Verslag openbare vergadering dorpsraad Nederwetten, 7 februari 2011.
1) De voorzitter (Wendy Renders) opent de vergadering om 20:00.
2) Er wordt op gewezen dat er eind 2011 dorpsraadsverkiezingen zijn, en dat kandidaten
zich in de zomer kunnen aanmelden. Aan het eind van de vergadering benadrukt de
burgemeester nog het belang van de dorpsraad.
3) Wethouder Pero vertelt over het klachtenafhandelingsysteem. Klachten kunnen
telefonisch, per mail maar ook via het web worden ingediend. Meer dan 80% van de
klachten wordt binnen de gestelde termijn afgehandeld.
4) Er wordt door de wethouder aangegeven dat er voor 2011 weer 2000euro beschikbaar is
voor het organiseren van de kermis. Er volgt een oproep voor medeorganisatoren van de
kermis.
5) Wethouder Pero geeft aan dat er een nieuwe verlichting voor de kerk zal komen.
6) Theo van de Tillaart geeft aan de het kerkbestuur van zins is om aan de noordzijde van de
kerk een vierde klok te installeren. Hij verwacht dat de nieuwe klok ca. 15.000euro gaat
kosten. Hij is op zoek naar sponsors.
7) Er wordt aangegeven dat door de aanleg van een hogesnelheidsbusverbinding de
aansluiting van de Soeterbeek op de Europalaan herzien zal worden. Hoe eea. er uit zal
zien is nog niet duidelijk.
8) Er wordt aangegeven dat de provincie Noord-Brabant officieel goedkeuring heeft gehecht
aan een subsidie voor de IDOP plannen van 261.000euro. De verschillende beoogde
projecten worden door wethouder Jansen en Arie Ras toegelicht.
9) Leonie Schijven vertelt over de denktank tbv. sociale cohesie en geeft aan dat er nog naar
leden van deze denktank wordt gezocht.
10) Tijdens de rondvraag komen nog de volgende punten aan de orde:
- Hoe zit het met de buurtbus? Het lijkt erop alsof de route is gewijzigd. Wethouder
Jansen zegt toe uit te zoeken wat er is veranderd.
- Hoe staat het met het onderhoud van de Soeterbeekseweg, want die is in slechte staat.
Het antwoord luidt dat hierover al uitgebreid met de dorpsraad is gesproken, en dat in de
komende weken als de winter voorbij is bekeken zal worden hoe de problemen te
verhelpen. Wethouder Jansen geeft ook aan dat er inmiddels naar een structurelere
oplossing voor het onderhoud van de Soeterbeekseweg wordt gezocht.
- Gaat er worden gestrooid op het pad naar de noodvoorziening? Ook dit is al in eerder
overleg tussen gemeente en dorpsraad aan de orde geweest. Dit wordt geadresseerd.
- Waarom was er geen aandacht in de pers voor de grote stroomstoring afgelopen week?
- Kan een fietspad van Nederwetten naar Nuenen niet worden aangelegd boven sloten
naast de Soeterbeekseweg.
11) Om 21:15 sluit de voorzitter de vergadering.

Jan Friso Groote, Nederwetten 7/2/2011

