Nieuwsbrief

2

Dorps Ontwikkelings Plan Nederwetten
januari 2013

Dialoogavonden
leveren vier sterke
projecten op
Inmiddels is het onderzoek naar sociale cohesie, gerealiseerd door
de denktank en de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit
en Research en ondersteund door het IDOP, afgerond en heeft er een
succesvolle dialoogavond plaatsgevonden op 5 november. Die avond
werden de resultaten bekendgemaakt en deelden zo’n 70 dorpsbewoners
hun ideeën met elkaar in De Koppelaar. Tijdens de bijeenkomst op
17 december bleek dat vier van die voorstellen levensvatbaar genoeg
waren om écht gerealiseerd te worden.
“Uit de 154 binnengekomen enquêtes blijkt
dat het woonplezier in Nederwetten groot
is, maar dat er op verschillende gebieden
ruimte is voor verbetering”, vertelt
Albert Aalvanger, een van de betrokken
onderzoekers van de Wetenschapswinkel.
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koppen geslagen. “Welke activiteiten zijn
levensvatbaar, waar moeten we snel stappen
mee maken en hoe geven we daar concreet
vorm aan?”, zegt Leonie Schijven, lid van
de denktank en initiatiefneemster van het
onderzoek. “Dat zijn de vragen die we ons
die avond voor ogen hebben gehouden.
In totaal hebben we vier werkgroepen
gevormd die in het nieuwe jaar met
activiteiten aan de slag zullen gaan.”

Er is veel
organisatiekracht
“Zo zijn er op het vlak van sociale cohesie
weinig plekken waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten. Er is geen supermarkt, het
kerkbezoek loop terug en het verenigings
leven staat onder druk omdat mensen zich
niet meer voor langere tijd ergens aan
verbinden. Samen met de dorpsbewoners
wilden we ideeën verzamelen voor een
leefbaarder en socialer Nederwetten.”
Organisatiekracht
Albert was blij verrast over het enthousiasme
van de deelnemers aan de eerste dialoog
avond. “Er is veel organisatiekracht in het
dorp. Uit de workshops en discussies

De dorpsraad
wenst iedereen een
d
gezond en sprankelen
2013 toe!

vloeiden ontzettend veel ideeën, zoveel dat
we ze niet allemaal kunnen verwezenlijken.
Wel hebben we er vier thema’s uitgepikt,
die de leden van de denktank vervolgens
hebben ‘geadopteerd’.” Tijdens de tweede
bijeenkomst werden er echt spijkers met

Kookclub, belbus en
boodschappendienst
Leonie vertelt dat de vier projecten dicht bij
de mensen staan, eenvoudig realiseerbaar
zijn en echt wat kunnen betekenen voor de
dorpsbewoners. Zo gaat een van de
werkgroepen een klus- en boodschappen
dienst opzetten en zet een andere groep
zich in voor vrijetijdsbestedingen als
wandelen, fietsen en een bibliotheek waar
mensen onderling boeken kunnen ruilen.
Lees verder op volgende pagina
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Mag ik me even voorstellen?

Veel dorpsbewoners wonen al generaties
lang in Nederwetten, daar ben ik met
mijn zeven jaar natuurlijk nog maar een
groentje bij. Maar vanaf de eerste dag
voelde ik me hier helemaal thuis.
Omdat ik het belangrijk vind een bijdrage
te leveren aan een levendig dorp, waarin
mensen zich thuis voelen en waar ze met
plezier wonen, ben ik ruim vier jaar geleden
lid geworden van de dorpsraad.
Mijn belangstelling gaat vooral uit naar
sociale en welzijnsonderwerpen en vanuit
dit perspectief heb ik de denktank sociale
cohesie opgericht. Ik was erg blij toen er
voor dit onderzoek geld beschikbaar werd
gesteld vanuit het IDOP. De samenwerking
binnen de dorpsraad is erg plezierig en dat
is fijn. Zeker als er moeilijke onderwerpen
op tafel komen, waarover de dorpsbewoners
verdeeld zijn, is het prettig als je op
elkaar kunt bouwen. Ik voelde me al
thuis in Nederwetten, maar door mijn
lidmaatschap van de dorpsraad is dit
gevoel alleen maar sterker geworden!


De Dorpsraad… iets voor u?
Praat mee, doe mee!

De Dorpsraad zoekt nieuwe leden.

Meer weten?
Neem contact op met Leonie Schijven
tel. 040-2115457
leonie.schijven@onsnet.nu

De kans op overleven bij een hartstilstand is vele malen groter als er
op tijd wordt ingegrepen. Daarom zet Stichting Heartsafe Nuenen
c.a. zich sinds juni 2011 in voor verspreiding en onderhoud van
Automatische Externe Defibrillators (AED’s) en reanimatiecursussen
in de gemeente Nuenen. Ook in Nederwetten is de stichting actief.
Aan de Hoekstraat, aan de gevel van
brasserie De Kruik, hangt er al eentje.
Een AED, een apparaat waarmee elektrische

Altijd een AED
in de buurt
stroomschokken kunnen worden toe
gediend bij een hartstilstand. Jan van
Stiphout, bestuurslid van de stichting,
vertelt dat er in de gemeente Nuenen
twaalf buitenhangende AED’s gerealiseerd
zijn. “Zo is er binnen een straal van 500

Vervolg van voorpagina
Ook de kookclub, waar dorpsbewoners eens
per maand samen kunnen eten, is een project
om de onderlinge banden te verstevigen.
Volgens Ben van Orden, lid van de
begeleidingscommissie, vinden veel
dorpsbewoners het echter ook belangrijk
dat praktische problemen worden opgelost.
“Het gebrekkige openbaar vervoer in
Nederwetten blijft een euvel. Daarom gaat
een van de werkgroepen zich buigen over
mobiliteit en de mogelijkheden voor een
belbus. Ik hoop dat ook deze praktische
zorgen kunnen worden weggenomen, zodat
het gevoel gaat overheersen dat we ons
woonplezier echt kunnen verbeteren. Als we
er maar samen de schouders onder zetten.”

meter altijd een AED beschikbaar, dag en
nacht. De gemeente Nuenen, Woningbouw
vereniging Helpt Elkander en het IDOP
hebben hier financieel aan bijgedragen.”
Overlevingskans vergroten
Natuurlijk bedienen de apparaten niet
zichzelf. Er zijn inmiddels al zo’n honderd
vrijwilligers opgeleid in het gebruik van
AED’s. Maar dat niet alleen, ze leren
ook hoe ze een hartstilstand kunnen
herkennen en reanimatie toe kunnen
passen. “De AED is een belangrijk
apparaat, maar hartmassage en mondop-mondbeademing blijven de eerste
stappen bij hulpverlening”, zegt Jan.

Meer weten
of meehelpen?
De klus- en boodschappendienst
zoekt nog enthousiaste vrijwilligers!
Neem voor meer informatie of
aanmelding contact op met
Nel van der Heijden. In het nieuwe
jaar houden we jullie uiteraard op
de hoogte van de voortgang van
de activiteiten die de werkgroep
op touw zetten. Ook informeren
we jullie over de officiële
presentatie van het onderzoek,
die in het eerste kwartaal van
2013 zal plaatsvinden.
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Vrijwilligers oefenen reanimatietechnieken tijdens een training
“Tegelijkertijd kan de AED een essentiële
rol spelen bij het op gang brengen van
een haperend hart. Via elektroden die
door de vrijwilliger worden aangebracht,
registreert de AED of er inderdaad een
hartstilstand plaatsvindt en dient zo nodig
een corrigerende stroomstoot toe. Als
dat binnen vijf minuten gebeurt, is de
overlevingskans meer dan 50 procent.”
Snel ingrijpen met SMS-alerts
Om de effectiviteit te vergroten,
kunnen vrijwilligers zich aanmelden

Handbalveld
Een handbalveld vol gaten en scheuren,
daar moest wat aan gebeuren voor de
vele jongeren die er gebruik van maken.
Een nieuwe asfaltlaag, nieuwe belijningen
en het teruggeplaatste hekwerk moeten
ervoor zorgen dat sportievelingen
binnenkort weer een balletje over
kunnen gooien. Het winterweer speelt
in de uiteindelijke oplevering een cruciale
rol, aangezien het warmer moet zijn dan
5 graden om de kwaliteit van de belijning
te garanderen. Maar de verwachting is
dat het handbalveldje er eind januari
weer piekfijn bijligt.

voor de SMS-alerts van centrale 112.
“Als iemand een vermoedelijke
hartstilstand krijgt, wordt er meestal
eerst contact opgenomen met 112.
De centrale stuurt vervolgens een
SMS-alert uit naar alle vrijwilligers
die in de directe omgeving wonen.
De ambulancedienst kan er niet altijd
binnen vijf minuten zijn, zij kunnen
dan alvast beginnen met reanimatie
en stroomschokken als het inderdaad
om een hartstilstand gaat. Zo gaat er
geen kostbare tijd verloren.”

Verschil maken
Mensen die geïnteresseerd zijn in de
training, kunnen zich bij Jan aanmelden.
“Na afloop van de training, die drie uur
duurt, ontvang je een certificaat waarmee
je kunt worden aangemeld voor de
SMS-alerts. De trainingen moeten uiteraard
regelmatig worden herhaald om de
vaardigheden op peil te houden.” Jan
benadrukt hoe belangrijk de vrijwilligers
zijn. “Als je weet dat er in Nederland
jaarlijks 15.000 mensen overlijden aan
een hartstilstand, begrijp je waarom we

Geen kostbare
tijd verloren
blijven inzetten op trainingen en de
verspreiding en een goed onderhoud van
AED’s. Alleen zo maken we een cruciaal
verschil in het leven van een ander.”

Wandelpaden
De zoektocht naar nieuwe wandelpaden
blijft een uitdaging. Grondeigenaren vinden
het niet altijd prettig als mensen over hun
eigendommen wandelen. Niet alleen particulieren, maar ook het Brabants Landschap
of het Waterschap ziet in sommige gevallen
bezwaren. Begrijpelijk, soms kunnen natuur
doelen en wandelaars gewoon niet samen.
Wel hebben we een voetpad langs de
Hoekstraat aan laten leggen, zodat wande
laars vanaf de Esrand naar het dorp kunnen
lopen. Ook de brug over de Dommel is straks
via dit voetpad bereikbaar. In het boek
‘Nederwetten’ hebben we de bestaande
wandelroutes uitgebreid besproken.
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Project Nuenen (Brand)veilig
start in 2013 in Nederwetten
Kerkdorpen als Gerwen en Nederwetten liggen een behoorlijk eind
van de Nuenense brandweerkazerne vandaan. Het kost de brandweer
dus meer tijd om woningen in deze gebieden te bereiken. Daarom is
de gemeente Nuenen dit jaar, samen met de brandweer en woning
bouwvereniging Helpt Elkander, gestart met het project Nuenen
(Brand)veilig.
“Hoe sneller een brand ontdekt wordt, hoe
beter”, zegt Piet van Genugten, lid van de
dorpsraad. “En rookmelders zijn een
belangrijke stap in het brandveiliger maken
van woningen. Daarom krijgen zo’n 200
huishoudens in Nederwetten de kans om
rookmelders tegen een gereduceerd tarief
te laten installeren. Voorwaarde is dat de
huizen vóór 2003 gebouwd moeten zijn. De
installatie gebeurt gratis, door vrijwilligers
die door de brandweer zijn opgeleid. Het
project loopt op dit moment in Gerwen en

zal begin 2013 worden uitgerold in
Nederwetten en de wijk Eeneind.”
Voorlichtingsbijeenkomst
Op 18 december hield de dorpsraad een
voorlichtingsbijeenkomst in De Koppelaar
voor alle bewoners in Nederwetten. Er
werd uitleg gegeven over de opzet en
uitvoering van het project, maar de
toehoorders werden ook ingelicht over
brandpreventie en de manieren waarop je
zo brandveilig mogelijk kunt leven in en

rondom je woning. “Veel mensen staan er
niet bij stil hoe een brand kan ontstaan en
hoe ze het beste op een brand kunnen
reageren”, zegt Piet. “Niet alleen
rookmelders, maar ook vluchtplannen en
bewustzijn vooraf zijn daarom belangrijk
om het aantal slachtoffers bij een brand te
verminderen.”
De 200 huishoudens ontvangen begin 2013
een brief en worden later benaderd om de
mogelijkheden door te spreken.

Brug over de Dommel

Het ontwerp van de wandelbrug die, ter hoogte van de Oude Toren, over de Dommel gerealiseerd wordt. Arie Ras, projectleider
IDOP vanuit gemeente Nuenen: “De projecten die binnen het IDOP vallen, moeten eind 2012 klaar zijn. Helaas is dit in
het geval van de brug niet mogelijk. Er moeten nog een omgevingsvergunning en watervergunning worden aangevraagd,
waarvoor we uitstel hebben gekregen van de provincie. Zodra de vergunningen binnen zijn, beginnen we aan de bouw.
De levertijd van de brug is zo’n acht weken, dus we verwachten de eerste wandelaars in maart te mogen verwelkomen.”

Meer informatie
Dorpsraad Nederwetten
p.a. Jan Friso Groote
Hoekstraat 56, 5674 NP Nederwetten

