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AANPASSINGEN AAN DE HOEVE IN NETERSEL 

Vorig jaar besloot het college van B&W van Bladel dat de straat De Hoeve in 

Netersel binnen de bebouwde kom, aangepast moet worden. Aanwonenden van De 

Hoeve vormden een klankbordgroep, die met elkaar en met de gemeente sprak over 

de voor- en nadelen van de verschillende varianten voor een nieuwe inrichting van 

de straat. De klachten waren dat er hard gereden wordt op deze weg en dat er veel 

overlast is van geluid en trillingen van het verkeer. 

Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren, is nu gekozen voor het 

optisch versmallen van de rijbaan mét behoud van de klinkers en historische 

kasseien. Door de kasseien strak in een betere ondergrond en fundering te leggen, 

verminderen de trillingen. Daarnaast heeft het versmallen van de rijloper (door aan 

de zijkanten ruimere fietsstroken aan te leggen), een remmend effect op het 

verkeer. Er zijn ook verhogingen voorzien in de nieuwe straat, om de snelheid te 

matigen. 

Cultuurhistorische waarde 

De Hoeve in Netersel heeft door de klinkers en oude kasseien een unieke uitstraling 

en een duidelijke cultuurhistorische waarde. Het materiaal voor de weg was een 

onderwerp waarover de leden van de klankbordgroep het niet unaniem eens wer-

den. Voor de één was het belangrijk dat de kasseien bleven, vanwege de cultuur-

historische waarde. Voor de ander was het argument van de geluidsoverlast (door 

het hard rijdende verkeer over die oude stenen) een reden om ze liever niet terug te 

zien in een nieuw ontwerp. Alle argumenten die aangedragen werden door de 

klankbordgroep zijn door het college van B&W meegewogen in het besluit dat er 

nu ligt. Wethouder Wim van der Linden: “We begrijpen dat we, met welk besluit 

dan ook, niet iedereen blij konden maken. Toch zijn we blij met de constructieve 

gesprekken die we met de klankbordgroep hebben gevoerd. Voor de 

verkeersveiligheid en de leefbaarheid biedt deze optie in onze ogen de beste 

oplossing.” 

Alle aanwonenden van De Hoeve worden betrokken bij het definitief maken van 

het ontwerp. 

Er zijn nog wat voorbereidingen nodig, voor aan de werkzaamheden begonnen kan 

worden. De aanpassingen aan De Hoeve in Netersel zullen naar verwachting starten 

in de loop van 2022. 

 

BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES 

Op 5 februari om 19:49 uur starten we weer onze jaarlijkse zittingsavond als 

voorbereiding op Carnaval 2022 in het Hupke! Vanwege de huidige situatie treffen 

we de voorbereidingen op een online zittingsavond. Tijdens deze avond zal 



uiteraard onze nieuwe prins voor Carnaval 2022 op ludieke wijze bekend worden 

gemaakt.  

Afhankelijk van de keuzes van  de overheid ten aanzien van corona, zal er mis-

schien meer kunnen dan alleen digitaal vanuit onze studio in het Hupke. De datum 

van 5 februari staat vast en de link om digitaal te kunnen genieten zal worden 

gedeeld via onze facebookpagina, Instagram, CV De Buntstekers site en in de van 

Aalsten tot  Goor. Houdt deze mediakanalen in de gaten. Eventuele wijzigingen die 

van belang zijn voor het programma en het tijdstip zullen tijdig worden gecommu-

niceerd.  

Samen met diverse actieve groepen uit ons Hupke en onze leden van CV De 

Buntstekers gaan we er een hele mooie gezellige avond van maken met als hoog-

tepunt de bekendmaking van onze nieuwe 46ste PRINS! 

ALLÁÁÁÁÁFFF 

CV De Buntstèkers 

 

MUZIEK OP SCHOOT IN SAMENWERKING MET PUUR POPORKEST 

Met je dreumes of peuter samen zingen, dansen, muziek en plezier maken? Dat kan 

met Muziek op Schoot. Waarbij je kind weinig echt op schoot zal zitten! Want we 

doen allerlei activiteiten met muziek: met muziekinstrumenten die passen bij hun 

leeftijd, zoals ritmestokjes of schud-eitjes en met materialen, bijvoorbeeld blokken, 

ballen of sjaaltjes. 

Je stapt, danst of zwiert met je (klein)-kind in het rond en doet ondertussen ideeën 

op voor thuis. Want aankleden, opruimen, gaan slapen; al die momenten op de dag 

zijn voor jouw kind – en voor jouzelf – veel leuker met muziek. We zingen daarom 

ook veel liedjes, ouwe bekende en nieuwe, en je krijgt een pdf met de bladmuziek 

voor eigen gebruik toegestuurd. 

Muziek op Schoot is de moeite waard, omdat je bouwt aan de intimiteit tussen jou 

en je (klein)-kind, omdat je samen plezier hebt! 

7 lessen op dinsdag (8, 15, 22, 29 maart en 5, 12 19 april) 

Locatie: De Poel  

Docent: Elisabeth Smulders (gediplomeerd docent Muziek op Schoot®) 

Voor: kinderen van 1, 2 en 3 jaar met één (groot)-ouder of verzorger 

Tijd: dinsdag van half 10 tot kwart over 10 

Aantal: minimaal 6 kinderen en maximaal 10 

Cursusprijs: per kind € 70,- 

Heb je wel interesse maar kun je niet op dinsdag? Laat het dan even weten. 

Meer informatie of aanmelden bij Corien Snijder corien@latestraat.nl 
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COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 5 FEBRUARI A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 31 JANUARI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL   

mailto:corien@latestraat.nl
mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

