Verslag van de openbare vergadering van de Dorpsraad Nederwetten,
Gehouden in de Koppel, op 9 februari 2010.
Aanwezig
De leden van de dorpsraad en een groot aantal inwoners.
Namens de gemeente:
De wethouders A. Mulder en J. Ebberink
F. Driessen (contactpersoon dorps- en wijkraden)
E. van Keulen (wijkgericht werken, Afdeling Openbare Werken)
H. Kuijten (notulist)

1. Opening.
Wendy Renders, voorzitter van de dorpsraad, opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Het is goed te mogen constateren dat er een grote opkomst is met zelfs een aantal jonge mensen.
De nu zittende leden van de dorpsraad zijn inmiddels zes jaar actief en hebben de nodige ervaring
Opgedaan. Over anderhalf jaar zijn er nieuwe verkiezingen.
Op 3 maart worden de gemeenteraadverkiezingen gehouden, het is dan belangrijk om bij het stemmen
iemand te kiezen die de belangen van Nederwetten behartigt.
Een belangrijke mijlpaal van de voorbije jaren is de start van woningbouw in het plan Esrand.
Een ander belangrijk punt voor de dorpsraad is het opstellen van een oplegger voor een Integraal Dorps
Ontwikkel Plan, IDOP. Met deze openbare vergadering wil de dorpsraad de inwoners informeren;
kernpunt van het IDOP is om subsidie te krijgen voor het realiseren van een betere leefbaarheid voor dit
kerkdorp.
Voor dit punt aan de orde komt wordt de kermis in Nederwetten besproken.

2. Kermis.
Piet van Genugten krijgt het woord.
Het is bekend dat vanwege een te geringe belangstelling voor de kermis, de gemeente niet opnieuw een
contract afgesloten heeft voor een kermis in Nederwetten. De dorpsraad heeft de uitdaging op zich
genomen om de kermis toch te behouden. Samen met een aantal verenigingen en de uitbater van de
Kruik is een initiatief in die richting opgepakt en inmiddels zijn de vergunningen aangevraagd. De opzet
van de kermis is wel gewijzigd: op vrijdag wordt begonnen en maandag is de laatste dag. De gildemis
wordt op zondag gehouden.
De attracties zijn dezelfde als voorgaande jaren evenals activiteiten zoals kaarten en touwtrekken.
Wethouder Ebberink krijgt het woord.
Hij is verheugd dat dit resultaat vanuit de bewoners tot stand is gekomen. Dit versterkt de betrokkenheid
van de inwoners bij de gemeenschap en het verenigingsleven in Nederwetten.
De wethouder geeft de initiatiefnemers een compliment en bedankt ze.
Het tijdstip van de kermis, (het weekend van de derde zondag in augustus), wordt door een van de
aanwezige ter discussie gesteld, mede omdat het dan vakantietijd is.
Reactie: hier is door de initiatiefnemers naar gekeken maar op andere weekenden waren er weer andere
bezwaren. Het bezwaar van vakantie is alleen dit jaar van toepassing omdat de komende jaren de
vakanties vroeger vallen.
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3. IDOP.
Jan-Friso Groote krijgt het woord.
Hij vertelt dat het traject van een IDOP al enkele jaren geleden, als een van de eersten in Brabant, gestart
is. Er is nu een subsidieregeling beschikbaar waarvoor een oplegger met wensen gemaakt moet worden.
Het spreekt van zelf dat hieraan wel eisen en voorwaarden gesteld zijn waaraan voldaan moet worden.
Verschillende onderwerpen zijn de afgelopen jaren al gerealiseerd, het is de bedoeling om met elkaar uit
te maken welke onderwerpen belangrijk gevonden worden om in het IDOP op te nemen.
Het beeld dat de dorpsraad hierbij heeft moet overeenstemmen met de wensen van de bewoners en
samen moet men een keuze maken aan welke onderwerpen prioriteit gegeven wordt.
Presentatie IDOP
Een presentatie volgt van de volgende 14 onderwerpen.
- Woningbouwlocatie Esrand
- De nieuwe multifunctionele accommodatie, mfa
- Taken en functies mfa
- Een brug over de dommel
- Restauratie kloosterkelders
- Uitkijkpunt de oude toren
- Verfijning van het wandelroutenetwerk / stilte gebied
- Dorpsentree Soeterbeekseweg
- Openbaar vervoer naar Eindhoven / ziekenhuis
- Verenigingsleven
- Fietspad Nederwetten/Eindhoven
- Voetpad Esrand/school
- Opknappen handbalveld
- Communicatie dorpsraad met inwoners Nederwetten
Vragen / opmerkingen
Gebied Hooidonkse watermolen
Er wordt nader ingegaan op het gebied rondom de Hooidonkse watermolen, naar aanleiding van vragen
over de kloosterkelders en de brug.
Dit gebied moet nog in detail uitgewerkt worden, het is nu niet duidelijk of het een toeristisch karakter zal
krijgen.
Entree Soeterbeekseweg
Enkele jaren geleden had deze weg nog de prijs gekregen van “mooiste weg van Noord-Brabant” maar is
nu helaas op een aantal punten gedegradeerd en zou toch weer opgewaardeerd moeten worden.
Vanuit de aanwezigen wordt opgemerkt dat de entree vanaf Nuenen (hoek Hoekstraat) meer aandacht
verdient. Letterlijk wordt gezegd: “dat het er schandalig uitziet en dat afdeling handhaving zou moeten
optreden.”
Wethouder Mulder krijgt het woord.
Het is moeilijk om de leefbaarheid van kleine kernen op peil te houden. De provincie wil dit stimuleren
door onder andere financiën beschikbaar te stellen. Het is wel noodzakelijk dat er draagvlak is binnen de
gemeenschap en dat er andere partijen bij de plannen betrokken worden en dat zij het IDOP mede willen
financieren.
Het lijstje met onderwerpen dat door de dorpsraad opgeteld is en dat uitgangspunt is van een oplegger,
zijn typische punten van een kleine kern. De kans van slagen dat de provincie het plan positief beoordeelt
is reëel. Andries Mulder spreekt zijn waardering uit voor het werk dat verzet is en hoopt dat Nederwetten
tot een breed gedragen plan komt.
Vanuit de vergadering komt er commentaar op de wijze waarop de bewoners bij het proces en traject
betrokken worden. Uit de aankondiging voor deze bijeenkomst kon niet geconcludeerd worden dat een
lijstje met punten ter discussie gesteld werd en dat het de bedoeling was om op deze avond draagvlak te
verkrijgen.
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Ook zouden de bewoners graag uitgebreider over de punten geïnformeerd willen worden.
Tijdens de pauze zullen de leden van de dorpsraad zich beraden over hoe inspraak beter vorm gegeven
kan worden.
Leonie Schijven voegt hieraan toe dat de dorpsraad het voornemen heeft een soort van denktank op te
richten om de sociale cohesie in Nederwetten vorm te geven. Dit wordt een speerpunt voor de komende
twee jaren.
Brug over de Dommel
De suggestie wordt gedaan om de aanleg van een brug over de Dommel te integreren in het plan voor de
aanleg van een dijk.
De dorpsraad heeft geen voorkeur voor welk alternatief dan ook.
Bert de Vries zegt dat de raad een motie heeft aangenomen om actie te nemen om de overlast van het
water aan te pakken, inclusief een wandelpad op de dijk en een brug. Bert denkt dat hiervoor al geld
beschikbaar is gesteld.
Gevraagd wordt of er ook een fietspad aangelegd kan worden?
Reactie: de wens is: een overgang over de Dommel. Om een fietspad te realiseren is er meer nodig dan
een overgang, denk hierbij aan verlichting enzovoort.
Vraag: is het de bedoeling om bij het opstellen van de lijst van onderwerpen ook prioriteit aan de
onderwerpen toe te kennen?
Reactie: het is de bedoeling om een kompleet plan te krijgen dat niet alleen moet voldoen aan de eisen
die gesteld worden om voor subsidie in aanmerking te komen maar waarin ook staat welke termijnen
nodig zijn om plannen te realiseren.
Gevraagd wordt naar nadere toelichting op openbaar vervoer, o.v. in Nederwetten.
Reactie: ook dit plan is nog niet verder uitgewerkt maar gedacht wordt aan vervoer naar Eindhoven,
Nuenen, bijvoorbeeld naar een ziekenhuis; misschien in de vorm van een buurtbus.
Een geïnteresseerde bewoner uit Gerwen vraagt of de gemeente geld in kas heeft om dit project mede te
financieren?
Reactie: de wethouder legt uit dat de provincie subsidie verstrekt als de plannen voor 50% gefinancierd
worden. Naast andere belanghebbenden is de gemeente ook een direct betrokkene die naast tal van
activiteiten ook in dit voorstel wil investeren. Eerst moet duidelijk worden welke participanten financieel
zullen deelnemen voordat de gemeente een besluit neemt.

4. Soeterbeekseweg
Carla van de Vorst krijgt het woord
Een aantal bewoners van de Soeterbeekseweg hadden enige tijd terug aandacht gevraagd voor de
overlast van (sluip)verkeer en de onveilige situatie die daardoor ontstaan is. De gemeente vroeg of er
behoefte was om de weg om te vormen tot 30 km.-zone gebied, maar dat ging de bewoners weer te ver.
Besloten werd een werkgroep op te richten die het probleem nader zou onderzoeken.
Na overweging van diverse maatregels is de werkgroep tot de volgende zeven aanbevelingen gekomen.
- Op twee plekken wegasverleggingen
- Controles op overtreding van snelheid intensiveren
- Meer gebods- en verbodsborden met max. 60 km. en inhaalverbod
- Waarschuwingsborden voor overstekende paarden
- Waarschuwingsborden voor kinderen
- In navigatiesystemen de Soeterbeekseweg laten blokkeren als doorgaande weg
- Bestemmingsverkeer toelaten / doorgaand verkeer ontmoedigen
Opgemerkt wordt dat de verlichting tekort schiet, deze te verbeteren zou de veiligheid ten goede komen.
Dit onderwerp is in deze bijeenkomst ingebracht zodat de inwoners van Nederwetten hun mening kunnen
geven omdat alle bewoners belang hebben bij een toegankelijke Soeterbeekseweg.
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In het lijstje met aanbevelingen van de werkgroep dient ook prioriteit aan de punten gegeven te worden
maar de vergadering is van mening dat dit aan de werkgroep overgelaten kan worden.

5. Pauze.
IDOP.
Toegezegd was de inspraak van de bewoners op de IDOP beter te regelen. De dorpsraad stelt voor om
binnen eén maand een discussieavond te organiseren. Vooraf aan deze bijeenkomst wordt het plan op de
website geplaatst en per e-mail toegestuurd. Een medewerker van het SRE wordt uitgenodigd om de
discussie te begeleiden.

6. MFA.
Bert Willems, Voorzitter van Stichting Newest, Nederwettense welzijnsstichting, (nu beheerder van de
Koppel en in de toekomst van de mfa), krijgt het woord.
De stichting bestaat al 20 jaar.
De mfa biedt onderdak aan:
- een basisschool
- buitenschoolse opvang
- een sportaccommodatie
- het dorpshuis
- woonappartementen.
Newest is ook verantwoordelijk voor de inrichting van het dorpshuis en subsidieverwerving.
Presentatie
Bert Willems laat aan de hand van een presentatie zien hoe de mfa er uit gaat zien.
Vraag: heeft het toekomstige dorpshuis een horecavergunning?
Reactie: het is niet de bedoeling om van het dorpshuis een café of restaurant te maken; een
horecavergunning is daarom niet aan de orde. Het is aan de organisaties van evenementen of feesten om
het schenken van alcohol samen met de lokale horeca te regelen.
Vraag: herrieoverlast wordt gevreesd; hoe denkt Newest dit te voorkomen?
Reactie: de te organiseren activiteiten en evenementen zijn gericht op Nederwetten. De stichting wil een
goede buur zijn en zich houden aan regels en geen hinder veroorzaken.
Vraag: het is een geweldig initiatief en goed voor Nederwetten, maar worden er ook services of
voorzieningen geboden zoals een maaltijdvoorziening?
Reactie: dit is eventueel een punt om uit te werken door de eerder genoemde denktank. Hiertoe zijn zeker
wel mogelijkheden; een dorpswinkel wordt uitgesloten, maar samenwerking met SRV biedt openingen.
Des gevraagd gaat Bert Willems nader in op de financiële draagkracht van de stichting. Al 20 jaar wordt
de Koppel beheerd zonder subsidie en die situatie wil men continueren. De gemeente realiseert de
voorziening maar de stichting exploiteert deze. Het uitgangspunt is dat het betaalbaar moet blijven.
Sommige activiteiten betalen zichzelf terug, anderen compenseren activiteiten waar geld op toegelegd
wordt.
Het Oranjefonds heeft € 50.000 toegezegd voor inventaris.
Tot slot wordt gemeld dat er vacatures zijn in de stichting.
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7. Infrastructuur
De dorpsraad heeft een reactie gegeven op het gemeenteplan over wegen, wandel- en fietspaden.
Wethouder Mulder krijgt het woord.
De structuurvisie is na een inspraaktraject door de gemeenteraad vastgesteld en biedt perspectief voor de
toekomst.
In eerste instantie lag er een plan voor een ringweg rond Nuenen c.a., wat betekende dat veel verkeer
langs de rand van Nuenen zou komen. Dat plan werd niet gezien als de oplossing voor de
verkeersoverlast.
Er is vervolgens een pakket aan maatregelen bedacht, te weten:
- verbetering van het o.v.
- betere voorzieningen voor het fietsverkeer
- verbetering van de doorstroom van het verkeer door middel van een aantal aanpassingen aan de
wegen in Nuenen.
Voor het verkeer uit het achterland van Nuenen dat naar Eindhoven gaat v.v., moet de oplossing
komen van een te realiseren ruit van wegen om Eindhoven heen.
Middels een zogenaamde MER-studie zijn er berekeningen gemaakt van allerlei varianten en
alternatieven.
De variant van een tracé het meest dichtbij Nederwetten is een weg op de hoogte van het
Wilhelminakanaal.
De wethouder verwacht dat in februari de uitkomsten van de berekeningen bekend zijn en dat de
provincie een besluit zal nemen over de meest gewenste variant. Nuenen zal gebruik maken van de
inspraakmogelijkheden die beschikbaar zijn.
De uiteindelijke aanleg van het tracé zal nog enige jaren duren.
Aanvullend op het verkeersplan heeft de stuurgroep besloten dat er naast de ruit die aangelegd wordt, het
hele gebied niet vol gebouwd mag worden en dat er een beschermd groen middengebied moet blijven
waar er plaats is voor natuur en waar de bewoners kunnen recreëren. Dit parklandschap, zonder grote
woonwijken of industrieterreinen, wordt het zogenaamde “groene hart” genoemd en is een bufferzone
tussen Eindhoven en Helmond. De minister heeft hier al in toegestemd.
Besluitvorming over dit middengebied gebeurt in juni.

8. AED.
Bert Willems krijgt het woord.
Hij vertelt dat Nederwetten van Helpt Elkander een Automatische externe defibrillator, AED, geschonken
heeft gekregen; een apparaat voor Ondersteuning van hartstoornissen.
Deze AED moet een centrale plek in Nederwetten krijgen en moet bereikbaar zijn voor iedereen. Gedacht
wordt aan het plaatsen van een kast op een centrale plek. Hieraan moet brede bekendheid gegeven
worden.
Tevens heeft H.E. voor 10 personen instructies aangeboden.
Dit is ook een activiteit van Newest, Aanmelden voor instructie kan bij Annie Spaan.
Gemeld wordt dat er bij Jan Renders al een AED is en dat er een bij de voetbalclub komt.

9. Rondvraag.
Bert de Vries spreekt zijn ongerustheid uit over het tracé dat onderdeel uit gaat maken van de ruit om
Eindhoven. Er zou geen onderzoek zijn gedaan naar de belasting van Nederwetten.
Reactie: Andries Mulder geeft toe dat de eerste varianten verontrustend waren maar de variant ten hoogte
van het kanaal is de meest gunstige voor Nederwetten.
Gevraagd wordt naar wat voor een soort weg het zal worden?
Reactie: op dit moment staat er een tweebaansweg gepland maar het is niet ondenkbaar dat de weg in de
verre toekomst breder gemaakt wordt.
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10. Website.
Wendy Renders krijgt het woord.
Zij presenteert de website www.nederwetten.org
Verenigingen kunnen een link naar hun club op de website plaatsen.
e-mail info@nederwetten.org.

11. Sluiting.
Wendy Renders sluit de avond.
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