MFA De Koppelaar
Bert Willems (voorzitter Newest) geeft een toelichting (zie presentatie)
Naar aanleiding van de presentatie komen de volgende vragen uit de aanwezigen:
- de openbare ruimte vraagt nog om aandacht, met name het parkeren voor het
gebouw en bij de seniorenwoningen
- commerciële activiteiten zijn mogelijk binnen de regels van de MFA. Zijnde; gebouw
is voor de Nederwettenaren, MFA wil goede buur zijn; dus beperken overlast, er is
een sluitingstijd, tenzij er een speciale vergunning is ivm evenementen.
- Newest is een onafhankelijke stichting die de exploitatie van de MFA als doelstelling
heeft.
- Er is geen horecavergunning
5. Dorpsentrees
Toelichting op de aanpassing van de dorpsentrees
- Nieuw Ervensestraat: is afgerond; aandacht wordt gevraagd voor versmalling
- Hoekstraat: werkzaamheden zijn afgerond; nog open staan verlichting en verlenging
naar Eikelkampen. Aandacht voor veiligheid fietsers en handhaving 30 km zone.
- Soeterbeekseweg: bewoners zijn nadrukkelijk betrokken bij inrichting, afronding
werkzaamheden wordt verwacht voor eind oktober. Aanwonenden zijn tevreden.
Zoveel mogelijk hergebruik van aanwezige materialen.
Arie Ras neemt opmerkingen mee naar gemeente.
6. Brug over de Dommel
Arie Ras geeft toelichting op plannen. Overleg met gemeente Eindhoven en waterschap
is positief verlopen. De brug zal een voetgangersbrug worden, om overlast voor
omwonenenden te minimaliseren. Beheer en onderhoud zijn geregeld. Materiaal zal
kunststof zijn, met de uitstraling van hout. Witteveen en Bos gaan ontwerp maken.
Gereed voor 1-1-2013. De paden blijven zoals deze nu zijn.
7. Rondvraag
Wilfred Clermonts vraagt om aandacht voor het project Nuenen Brandveilig. Er volgt overleg
met de dorpsraad.
Aaltje Schouten: verzoek om deel te nemen aan de werkgroep duurzame energie
Peter Ramaekers: verzoek om voorziening te treffen voor parkeren bij de MFA, zodat er niet
op het terrein geparkeerd kan worden. Bert Willems geeft aan dat er twee banken geplaatst
zullen worden. Pas als er overlast ontstaat zullen er maatregelen getroffen worden.

