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Datum: 5 juli 2021  
Locatie: De Poel, Netersel 
 
Aanwezig namens de dorpsraad:  
Dhr. K. van der Heijden (voorzitter) 
Mevr. B. van der Hulst-Schoo 
Dhr. H. Looijmans 
Mevr. J. Markestijn 
 
Aanwezig namens de gemeente: 
Dhr. F. d’ Haens  
Mevr. M. van Leeuwen 
Dhr. W. Van der Linden  
 
Afwezig: 
Dhr. J. Koning 
Dhr. D. Janssen 
Dhr. R. Bosma (burgemeester) 
Mevr. J. Veraa 
Dhr. E. van Weert (secretaris)  
 
Notulist: Dhr. T. van der Heijden  
 
 

I. Opening 
Omstreeks 20:12 opent de voorzitter de vergadering. De voorzitter geeft aan dat er vanuit de dorpsraad drie 
afmeldingen zijn binnengekomen voor de vergadering betreffende Dhr. J. Koning en Mevr. J. Veraa beide i.v.m. 
vakantie en Dhr. E. van Weert i.v.m. het verlaten van de dorpsraad. Tevens heet de voorzitter de gasten van 
Waterschap de Dommel, Dhr. T. van Paassen en Dhr. M. van der Zanden van harte welkom 
 

II. Verslag vorige vergadering (28 september 2021) 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering. 
 

III. Uitvoering traject 1 plan Groote Beerze 
Dhr. T van Paassen en Dhr. M. van der Zanden geven toelichting op het eerste traject m.b.t. de aanpassingen 
van de Groote Beerze. Aannemingsbedrijf Van der Zanden uit Moergestel zal de werkzaamheden gaan 
uitvoeren.  
 
Het complete project bestaat uit 3 deeltrajecten. Deeltraject 1 start nu en dit betreft het traject van de Groote 
Beerze van de brug tussen Casteren en Netersel tot de Broekeindsedijk in Westelbeers. 
Uitvoering traject: 

• Herstellen/in stand houden van stikstofgevoelige natuur (Natura 2000) 

• Verbeteren kwaliteit van water(natuur) door herinrichting van de beek (KRW) 

• Realiseren van Natuurnetwerk Brabant (NNB) 

• Herstellen van Natte Natuurparel (NNP) 
Partijen die hierbij betrokken zijn: Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap, 
Akertech/Eelerwoude, Van der Zanden Moergestel. 
 
Wat gaat er gebeuren: 

• 12 juli t/m 23 juli: Vervangen/aanbrengen duikers onder Westelbeersedijk en Broekeindsedijk 

• 26 juli t/m 6 augustus: Opsnoeien/verwijder begroeiing en verwijderen afrasteringen 

• 9 augustus t/m 27 augustus: Geen werkzaamheden i.v.m. bouwvakantie 
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• 30 augustus t/m 30 november: Verwijderen huidige inrichting, ontgraven nieuwe 
meander/stroomverloop, dempen huidige watergang, baggerwerkzaamheden, grondwerkzaamheden, 
grondtransporten, verwijderen huidige inrichtingen en aanbrengen nieuwe inrichtingen projectgebied 
(stuwen, bruggen, voorde, wandelpaden etc.) 

• 1 december: Werkzaamheden afgerond 
Met name in de periode 30 augustus t/m 30 november zal er dus veel grondtransport plaats vinden wat 
dorpsbewoners mogelijk zullen merken. 
 
Wat merkt u ervan: 
Ten aanzien van de uitvoering: 

• Tijdelijke afsluiting van Westelbeersedijk voor verleggen van duikers 

• Projectgebied na de zomer tijdelijk niet voor wandelaars bereikbaar 

• Grondtransporten vanuit De Utrecht (Ruttestraat)  naar Groote Beerze (zie afbeelding) 

• Her en der zullen bomen opgesnoeid worden voor transport  

• Bomen of struiken op het nieuwe tracé van de Groote Beerze zullen worden gekapt 
Ten aanzien van informatievoorziening: 

• Informatiepunt langs nabij het projectgebied 

• Excursie in het projectgebied rond september  

• Foto en filmrapportage door J vd Heijden van de werkzaamheden 

• Nieuwsbrief 
 
Wegen in Netersel die gebruikt zullen gaan worden voor grondtransport zijn Ruttestraat en Fons van der 
Heijdenstraat. 

 
 
In het verleden is naar voren gekomen dat er maar beperkt aantal plaatsen zijn waar de Beerze kan worden 
overgestoken, er zullen dan ook twee nieuwe oversteek plaatsen bijgemaakt worden.  
 
U kunt zich aanmelden voor nieuwsbrieven van Waterschap de dommel om op de hoogte gesteld te blijven via: 
www.dommel.nl/grootebeerze 
 

http://www.dommel.nl/grootebeerze
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Er word een vraag gesteld door een bewoner over het onderhouden van wandelpaden naast de Groote Beerze, 
dorpsbewoners geven aan dat deze slecht onderhouden worden. Dhr. T van Paassen geeft aan dat de paden 
naast de Groote Beerze meestal beheerpaden deze worden inderdaad minder goed onderhouden dan echte 
wandelpaden. Maar Dhr. T. van Paassen zal nogmaals vragen of de (wandel)paden vaker gemaaid kunnen 
worden. De voorzitter dankt Dhr. Van Paassen en Dhr. M. van der Zanden voor de toelichting. 
 

IV. Vervolg aanpassing de Hoeve 
De voorzitter geeft aan dat het al vele jaar geleden is dat er in de dorpsraad is aangekaart door dorpsbewoners  
iets moet gebeuren aan de Hoeve i.v.m. overlast. Dhr. W van der Linden geeft toelichting op de plannen die er 
nu liggen. 
 
De door aanwonenden ervaren overlast van geluid en trillingen zijn geobjectiveerd; 
Deze hinder zou te herleiden tot:  

• Toegenomen snelheid vooral ook hard rijdend- (landbouw)verkeer; 

• Soort bestrating (kasseien);  

• Ter beoordeling van deze klachten heeft de ODZOB in opdracht van de gemeente een 
trillingsonderzoek uitgevoerd.  

 
De vorige vergadering was de uitslag van het trillingsonderzoek nog niet bekend. Dit trillingsonderzoek is 
uitgevoerd conform de Meet- en beoordelingsrichtlijn B (Hinder voor personen in gebouwen); 
In de richtlijn worden streefwaarden gegeven, waarbij redelijkerwijs mag worden aangenomen dat normaal 
gesproken geen hinder optreedt; 
Op basis van de uitgevoerde metingen wordt geconcludeerd dat op basis van de meetresultaten ruimschoots 
wordt voldaan aan de richtlijnen van de SBR-richtlijn B. 
Conclusies van het onderzoek zijn: 

• In de dagperiode wordt niet in alle gevallen voldaan aan streefwaarde A1 van 0,2 

• Streefwaarde A2 wordt niet overschreden; 

• Streefwaarde A3 wordt ook niet overschreden 
De metingen zijn gestart toen wegwerkzaamheden in de buurt afgerond waren. Verder zijn de metingen buiten 
schoolvakanties verricht. Wel zal er door landelijke maatregelen in het kader van Covid-19 uitbraak (naar 
verwachting) minder verkeer over De Hoeve gereden hebben, dan normaal het geval zou zijn. 
Op basis van de uitgevoerde trilling metingen wordt geconcludeerd dat op basis van de meetresultaten 
ruimschoots wordt voldaan aan de streefwaarde A3 van de SBR-richtlijn B 
 
Collegebesluit: 

• Aanpassingen te verrichten aan de materialisatie en weginrichting van De Hoeve binnen de bebouwde 
kom, ten gunste van de leefbaarheid en verkeersveiligheid.  

• De onderhoudswerkwijze aan en de inrichting van de kasseienwegen in het buitengebied te 
handhaven. 

 
Projectgroep 

• Wim van der Linden 

• Tom van den Eijnden (projectleider) 

• RA infra 
o Harrie van Zalingen (projectleider) 
o Tim pieroen (landschapsontwerper) 
o Stefan Gijsbers (Projectingenieur) 

Tevens is er een klankbordgroep ingesteld, bestaande uit  tien aanwonende van De Hoeve. 
 
Klankbordgroep is 2 keer bij elkaar geweest (2 juni en 24 juni).  
Bijeenkomst wordt voorbereid door projectteam 

• Informatieverstrekking vanuit projectteam 

• Leiden van de discussie 

• Aanreiken van alternatieven 

• Voorbereiden van keuze 

• Besluitvorming door college 
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Bijeenkomsten verlopen in goede sfeer, worden als positief ervaren door klankbordgroep en projectteam 
 
Het vervolg van het project/traject zal er als volgt uit zien: 

• Nog een x-aantal klankbordgroepen 

• Doel: te komen tot een gedragen ontwerp vanuit de klankbordgroep, bij voorkeur unaniem. 

• Bijeenkomst met alle inwoners; mogelijkheid om te reageren, (verander-) voorstellen in te brengen. 

• Bestuurlijk besluitvorming door college 
 
Zolang het project goed loopt via de klankbordgroep zal de dorpsraad niet deelnemen aan het project. 
Aangezien Brabant Water ook nog werkzaamheden moet doen op de Hoeve, zal bekeken worden of dit wellicht 
samen met dit project kan lopen, daarnaast wordt er ook nog bekeken of er wellicht een provider is van het 
glasvezelnetwerk die gelijktijdig met de werkzaamheden een glasvezelnetwerk kan aanleggen. 
 
Vanuit de zaal word aangegeven dat het toenemende klachten veroorzaakt wordt door de hogere snelheid en 
stijgend aantal verkeersbewegingen over de weg. De dorpsbewoner lijkt het dan ook logischer dat er richting 
de gemeente word aangegeven dat er gehandhaafd moet worden. Mededorpsbewoners geven aan dat dit 
geen (werkbare) oplossing zal bieden. 
Vanuit de zaal word de vraag gesteld aan de gemeente of de cultuurhistorische waarde niet van dergelijke 
grootte is dat de overlast van de dorpsbewoner overstijgt.  
De voorzitter geeft aan dat hij voorstander is van het bekijken of er een beter evenwicht gevonden kan worden 
tussen overlast van de huidige weg en de cultuurhistorische waarde van de weg. 
Dhr. van der Linden geeft aan dat er veel gesproken is over de (cultuurhistorische) waarde van de kasseienweg. 
In de gesprekken is naar voren gekomen dat er wel een duidelijk verschil zit in de kasseien binnen de 
bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. Daarnaast geeft hij aan dat er de klankbordgroep goed is 
samengesteld en er grote verscheidenheid is tussen mensen die de kasseien willen behouden en mensen die ze 
wil verwijderen. Vanuit dorpsbewoners word ook de zorgelijkheid uitgesproken over de mogelijk mindere 
verkeersveiligheid als de kasseien worden omgeruild voor een andere bestrating wat een hogere snelheid als 
gevolg kan hebben. 
 

V. Aanwending vrijgevallen terrein sportpark 
Dit punt betreft het gedeelte van het sportpark dat ter beschikking is gekomen na het te komen vervallen van 
de korfbalverening. Bij dit onderwerp is Dhr. D. Jansen vanuit de Gemeente en Dhr. J. Koning van de dorpsraad 
betrokken, aangezien zij beide afwezig zal dit punt de volgende dorpsraadvergadering besproken worden. 
 

VI. Sluiting/verkoop kerk 
Eind april is er een overleg geweest met het kerkbestuur, er is besloten om de kerk te gaan verkopen. 
Er word gekeken naar andere mogelijk locaties in Netersel voor parochianen om toch een mis te kunnen laten 
plaats vinden. De pastoor heeft aangegeven om eventueel wel een heilige mis te willen voordragen op bijv. 
tweede kerstdag en tweede pinksterdag, echter wordt verwacht dat juist op deze dagen (t.o.v. kerstavond en 
eerste pinksterdag) de opkomst dan niet groot zal zijn en dus de toegevoegde waarde hiervan mogelijk beperkt 
zal zijn. Er is aangegeven dat het gebouw op zich zoals het op dit moment is gehandhaafd moet worden, ook zal 
het kerkhof voorlopig blijven bestaan. M.b.t. inventaris zal gekeken worden wat er naar het bisdom gaat en wat 
er eventueel naar bewoners van Netersel zou kunnen gaan. De beperkingen voor een nieuwe bestemming 
vanuit het kerkbestuur zijn maar minimaal. Het is nog niet duidelijk of de openbare parkeergelegenheden en 
bijv. de klok gehandhaafd blijven, dit zal besproken moeten worden met een nieuwe eigenaar. 
 
VII. Evaluatie CPO De Horst / voortgang CPO De Brink 

Dhr. B Maas geeft toelichting op CPO De Horst en CPO De Brink 
CPO de Horst is opgeleverd, het traject van 2 á 3 jaar is succesvol verlopen. De 10 woningen zullen bewoond 
gaan worden door jongeren uit Netersel. 
CPO de Brink loopt op dit moment nog, momenteel is de stedenbouwkundige samen met de architect bezig om 
een voorstel te maken. Dit voorstel zal vervolgens met de CPO-leden moet worden besproken en aan de 
gemeente moeten worden voorgelegd. Tijdens archeologische onderzoek zijn vondsten gedaan en hebben er 
dus ook al meerdere onderzoeken plaats gevonden. Voorzitter vraagt of het duidelijk is hoeveel woningen er 
gebouwd zullen gaan worden, Dhr. Maas geeft aan dat er een akkoord is op het bouwvolume maar het aantal 
woningen moet nog besproken worden en dat dit dus nog niet helemaal duidelijk is. 
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VIII. Toekomstige woningbouw Netersel 
Tijdens de recente opleveringen van CPO de Horst heeft Dhr. F de Haens aangegeven dat dit een mooi moment 
is om verder te kijken naar toekomstige woningbouwplannen in Netersel. Hiervoor zal de structuurvisie 
opnieuw voor het licht gehouden worden, en samen met de locatievereniging gekeken worden naar een locatie 
voor nieuwbouw. De voorzitter geeft aan dat dit een goed en belangrijk initiatief is, ook aangezien het aantal 
inwoners van Netersel blijft stijgen en het gewenst is dat de jeugd en de oudere bewoners van Netersel in 
Netersel kunnen blijven wonen.  
 

IX. Mededelingen 
- Warmtetransitie gemeente Bladel 

o Dhr. F d’ Haens geeft aan er de opdracht ligt om op termijn huizen niet langer te blijven 
verwarmen met aardgas om te kunnen voldoen aan het klimaatakkoord dat er ligt. De 
Gemeente zal (laten) inventariseren welke alternatieve bronnen er zijn om huizen te kunnen 
verwarmen. Het lijkt er in eerste instantie op dat het eerste belangrijke punt hierin is het 
beter isoleren van woningen en vervolgens om huizen te gaan verwarmen m.b.v. een warmte 
pomp. 

o De vraag is hoe de gemeente, de bewoners zo ver te krijgt om deze wijzigingen ook werkelijk 
uit gaan voeren. Als er belangstellende zijn om deel te nemen aan de klankbordgroep kunnen 
die zich melden bij de Gemeente. 

- Gezocht contactpersoon uitjesplaats 
o Uitjesplaats is een lokaal initiatief om de vrijetijdssector in de Kempen te ondersteunen. 
o Uitjesplaats heeft aangegeven dat ze echter nog op zoek zijn naar een contactpersoon die 

evenement die georganiseerd worden in Netersel deelt met hen, zodat zij dit online kunnen 
zetten. 

- Oproep kandidaten dorpsraad 
o De voorzitter geeft aan dat er nog steeds kandidaten worden gezocht voor de dorpsraad en 

dat ook de functie van voorzitter vrij zal komen. Er zijn meer kandidaten nodig en de 
voorzitter doet dan ook het beroep op iedereen om er serieus over na te denken. Tevens 
geeft hij aan dat hij overtuigd is van het belang van de dorpsraad voor het dorp en haar 
bewoners om onderwerpen te kunnen aankaarten bij de Gemeente. 

 
X. Rondvraag 

Een bewoner vraagt of er m.b.t. de dodelijke ongevallen aan de Muilen iets gaat of moet gebeuren aan de 
huidige situatie. De gemeente zou hier een onderzoek naar doen. Dhr. Van de Linden geeft aan dat de 
ongevallen onderzocht zijn, maar dat het onderzoek geen aanleiding heeft gegeven voor aanpassingen van de 
huidige situatie. 
 

XI. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 22:08, de volgende vergadering zal plaats vinden op 27 
september. 
 
 
 


