Verslag openbare vergadering dorpsraad Nederwetten, 25 oktober 2011.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter (Wendy Renders) opent de vergadering om 20:00.
De verkiezingen voor de dorpsraad zijn uitgesteld tot 2014, deze worden gelijktijdig met de
gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De huidige dorpsraad blijft in ongewijzigde
samenstelling functioneren tot de volgende verkiezingen.
2. Stand van zaken MFA De Koppel
Dhr. H. Smits van Helpt Elkander geeft informatie over de stand van zaken.
- De opening staat gepland voor 1 april 2012. Er worden voorbereidingen getroffen voor
een dorpsfeest, de organisatie hiervan is in handen van een aantal mensen uit
Nederwetten
- Newest heeft veel energie gestoken in het verkrijgen van subsidies om de MFA gestalte
te laten krijgen en met succes! Voor de gymzaal wordt nog gezocht naar optimale
invulling.
- Op een later moment zal er een kijkdag georganiseerd worden voor de (potentiele)
gebruikers en mogelijk ook bewoners.
- School: 4 lokalen worden nu gebouwd; een vijfde lokaal is mogelijk door aanpassing van
de appartementen. De school huurt de ruimte van de gemeente.
- Woningen: beschikbaar voor de verhuur komen 6 woningen op de school en 5 woningen
naast de school. Indien belangstelling dan inschrijven bij Helpt Elkander. Toewijzing
geschiedt volgens de wettelijke criteria. Huurprijzen geschat op ongeveer €525 - € 550
per maand. Oplevering geschied gelijktijdig met de MFA op 1 april 2012.
- Bij een volgende vergadering zal Helpt Elkander verdere informatie geven.
3. Voortgang IDOP
3.1. Dorpsentrees
Aan de hand van beeldmateriaal worden de plannen gepresenteerd. Realisatie hiervan zal
plaatsvinden voor 1-1-2013 (noodzakelijk ivm afspraken met provincie mbt budgetten)
- Nieuw Ervensestraat: trottoir tot aan Eikelkampen, strook aan overzijde ter voorkoming
van kapotte berm, met behoud van groene aanzicht.
- Hoekstraat (Kruik-Hooidonk: dit wordt een 30 km-zone, vanaf Esrand tot Kruik komt een
wandelpad van 1.20 m breed wat aansluit bij het pad naar de Dommel. Ruimte voor
autoverkeer wordt smaller.
- Soeterbeekseweg: er zijn een aantal bijeenkomsten geweest met de direct betrokkenen,
dit heeft het huidige plan opgeleverd. Kernpunten: inrichting vergelijkbaar met
Hoekstraat, aanpassing parkeerplaatsen, nieuwe aanplant bomen, aanleg trottoir,
gesprek met gemeente over erfafscheiding loopt nog.
Vragen/opmerkingen aanwezigen
- wat voor verlichting komt er bij de Hoekstraat?

- te weinig aandacht voor veiligheid fietsers bij plan Hoekstraat.
- kan het zodanig ingericht worden dat auto’s te gast zijn bij plan Hoekstraat?
- voetpad Esrand erbij betrekken.
Waarom is ander entree niet erbij betrokken (Hoekstraat-Eikelkampen)
Antwoord gemeente: grond is niet van gemeente, parkeerverbod handhaven heeft geen zin,
plaatsen van heg is niet in belang van ondernemer.
Antwoord Dorpsraad: blijft aandachtspunt, wordt ook meegenomen indien er wijziging komt in
stankcirkels.
Bouw Plan Coolen: aanwezigen verzoeken Dorpsraad om met eigenaar in gesprek te gaan
over opruimen van terrein, vraag is of er ook een bouwplicht is, het lijkt al lang stil te liggen.
3.2. Wandelen in Nederwetten
Verzoek van dorpsraad is om tips te krijgen voor meer struinpaden.
Desgevraagd wordt aangegeven dat er veel gebruik van gemaakt wordt. Blijft jammer dat
honden niet mee mogen. Dan zou er nog meer gebruik van gemaakt worden. Kan er geen
opruimplicht worden afgesproken? Gemeente geeft aan dat men te gast is op grond van boeren
en dat het voorkomen moet worden dat vee besmet wordt door mogelijke uitwerpselen.
Idee voor pad: oude toren-langs de Dommel naar de ruïne.
3.3. Denktank Sociale Cohesie
In overleg met de SRE wordt gezocht naar afstudeerders van de universiteit Tilburg om
onderzoek te doen naar het geven van inhoud aan sociale cohesie. Dit onderzoek zal
plaatsvinden in 2012 en oa aandacht besteden aan: theoretische perspectieven, pilots en
interviews met dorpsbewoners.
In de denktank zitten bewoners uit het dorp en vertegenwoordiging van Newest.
3.4. Brug over de Dommel
De Dommel gaat meer meanderen. Er wordt een dijk aangelegd als grens voor wateropvang bij
extreme regenval (eens per 100 jaar). Daarnaast is er aandacht voor het behoud van de
oorspronkelijke staat van gronden rondom Nederwetten. Er wordt een brug aangelegd door
Rijkswaterstaat; op dit moment zijn er nog geen tekeningen beschikbaar. Over de dijk komt dan
een wandelpad; de overgang over de brug is voor voetgangers en kan ook gebruikt worden
door fietsers. Inpassing in het landschap is het uitgangspunt.
4. Halte buurtbus
De halte van de buurtbus wordt verplaatst naar de Nieuw Ervensestraat, ingangsdatum
onbekend.
5. Afsluiting Soeterbeekseweg (op grondgebied Eindhoven)
Michiel van Rooij, verkeerskundige geeft een presentatie, deze is te zien via de website van de
dorpsraad (www.nederwetten.org) . Meer informatie over de verkeersmaatregelen en
toekomstige invulling is te vinden op www.hov2.nl.
Er wordt een beeld gegeven van de korte en lange termijn (2020). Belangrijkste punten:
- Voornemen gemeente Eindhoven om Soeterbeekseweg af te sluiten voor autoverkeer
richting Kosmoslaan
- Overgang Vorsterdijk-Boord wordt op termijn opgeheven
- Europalaan blijft voorrangsweg
- Busbaan verbind Nuenen met High Techcampus en Airport Eindhoven
- Hulpdiensten zijn in overleg betrokken
De plannen van de gemeente Eindhoven passen in het beleid van Nuenen. Op 15 december as
staat het verkeersstructuurplan op de agenda van de gemeenteraad. Zienswijzen mbt afsluiting
Soeterbeekseweg moeten ingediend worden bij de gemeente Eindhoven.

Vragen en opmerkingen
- dorpsraad geeft aan dat er geen unaniem standpunt is binnen de raad
- de plannen worden op de website van de dorpsraad geplaatst
- kan “spitsrijden”ook van toepassing zijn?
- Hoe willen we de ontsluiting geregeld hebben van Nederwetten
- Verzoek om reacties te geven aan dorpsraad
- In stand houden buurtbus is belangrijk voor aansluiting op langere termijn.
- Dorpsraad zegt toe op dit onderwerp terug te komen.
6. Rondvraag
-

-

Indeling openbare ruimte MFA de Koppel: welke van de twee varianten wordt
uitgevoerd, de omwonenenden willen graag gehoord worden. De gemeente geeft aan
dat er in januari een besluit genomen wordt. De dorpsraad agendeert dit in haar
volgende vergadering.
Wat is de status van Rond de Linde; dit is een zelfstandig blad, geen gemeentelijke
uitgave
Er zijn bomen gekapt op de Soeterbeekseweg; verzoek is om deze weer aan te planten.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

