
    VERSLAG 
 
Verslag van Informatieavond ‘Bruisend Dorpshart voor Nijnsel’ 
Datum 1-7-2014 
Verslaglegging 
door 

Hans van den Wijngaard 

Aanwezig Wethouder Van Burgsteden, Stan Elings, René Voss, Hans van den Wijngaard als sprekers. Circa 30 
toehoorders/insprekers zie bijgevoegde presentielijst  

Kopie aan aanwezigen en insprekers 
Volgende 
vergadering 

Niet van toepassing 

Agendapunt Onderwerp en verslag 
1. Welkom en voorstellen 

Wethouder Van Burgsteden opent het overleg en heet iedereen welkom 
Hij vertelt in het kort het doel van de avond en stelt de mensen van het panel voor.  

2. Procedure 
Hans van den Wijngaard legt in het kort uit hoe de inspraakprocedure in zijn werk gaat en waar 
en wanneer de plannen ter inzage liggen.  

3. Geschiedenis 
Hans van den Wijngaard legt in het kort uit hoe het proces rondom iDOP ‘Bruisend Hart voor 
Nijnsel’ tot nu toe is verlopen en waar we nu staan.  

4. Openbare ruimte (buiten) 
Stan Elings geeft aan de hand van tekeningen en een PowerPointpresentatie aan hoe het 
voorliggende plan is ontstaan. Daarbij doorloopt hij ook de stappen die zijn gezet in vervolg op de 
vorige inspraakronde. In grote lijnen zijn dat:  

• -  Doorgaand verkeer blijft mogelijk  
• -  Er zijn afspraken met de parochie over gebruik van hun grond  
• -  Er komt mogelijk een kruisweg in het park  

Tijdens en na de presentatie van Stan Elings bestond de mogelijkheid tot het stellen van vragen. 
Deze vragen en de daarop gegeven antwoorden treft u aan in bijlage 2 van dit verslag.  

5. Beckart (binnen) 
Onderdeel van de subsidievoorwaarden voor het plan ‘Bruisend Dorpshart voor Nijnsel’ is een 
bouwkundige update van de Beckart. René Voss, de voorzitter van de dorpsraad ligt de plannen 
die er voor de Beckart zijn toe. 
Het gaat daarbij om het verduurzamen en het toegankelijk maken van de Beckart. Daarvoor 
hebben de dorpsraad, de exploitant en de eigenaar de volgende plannen in gedachten:  

• -  Lambrisering aanpassen, omdat de radiatoren nu te veel zijn afgedekt;  
• -  Toegankelijk maken hoofdingang  
• -  Moderniseren en toegankelijk maken toiletten  
• -  Zonneschermen voor de ramen  
• -  Verlichting ombouwen naar LED  

Ook de optie om zonnepanelen te plaatsen is onderzocht, maar dat is financieel niet haalbaar.  
 
Tijdens en na de presentatie van René Voss bestond de mogelijkheid tot het stellen van vragen. 
Deze vragen en de daarop gegeven antwoorden treft u aan in bijlage 1 van dit verslag.  

6. Rondvraag Algemeen 
Richard Janssen: 
Waarom ruimen hondenbezitters niet zelf de uitwerpselen van hun dieren op? 
Wethouder Van Burgsteden: 
Mensen moeten elkaar aanspreken op hun gedrag. De BOA kan alleen maar optreden als hij 
constateert dat een hond zijn behoefte doet en het baasje dat niet opruimt.  
 
Pepijn Soons: 
Kunnen er geen bakken en zakjes ter beschikking worden gesteld? 
Wethouder Van Burgsteden: 
Het college kijkt momenteel naar mogelijkheden voor het mogelijk herstellen van de 
hondentoiletten.  
 
Heer Stuurman: ·Waarom zoveel geld uitgeven voor een plan terwijl er buiten het plangebied 
zoveel tegels los liggen? 
Wethouder Van Burgsteden: 
Als u aangeeft waar tegels los liggen, dan geven we dat door aan de gemeentewerf voor 
onderhoud.  

7. Afsluiting 
Wethouder Van Burgsteden bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de avond af.  
 

 
 
 
 



Bijlage 1 bij het inspraakverslag van de informatieavond 
vragen en antwoorden naar aanleiding van de buitenruimte 'Bruisend Dorpshart voor Nijnsel' 
 
Vragen uit de zaal 

Naam : Bert Stuurman 
Vraag: 
Is een speeltuin met verspreide toestellen wel veilig? Ouders kunnen moeilijker toezicht houden, er is 
makkelijker toegang naar de weg. 
 
Antwoord: 
We zullen bij de inrichting van de speeltuin rekening houden met de regels die daarvoor geiden. Daarbij kijken we hoe speeltoestellen 
toch enigszins gegroepeerd kunnen worden zodat ouderlijk toezicht mogelijk is. We denken dan ook aan de plaats van bankjes. 
 
Naam :  Pepijn Soons 
Vraag: 
Speeltoestellen onder bomen worden snel glad door algvorming. 
Antwoord: 
We zullen bij de inrichting van de speeltuin rekening houden met de regels die daarvoor geiden. Daarbij kan worden gedacht aan een 
clustering op een open plaats, maar dat betekent weer volop in de zon en dat kent ook nadelen. 
 
Naam:  Ad van Hastenberg 
 
Vraag: 
Vindt de situatie op de Lieshoutseweg gevaarlijk. Vooral de verschillende paaltjes maken de situatie onoverzichtelijk 
Antwoord: 
Ais we buiten het plangebied dingen gemakkelijk op kunnen lossen zullen we dat doen. Maar dan moeten we wei alle aspecten 
meenemen. Wethouder Van Burgsteden zai met de heer Hastenberg buiten kijken 
 
Naam : Toon  Bekkers 
 
Vraag: 
Er komt een afsluiting voor vrachtverkeer maar tractoren veroorzaken ook veel overlast  
Antwoord: 
Dat is tijdens de inspraakavond over de omieidingsroute opgemerkt, in het verkeersbes/uit dat inmiddels is genomen, is ook een verbod 
voor tractoren meegenomen". 
 
Naam : Rien van de Loo; 

Toon Bekkers; 
Mevrouw van Gemert. 

Vraag: 
Kan de Lieshoutseweg niet met een paal in het midden voor doorgaand verkeer worden afgesloten? Het is nu een 
sluiproute. De angst bestaat dat het alleen maar drukker wordt als alles straks is veranderd. 
Antwoord: 
Uit de inspraakreacties van een jaargeleden, bleek dat de nadrukkelijke wens van de Nijnselse bevolking was om verkeer niet onmogelijk 
te maken. Mede daarom is het geen goed idee om de Lieshoutseweg af te sluiten. We zullen verkeerstellingen houden voor en na de 
herinrichting. 
Het ligt niet voor de hand om aan te nemen dat het verkeer dat door de Oude Lieshoutseweg rijdt, van buiten Nijnsel komt. Doorgaand 
verkeer richting Son uit de richting Mariahout, zai waarschijnlijk eerder geneigd zijn om over de Vresseiseweg te rijden, dan door Nijnsel. 
Voor verkeer uit Lieshout is Nijnsel ai helemaal geen optie om naar Son te rijden. De zorg dat het drukker zai worden, delen wij dan ook 
niet. Voor het plaatsen van een paai zien wij dan ook geen reden en het zou ook in strijd zijn met de wens van de Nijnselse bevolking als 
groep. 

Naam : Richard Janssen 
 
Vraag: 
Er wordt nu al een uur gesproken over de drukte op de Oude Lieshoutseweg, maar ik heb in die tijd geen enkele auto voorbij 
zien komen. Komt er ook aandacht voor de verkeersveiligheid op de kruisingen Eimbert en Industrieweg? 
 
Antwoord: 
Deze kruisingen liggen buiten het plangebied, maar bij het nemen van het verkeersbes/uit over de omleiding vrachtverkeer wordt de 
verkeersveiligheid een beslispunt 

Naam : Paul van Zutphen 
Vraag: 
Er staat een pad naar het voetbalveld getekend, komt er dat ook? 
 
Antwoord: 



Dat vait buiten het plangebied, maar er is verder gekeken naar mogelijkheden die (op termijn) buiten het plangebied mogelijk zijn. 

Naam : Inneke Bekkers 
 
Vraag: 
Kijkje straks vanaf het terras van de Beckart tegen de auto's aan? 
 
Antwoord: 
Ja, dat klopt. Er komt wel een lage groene afscheiding tussen het terras en de parkeerplaats. 
 
Naam Toon Bekkers 
 
Vraag: 
Wat is er bruisend aan dit plan? 
Waarom gras in plaats van verharding? 
Waarom komt er geen wandeling rond de kerk? 
Antwoord: 

1. Aan het plan is niets bruisend. Het bruisende moet van de Nijnselse mensen zelf komen. Ditpian stelt hen in de 
gelegenheid om bruisende activiteiten te ontplooien. 

2. Er is gekozen voor gras omdat dit het dorp verlevendigd en er op die manier het verhard oppervlak wordt afgekoppeld. Regen 
water dat nu nog via de riolering naar de rioolwaterzuivering gaat, kan dan in de grond zakken. 

3. De parochie stelt haar grond beschikbaar voor dit plan, maar wii de grond achter de pastorie graag voor zich zelf houden. 
 
Naam : Rien van de Loo 
 
Vraag: 
Kan er een volière in de processietuin komen? 
Antwoord: 
Als de parochie instemt en de Nijnselse gemeenschap wit een volière gaan beheren, dan zullen daarvoor zeker 
mogelijkheden zijn. De gemeente faciiiteert dit echter niet 

Vragen gesteld via inspraakformulier 

Naam : BSP Stuurman 
Adres : Lieshoutseweg 30 
Postcode : 5492 HA Woonplaats: Sint-Oedenrode 
Telefoon 
Email 
Naar aanleiding van de presentatie en/of tekening van het 'Bruisend Dorpshart voor Nijnsel heb(ben) ik/wij de 
volgende vragen, opmerkingen of suggesties: 

Vraag: 
1. Plan is ontzettend mooi. Complimenten. 

Jammer dat men geen budget heeft om Nijnsel verder op te knappen. 
2. Het is belangrijk toch de veiligheid voor voetgangers mee te nemen. MAW de trottoirs moeten vlak worden 

gemaakt. Er steken tegels hier en daar omhoog. 
Antwoord: 

1.  Wij vinden het fijn dat het plan wordt gewaardeerd en betreuren net ais u dat er niet meer geld beschikbaar is 
om ook andere delen van Nijnsel mee te nemen. 

2.  Voor het meiden van gevaarlijke situaties kan gebruik maken van de website www.sint-oedenrode.nl, dat 
meiden via meldingen@sint-oedenrode.nl of doorgeven via de meldingenlijn (0413)481376. 
Vanzelfsprekend lossen wij gevaarlijke situaties op. 

Naam : PPJ Soons 
Adres : Klaproosstraat 10 
Postcode 5492 KC Woonplaats: Sint-Oedenrode 
Telefoon : 
Email : 
Naar aanleiding van de presentatie en/of tekening van het 'Bruisend Dorpshart voor Nijnsel heb(ben) ik/wij de 
volgende vragen, opmerkingen of suggesties: 

Vraag: 
1. Om de doorgaande functie van de Oude Lieshoutseweg te beperken (reactie zaal) de volgende suggestie om 

een zelfde soort aansluiting te maken als op de hoek van de Coeveringslaan en de Phillipusstraat. 
2. Graag aandacht voor het voetpad tussen het (T)rouwlaantje en het processiepark ter hoogte van de hoek van 

het kerkhof. De wandelpaden in het processiepark sluiten niet aan op dat pad. 
3. Hoe wordt de voetgangersoversteek vanuit de Hortensiastraat gefaciliteerd naar de bakker en cafetaria. 
4. Graag meer speelvoorzieningen voor jonge kinderen, glijbaan, klimtoestel, trampoline 
5. Hoe de parkeerproblemen in de Lupinestraat oplossen tijdens voetbalwedstrijden 



6. Graag de veiligheid op de omleidingroute voor vrachtverkeer op de agenda zetten 

Antwoord: 
1. Dank voor de suggestie, we kijken of dat dit een oplossing kan zijn. We moeten wei rekening houden met de 

bovengrondse afvoer van regenwater. 
2. Probleem is duidelijk, hier zoeken we naar een oplossing 
3. Er komt tegenover de Hortensiastraat een verbinding met het voetpad 
4. Het uitgangspunt is dat de bestaande speelvoorzieningen worden herbruikt. Het gemeentelijk speeltuinenbeleid 

voorziet in beschikbaar stellen van middelen aan speeltuinverenigingen. De vraag wordt doorgegeven aan de 
contactpersoon speeltuinen van de gemeente. 

5. Parkeren in de Lupinestraat valt buiten het plangebied. We hebben het probleem gemeld bij de medewerker verkeer 
6. Omleidingroute is geen onderdeel van dit plan en staat er ook los van. Wordt aan de medewerker verkeer voorgelegd. 

Naam M.van der Loo 
Adres Oude Lieshoutseweg 8a 
Postcode 5492 HT Woonplaats: Sint-Oedenrode 
Telefoon 
Email : 
Naar aanleiding van de presentatie en/of tekening van het 'Bruisend Dorpshart voor Nijnsel heb(ben) ik/wij de 
volgende vragen, opmerkingen of suggesties: 

Vraag: 
1. Oude Lieshoutseweg afsluiten voor sluipverkeer. Veel ongewenst verkeer komt door de straat. 

Daardoor veroorzaakt de verkeershobbel tussen de huisnummers 5 en 8a vaakfors lawaai; 
2. De bocht bij de Fokawinkel handhaven, 
3. Een volière in het aan te leggen park. 

Antwoord: 
1. Uit de inspraakreacties van een jaargeleden, bleek dat de nadrukkelijke wens van de Nijnselse bevolking was om 

verkeer niet onmogelijk te maken. Mede daarom is hetgeen goed idee om de  
Lieshoutseweg af te sluiten. We zullen verkeerstellingen houden voor en na de herinrichting. 
Het ligt niet voor de hand om aan te nemen dat het verkeer dat door de Oude Lieshoutseweg rijdt, van buiten Nijnsel komt. 
Doorgaand verkeer richting Son uit de richting Mariahout, zal waarschijnlijk eerder geneigd zijn om over de Vresselseweg te 
rijden, dan door Nijnsel. 
Voor verkeer uit Lieshout is Nijnsel al helemaal geen optie om naar Son te rijden. De zorg dat het drukker zal worden, 
delen wij dan ook niet. Voor het afsluiten van de Lieshoutseweg zien wij dan ook geen reden en het zou ook in strijd zijn 
met de wens van de Nijnselse bevolking als groep. 

2. Deze kruising is in de vorige inspraak genoemd als gevaarlijk. Bij de uitwerking van het definitieve plan, gaan we de kruising 
van de Lieshoutseweg en de Sonseweg anders inrichten met meer nadruk op een gelijkwaardige kruising. 

3. Als de parochie instemt en de Nijnselse gemeenschap wil een volière gaan beheren, dan zullen daarvoor zeker 
mogelijkheden zijn. De gemeente faciliteert dit echter niet. 

Naam : Ad en Marijke Hurkmans 
Adres : Oude Lieshoutseweg 8a 
Postcode : 5492 HT Woonplaats: Sint-Oedenrode 
Telefoon : 
Email : 
Naar aanleiding van de presentatie en/of tekening van het 'Bruisend Dorpshart voor Nijnsel heb(ben) ik/wij de 
volgende vragen, opmerkingen of suggesties: 

Vraag: 
1. Scherpe bochten in de Oude Lieshoutseweg moeten blijven als snelheidsremmer en dat is veiliger voor de 

fietsen; 
2. Drempel moet blijven en zo nodig nog een drempel erbij op de hoek van de Oude Lieshoutseweg en de 

Tulpstraat. 
3. Graag een volière in het park 
4. De Oude Lieshoutseweg is nu af en toe net een racebaan. 

 
Antwoord: 

1. Naar aanleiding van de vragen tijdens de informatieavond zoeken we iets om de Oude Lieshoutseweg 
minder aantrekkelijk te maken. Dat gaan we doen door net wat meer bochten in de weg te leggen, zodat de 
Oude Lieshoutseweg minder aantrekkelijk is om er doorheen te rijden; 

2. Op basis van wensen van bewoners in het algemeen zijn we veel terughoudender met drempels 
omdat omwonenden daar veel last van hebben. Bovendien staan drempels in dit specifieke geval ook 
een bovengrondse afvoer van regenwater in de weg; 

3. Als de parochie instemt en de Nijnselse gemeenschap wil een volière gaan beheren, dan zullen 
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daarvoor zeker mogelijkheden zijn. De gemeente faciiiteert dit echter niet; 
4. Dat willen we nu juist veranderen met deze herinrichting. Door enkele slingers in de weg te leggen, nodigt de 

weg niet uit om snel te rijden. 
 
Naam : Edward van Acht / Jorlan van Gorkum / Jozef v.d. Eisen (incl. toekomstig aanwonende Lianda de Vos) 
Adres : Eimbert 11/15/13 
Postcode : 5492 NH Woonplaats: Sint-Oedenrode 
Telefoon 
Email 
Naar aanleiding van de presentatie en/of tekening van het 'Bruisend Dorpshart voor Nijnsel heb(ben) ik/wij 
de volgende vragen, opmerkingen of suggesties: 

Vraag: 
1. Het lijkt dat de Lieshoutseweg ter hoogte van de kerk versmald wordt en met een 'zig-zag' wordt aangelegd. 

Wij verwachten dat dit ertoe leidt dat meer doorgaand verkeer ervoor zal kiezen over de Eimbert te rijden. 
Dit zal leiden tot een toename van het verkeer op de Eimbert en daarmee tot een minder veilige 
situatie voor de aanwonenden (m.n. voor de kinderen). Hoe verwachten jullie dit op te kunnen 
lossen? 

2. Door gemeente en Dorpsraad is gezegd dat het niet de bedoeling is om naast het vrachtverkeer niet ook 
het overige doorgaande verkeer over de Eimbert te laten rijden, maar door invoering van de huidige plannen 
lijkt dit wel het gevolg te zijn. Kunnen de plannen zodanig worden aangepast dat het doorgaande verkeer 
minder wordt gestimuleerd om de route over de Eimbert te kiezen? 

3. Als aanwonenden van de Eimbert hebben wij min of meer ingestemd met de oplossing die gekozen is 
om het vrachtverkeer via de Eimbert af te handelen, met de opmerking dat er wel maatregelen moet 
worden getroffen om de snelheid te beperken waarmee door onze straat gereden wordt. 
Wanneer worden deze maatregelen getroffen? 

Antwoord: 

1.  De Lieshoutseweg wordt ter hoogte van de kerk zodanig aangepast dat de snelheid van het verkeer 
teruggebracht naar de wenselijke snelheid van minder dan 30 km/h. Het is niet de bedoeling om 
personenauto’s te weren. Hoewel wij niet de indruk hebben dat automobilisten massaal van de 
omleidingroute voor vrachtverkeer gebruik zullen maken kunnen we dat ook niet uitsluiten. Omdat in geval 
van calamiteit of werkzaamheden op het bedrijventerrein doorgaand vrachtverkeer door Nijnsel omgeleid 
moet worden, is de inrichting van de weg zodanig dat personenauto 's geen reden zien om om te rijden.  
We zullen de knikken in de weg iets minder scherp maken om doorrijden voor personenverkeer niet 
extreem lastig te maken; 

2. Zoals al bij vraag 1 beantwoord, verwachten wij niet dat er veel personenverkeer van de omleidingroute over 
het bedrijventerreingebruik zullen maken. Desondanks zijn de slingers in de Lieshoutseweg iets minder 
uitbuigend gemaakt; 

3. De maatregelen en het verkeersbes/uit behorende bij het omleidingsplan voor vrachtverkeer maken geen 
onderdeel uit van dit plan. Deze vraag zal worden doorgegeven aan de mensen die daarmee bezig zijn. 
Hun antwoord wordt buiten dit verslag om verwerkt. 

 
Bijlage 2 
vragen en antwoorden naar aanleiding van de presentatie De Beckart 'Bruisend Dorpshart voor Nijnsel' 
 
Naam : Toon van der Wijst 
 
Vraag 
Is er gekeken naar de bouwkundige staat van de Beckart  
 
Antwoord 
Daar is naar gekeken en dat is inderdaad een punt van zorg. Desondanks zijn de dorpsraad en de 
beheerder van de Beckart van mening dat de nu genoemde punten prioriteit hebben. 

Naam Toon van der Wijst 
Vraag 
Is de Beckart een horeca instelling of een verenigingsgebouw  
 
Antwoord 
De Beckart is een zalencentrum met een beperkte horeca bestemming. Over de functie in de toekomst wordt nagedacht 


