Verslag openbare dorpsraadvergadering 18 juni 2013
Vastgesteld 2 juli 2013

Voorzitter Wendy Renders opent de vergadering om 20.00 uur
Mededelingen
- welkom aan de gasten van de provincie en de gemeente die vanavond toelichting
geven bij de agendapunten Brandpreventie en Noord Oost corridor.
- Vanuit het IDOP zijn er een aantal zaken geregeld; genoemd worden de
dorpsentrees, voetpad Hoekstraat, opknappen handbalveld. De voorzitter spreekt
dank uit aan gemeente en provincie voor de financiele ondersteuning.
- Oproep voor verkiezingen: de dorpsraad wordt volgend jaar gelijktijdig met de
gemeenteraadsverkiezingen opnieuw gekozen. W. Renders roept belangstellenden
op om zich kandidaat te stellen. Informatie kan verkregen worden bij de huidige
dorpsraadsleden (zie ook www.nederwetten.org)
Agendapunt Brandpreventie
In vervolg op de eerste bijeenkomst van december 2012 geeft Dimitri de Wit
(preventiemedewerker brandweer Nuenen) een presentatie over de noodzaak van het
plaatsen van brandmelders in de woonomgeving.
Mede door het laten zien van een aantal filmpjes worden de gevaren getoond.
In Nederwetten zal, evenals in de rest van Nuenen, de mogelijkheid worden gegeven om
tegen gereduceerd tarief brandmelders te laten plaatsen in huizen gebouwd voor 2003.
De opbrengsten van de verkoop komen direct terug naar het dorp.
Verzoek om op korte termijn antwoordstroken in te leveren. De brandmelders zullen
geplaatst worden door vrijwilligers die hiervoor geinstrueerd zijn door de brandweer.
Contactpersoon vanuit de dorpsraad is Piet van Genuchten.
Agendapunt Brug over de Dommel
De plaatsing van de brug wordt verwacht in juli 2013. De opening zal feestelijk plaatsvinden
en is tevens bedoeld als afsluiting van het IDOP. Nadere berichtgeving volgt.
Agendapunt Sociale Cohesie (IDOP)
In vervolg op het onderzoek waarvan de resultaten zijn gepresenteerd op 5 april jl. Zijn er
een aantal project gestart. De stand van zaken wordt toegelicht door Leonie Schijven:
- Maandelijkse eetclub voor 65-plussers is gestart op 1 mei en verloopt succesvol
(nadere informatie bij Annie Spaan)
- Wandel en fietstochten zijn inmiddels aantal keren georganiseerd, met enthousiaste
reacties (nadere informatie bij Ben van de Biggelaar)
- Vanaf 1 juni is er een bibliotheek beschikbaar in de Koppel; welke tijdens
openingsuren toegankelijk is. Inmiddels heeft ook de bibliotheek Dommeldal contact
gezocht nav dit initiatief. (nadere informatie bij Leo Evers/Piet van Genuchten)
- Vervoer: er is contact gezocht met de openbaar vervoerder die de buurtbus-lijn
uitvoert. Het blijkt complex om deze door Nederwetten te laten rijden. In de tussentijd
zal door een aantal vrijwilligers vervoer aangeboden worden voor mensen die naar
ziekenhuizen/dokter in de nabijgelegen plaatsen moeten. De uitwerking hiervan wordt
binnenkort afgerond (nadere informatie bij Ben van Orden)
- Nieuwsbrief is inmiddels twee keer uitgekomen. In het najaar zal deze nog een keer
uitgebracht worden; daarna zal bekeken worden hoe hiermee verder te gaan (nadere
informatie bij Wendy Renders)
Onderwerpen die nog nadere uitwerking vragen zijn:
- boodschappen en klussendienst: op dit moment lijkt hiervoor geen belangstelling.
(nadere informatie te verkrijgen bij Nel van der Heijden)
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indienen van projecten voor verdere vergroting van de leefbaarheid; de dorpsraad zal
in het najaar, in samenwerking met andere dorpsraden en maatschappelijke
organisaties, een subsidie-aanvraag doen bij de provincie.

Agendapunt Afsluiting Soeterbeek
Namens het comitee tegen afsluiting van Soeterbeek zijn Wilfred Clermont en Erik van
Schijndel aanwezig. Laatstgenoemde geeft een toelichting.
Het verhaal tot nog toe wordt weergegeven. Centraal informatiepunt voor belangstellenden is
gevestigd bij de Kruik. Bij het houden van de enquete is gebleken dat er 500 mensen tegen
de afsluiting zijn, waarvan 250 uit Nederwetten afkomstig zijn. De reden van de afsluiting is
tot op dit moment onbekend.
Het comitte heeft bezwaar ingediend. De volgende punten spelen op dit moment een rol bij
de stand van zaken:
- Binnen 50 meter van de afsluiting ben je in het kader van de verkeerswet
belanghebbende. Hierdoor zijn bezwaren niet ontvankelijk verklaart door de
gemeente;
- Comitte vertegenwoordigt weliswaar 250 tegenstanders van de afsluiting in
Nederwetten maar is daarmee nog geen rechtspersoon; dus kan geen bezwaar
indienen (juridisch gezien). Het comitte geeft aan dat daarmaa het gevoel ontstaat
dat Nederwetten er niet toe doet.
- Comitee is in beroep gegaan en heeft steun gezocht bij de politiek; in de tussentijd id
de samenstelling van de gemeenteraad ernstig veranderd. De nieuwe coalitie wil
onderzoek gaan doen naar de opening van Soeterbeek en heeft hiervan een
speerpunt gemaakt. Indruk bestaat dat inmiddels de gehele raad voor openstelling
van Soeterbeek is en de mogelijkheden hiernaar wil onderzoeken.
- Beroepszaak is gericht op openstelling van Soeterbeek met onder andere de
volgende argumenten: behoorlijkheid van bestuur, leefbaarheid dorp, resultaat
raadpleging inwoners, huidige verkeersafwikkeling en gebruik van oneigenlijke
argumenten voor afsluiting.
Het comitte geeft aan dat het positief is dat er op dit moment weer gesprekken plaatsvinden
met de gemeente.
De rol van dorpsraad wordt aan de orde gesteld. Vanuit de dorpsraad wordt aangegeven dat
er sprake is van een neutrale opstelling gericht op openingen houden in gesprekken. Reden
hiervoor is dat de dorpsraad geen unaniem standpunt heeft; mede gebaseerd op de
verdeelde opvattingen in het dorp, waarbij met name de tegenstemmers hun stem laten
horen maar waarbij de meerderheid van het dorp zich niet openlijk heeft uitgesproken tegen
afsluiting. Verder heeft de dorpsraad als adviserend en vertegenwoordigend orgaan geen
bevoegdheden om een opstelling te kiezen in beroepszaken.
Agendapunt Noord Oost Corridor
Jeroen van Breemen (JvB) (namens de provincie) en Arie Ras (AR)(gemeente Nuenen/Rijk
van Dommel en AA) zullen een toelichting geven.
Jan Friso Groote (JFG) geeft een inleiding op dit agendapunt:
Al vele jaren is de ruit rond eindhoven onderwerp van gesprek. Sinds twee jaar loopt er een
bestuurlijk proces, waarin al verschillende varianten besproken zijn. In eerste instantie heeft
de dorpsraad dit proces gevolgd, maar het lijkt erop dat het nu nodig is om tot actie te
komen. Na de toelichting van van Breemen en Ras is er de gelegenheid voor discussie.
De presentatie en nadere achtergrondinformatie is tevens te vinden op www.brabant.nl en
www.rijkvandommelenaa.nl
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Wat is stand van zaken vanuit Nuenen:
- voorkeurvariant gemeente is direct ten Zuiden van het Wilhelminakanaal; geen
doorsnijding van gebied, goede passage regelen door Dommeldal en snelheid max
80 km per uur.
- Onderzoek is nodig om overlast zoveel mogelijk te voorkomen.
- Intergemeentelijke structuurvisie is nog in bespreking; voor Nederwetten betekent dit
hooguit bebouwing van de bolle akker.
Er wordt vanuit de zaal zeer betrokken gereageerd en volop gediscussieerd over de aanpak
en stand van zaken. De belangrijkste vragen en antwoorden zijn hieronder samengevat.
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Wat levert de Ruit op voor Nederwetten?
o Dit kan bij een regionale opgave als de Ruit niet per woonkern exact worden
aangegeven; het gaat om een groter belang voor de regio (JvB)
o Voor Nederweten levert dit niets op (JFG)
Heeft de provincie een voorkeur voor een variant?
De provincie bekijkt alle varianten op basis van p;lus-minscores. Op dit moment loopt
het onderzoek en de orientatie nog. Het is vooral een zaak van regionaal belang,
waarbij de provincie goed luistert naar de opvattingen van elke gemeente (JvB)
Waar baseert de dorpsraad zich op gezien haar opinierende opstelling?
Dorpsraad bekijkt wat het dorp vindt en wil hierover discussie op gang brengen (JFG)
Heeft de gemeente een visie op het al dan niet noodzakelijk zijn van de aanleg van
de ruit?
Gemeente is accoord met zoekgebied en zal bestuurlijk geen nee (kunnen) zeggen
tegen aanleg. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de provincie, op basis van
de verschillende input vanuit gemeenten, regionale organisaties en ondernemers.
Iedereen heeft hierbij een eigen belang. Het rijk wil in ieder geval de weg in 1 keer
uitvoeren en niet in delen. Bij de gemeente spelen verschillende overwegingen
waarbij ook de natuur een rol heeft. Er zijn onduidelijkheden en het politieke klimaat
kan nog wijzigen. Gemeente heeft altijd aangegeven medewerking te geven aan
voortgang van het onderzoek. (JvB/AR)
Waarom kiest de gemeente voor variant ten zuiden van het kanaal en niet ten
noorden van het kanaal?
Alternatief is twee keer het kanaal over, gemeente kijkt naar getroffen bewoners en
financiele consequenties. Trace aan noordkant van kanaal kost veel meer geld en
tast het landschap meer aan dan de zuidelijke variant langs het kanaal. Bestuurlijk is
besloten dat de weg er komt; de locatie is nog nader te bepalen (AR)
Wat zijn de mogelijkheden om invloed uit te oefenen?
Individuele burgers: eind 2013 start een zienswijze procedure, deze worden
beoordeeld. Er in de loop van 2014 verdere onderzoeken plaats (MER). De
verwachting is dat de inspraakprocedures (bezwaar en beroep) van eind 2014 van
start zullen gaan.
Indirecte beinvloeding: dorpsraad heeft zitting in de klankbordgroep, aanspreken van
partijen die adviserende rol hebben.
Hoe kunnen we de vervolgstappen aanpakken?
o Suggestie is om een aparte vergadering te beleggen over dit onderwerp
o Mensen die belangstelling hebben om tot actie over te gaan kunnen zich
aansluitend aan de vergadering van heden intekenen op een lijst.
o Met andere dorpsraden zal overleg plaatsvinden over invloed.
o Dorpsraad neemt deel aan klankbordgroepen

Rondvraag
- voor de kermis is eenmalig 2000 euro beschikbaar. 17-18-19 augustus zullen er
activiteiten plaatsvinden, op dit moment is nog niet duidelijk of er attracties
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beschikbaar gesteld worden. Vraag van organiserend commitee is of er mensen zijn
die zich willen inzetten, dan graag melden bij Peer Raaijmakers.
Nogmaals aandacht voor de verkiezingen van de dorpsraad-verkeizing in 2014.

Wendy Renders sluit om 22.45 uur de vergadering.
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