Verslag openbare dorpsraadvergadering 5 november 2013

1. Opening
Wendy Renders heet alle belangstellenden van harte welkom.
2. Mededelingen
- Nieuwsbrief; de 4de nieuwsbrief is verzonden. Dit is gestart als IDOP initiatief en
wordt positief ontvangen. De dorpsraad doet een oproep tot het bijeenbrengen
van middelen aangezien er geen geld meer beschikbaar is vanuit het IDOP. Graag
input vanuit het dorp hoe dit op te lossen.
- Plaatsen rookmelders. Mart Huibers geeft een toelichting over de stand van
zaken. Op 30 oktober gestart met 3 teams vanuit de voetbalclub. De voetbalclub
laat de inkomsten ten goede komen aan het dorp. Mensen kunnen zich nog steeds
opgeven voor plaatsing.
- Bijeenkomst structuurvisie.
gemeente Nuenen is bezig met het opstellen van een structuurvisie voor
Nederwetten. Bedoeling is te komen tot een visie hoe Nederwetten er op de
langere termijn kan uitzien.
Uitgangspunt daarbij is een groei van Nederwetten naar ca. 1200 inwoners
(raadsbesluit om de leefbaarheid van Nederwetten op termijn veilig te stellen)
De gemeente heeft hiervoor het extern adviesbureau H&S ingeschakeld die al het
nodige voorwerk heeft verricht. Zo zijn er gesprekken gevoerd met de dorpsraad,
Newest, bestuur VVN en een aantal grondeigenaren (Stam en de Koning, van
Santvoort, Toon de Brouwer)
Voordat er een advies uitgebracht wordt aan het college wordt aan de inwoners
van Nederwetten de gelegenheid geboden om ook hun ideeën en meningen in te
brengen.
Aan de orde komt op 19 november o.a.:
- De vraag hoeveel woningen er op termijn nodig zijn
- Aan welk soort woningen is behoefte
- Wat zijn mogelijke bouwlocaties:
o Garagebedrijf Hoekstraat met achterliggende gronden (stankcirkel)
o Mogelijkheden op de bolle akker, cultuur-historische waarde
o Mogelijke inbreidingslocaties
o Mogelijkheden voor woningsplitsing
o Voetbalvelden wel of niet verplaatsen
o Aansluiting met Esrand
o Fasering bouwactiviteiten
o Etc.
Dus heb je een visie hierover en wil je meepraten kom dan 19 november 20.00
uur in de Koppelaar.
3. Verkiezingen dorpsraad maart 2014.
Organisatie van de verkiezingen is door de gemeente toebedeeld aan de
dorpsraad. Er dient een kiescommissie te worden samengesteld. Hiervoor
worden kandidaten gevraagd.

De contacten met de gemeente vindt de dorpsraad goed; er is invloed op de
besluitvorming. Bij de gemeente is een positieve grondhouding tov de
dorpsraden.
4. Stand van zaken NO-corridor
H. Schouten van Nederwetten zegt NEE geeft een toelichting op de stand van
zaken. In augustus zijn 3 verschillende traces bekeken en besproken. Op 12
september is vervolgens een keus gemaakt welke variant(en) nader uitgewerkt
worden. Voorkeursvariant is brug over de Dommel gekoppeld aan het kanaal.
Tevens hierbij onderzoek naar ondertunneling en trace ten noorden van kanaal.
De provincie heeft positief gereageerd op deze varianten. Een rapportage is
vastgesteld en ligt ter inzage van 4 november tot 16 december. Er kunnen
zienswijzen ingediend worden. Nederwetten zegt NEE kan hierbij ondersteunen.
Op basis van de zienswijzen wordt een besluit genomen wat meegenomen wordt
in MER-plan. De commissie zal de komende periode bezig zijn met:
samenwerking met andere clubs die tegen de weg zijn, intensivering overleg met
politiek, verbetering communicatie met het dorp, aanwezig zijn bij discussieavond op 26 november in de Koppelaar. Dit is een voorlichtingsbijeenkomst van
15.00 tot 21.00 uur welke voor iedereen toegankelijk is (elk uur
presentatie/inloop)
Er is een website: www.nederwettenzegtnee.nl
Tevens informatie te vinden via www.brabant.nl
Over paar weken zal er informatie staan over het wat en hoe mbt indienen van
zienswijze. Oproep om zoveel mogelijk zienswijzen in te dienen.
5. Afvalverwerking
Er wordt een presentatie gegeven over mogelijkheden afvalverwerking. De PPT
wordt op website van dorpsraad geplaatst. De pilots worden nader toegelicht
door P. Reus.
Op dit moment is er een werkgroep bestaande uit Ben Meijer, Paula Groote en
Brian de Bart. Wie wil deze komen versterken.
6. Rondvraag.
- Waarom rijdt de buurtbus niet door het dorp en buiten het dorp is er geen
abri beschikbaar.
Uitleg volgt over redenen: onvoldoende aanbod (komt ook door plaats halte),
tijd en route, drempels in Nederwetten zijn een belemmering. Hermes is niet
bereid aanpassingen te doen. Ook in kader van sociale cohesie is hier veel
aandacht aan besteed echter zonder resultaat.
- Soeterbeek
Door openstelling is verkeer in Zandstraat erg toegenomen. Dit wordt als
vervelend ervaren. Advies is om dit te melden bij de gemeente. Er worden
tellingen uitgevoerd die meetellen in de afweging open of dicht.
- Tot slot oproep van voorzitter voor kandidaten verkiezingen; “als iedereen iets doet,
dan is het weinig werk”

