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Wonen in Nijnsel

Doel Woonbehoefte in Nijnsel inventariseren en delen met 
beleidmakers in Meierijstad

Doelgroep Alle inwoners Nijnsel en potentiële inwoners Nijnsel

Startdatum 2015

Einddatum Geen, doorlopend

Deelnemers John van der Velden

Werkgroep Wonen

Status 2018 visie in ‘Woonvisie’ bijeenkomsten
11-10-2018 bewonersavond i.s.m. gemeente
Diverse bijeenkomsten met Woonmeij
12 woningen bewoond, 4 woningen Huisakkerweg, 
hoek Bakkerpad komt beweging in
Violenstraat/tulpstraat/dahlia wens

Vragen Wie willen er structureel mee deze werkgroep 
ondersteunen en mee gaan naar bijeenkomsten?

Publiceren Bij projecten

Er is overleg tussen 
gemeente en 

projectontwikkelaar 
over project 

Bakkerpad. Dr
Nijnsel vindt dit erg 

lang duren.



Wonen in Nijnsel

Planning Nijnsel: 
45 woningen 

tussen 2020 en 
2024



Wonen in Nijnsel

Overleg Rik van Compagne / dorpsraad 2020-01-26

Status plan hoek Lieshoutseweg-Bakkerpad-
Jasmijnstraat 

Pilot met ‘tiny houses’

Zijn er in de kern Nijnsel en in het buitengebied 
inbreidingsplannen?

Planologische / stedenbouwkundige invulling rondom de 
Dahliastraat-Tulpstraat-Rozenstraat door

Status van de zonneweide op de Masta-driehoek en 
perceel tussen rondweg en Nijnselseweg?

Zijn er uitbreidingsplannen voor het industrieterrein in 
Nijnsel en het industrieterrein aan de Nijnselseweg?
Wat is status Pand Voets?

Woonmeij?Plannen mbt (groene) scheiding tussen Sint-
Oedenrode en Nijnsel (dit ligt nu bij Het Laar!)



Huisvesting arbeidsmigranten

Doel Beleid en visie ontwikkelen voor huisvesting
arbeidsmigranten in de dorpscentra en in het 
buitengebied

Doelgroep Alle inwoners Nijnsel en potentiële inwoners Nijnsel

Startdatum 2018

Einddatum Geen, doorlopend

Deelnemers John van der Velden

Werkgroep Wonen

Status 12-12-2018 startbijeenkomst
12-03-2019 1e klankbordgroepbijeenkomst
Er wordt beleid ontwikkeld in Meierijstad en er worden 4 
grootschalige proeflocaties aangewezen.
In Nijnsel geen ontwikkeling

Vragen Wie willen er structureel mee deze werkgroep 
ondersteunen en mee gaan naar bijeenkomsten. 

Publiceren Bij projecten

In Meierijstad 
zijn 4 

proeflocaties 
aangewezen. In 

Nijnsel geen 
ontwikkelingen.



Energietransitie

Doel Belangen van inwoners Nijnsel behartigen bij 
ontwikkelingen in energietransitie. Tevens bekendheid 
geven aan ontwikkelingen. 

Doelgroep Alle inwoners en bedrijven in Nijnsel

Startdatum 2018

Einddatum Geen, doorlopend

Deelnemers John van der Velden

Werkgroep Wonen

Status In 2018 een aantal bijeenkomsten bijgewoond en visie 
gedeeld. Diverse bedrijven en agrariërs ondernemen al 
actie. Diverse projecten met zonneweides lopen al. 

Vragen Wie willen er structureel mee deze werkgroep 
ondersteunen bij bijeenkomsten. 

Publiceren Bij projecten

Doorlopend 
project



Reactiegroep Nijnsol

Doel Tegen houden van plan Masta driehoek en alternatieven 
aandragen

Doelgroep Alle inwoners en bedrijven in Nijnsel

Startdatum 2021

Einddatum 2022

Deelnemers John van der Velden

Werkgroep Wonen en openbare ruimte

Status

Vragen Wie willen er structureel mee deze werkgroep 
ondersteunen bij bijeenkomsten. 

Publiceren

Dr Nijnsel is 
voorstander van 

Zonnepanelen maar 
tegen plan masta

driehoek 



Projecten Openbare Ruimte
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Openbare ruimte kern Nijnsel

Doel Verbeteren openbare ruimte in de kern:
• speelvoorzieningen bij en rondom de school

• speelplaats (buiten bouwblok) en het Pek
• BMX-crossbaan
• speeltuinen Salviastraat, Anjerlaan en Lupinestraat

• kort en lang parkeren rondom de school
• verkeersstromen in de wijk
• extra parkeerplaatsen in de wijk
• oplaadpunten voor elektrische auto’s
• huisvuil-inzamelpunten

Doelgroep Alle inwoners en bezoekers van de kern Nijnsel

Startdatum januari 2020

Einddatum 2022 na realisatie van de nieuwe basisschool

Deelnemers John van der Velden

Werkgroep Openbare Ruimte / Wonen

Status 24-02-2020 1e oriënterend overleg met gemeente
09-03-2020 2e oriënterend overleg met gemeente
18-10-2021 bespreken met Rik Compagne

Vragen Inzet en betrokkenheid van de inwoners en bezoekers

Publiceren Ja

Geen budget 
vanuit 

gemeente. 
Opnieuw 

aankaarten bij 
wethouder



Mobiliteitsvisie punten
• Fietsers op de rijbaan bij De Beckart à duidelijk scheiding aanbrengen

• Officieel fietspad onder de Dommelbrug bij A50 à fietspad realiseren (is in 
uitvoering)

• Onoverzichtelijke kruising Nijnselseweg-Sonseweg-
Lieshoutseweg à rotonde

• Niet logische kruising Schietbergweg-Hoogstraat à kruising aanpassen

• Inrichting Hoogstraat niet in overstemming met het gebruik als 
doorgaande weg à verbreden

• Drempels Sonseweg hinderlijk voor doorgaand verkeer à drempels 
verwijderen

• Geluidshinder A50 à tussenschotten verwijderen uit tunnelbak

• Onlogische kruising vrachtverkeer bij Eimbert-Lieshoutseweg en bij 
Industrieweg-Lieshoutseweg à kruisingen aanpassen

• Te hoge drempel Hoogstraat-Vernhout à drempel verlagen

• Te hoge punaise Industrieweg-Gildenstraat à punaise verwijderen / 
verlagen

• Te veel verkeer op afslag A50 bij Everse à afrit verlengen + rotonde

• Files op A50 à meer asfalt: 2×3 of 2×4 rijstroken

• Overbelasting op Lieshoutsedijk à weg aanpassen

• Betonblok op de tunnel inkorten 



Visie inrichting kern

• Extra parkeervoorzieningen:

• In totaal ca. 30 plaatsen rondom de Anjerlaan onder 
60° of 45° op de wegas bij éénrichtingsverkeer

• Uitvoering met grasbetonstenen

• Parkeervakken met laadpalen voor elektrische auto’s

• Eénrichtingsverkeer bespreekbaar maken met 
bewoners Anjerlaan, Irisstraat en Primulastraat

• Afvalcontainer-opstelplaatsen concentreren op de 
koppen van de straten (Azaleastraat, Primulastraat, 
Irisstraat, Jasmijnstraat, Salviastraat) / ondergrondse 
containers



Parkeren in de wijk

Doel Meer parkeerplaatsen maken

Doelgroep Bewoners van de wijk

Startdatum Oktober 2018

Einddatum Gelijk met realisatie nieuwe school

Deelnemers John v.d. Velden, Teun v.d. Koevering, Toon v.d. Wijst, 
Mark v.d. Berg, Geert Bok, Rien v.d. Eertwegh, Zus 
Kusters, Ron & Gerrie v.d. Leest

Werkgroep Openbare ruimte

Status Brainstorm overleg met inwoners geweest, volgende 
stap is ideeën voorleggen aan gemeenteadviseur

Vragen Zie ook project: Openbare ruimte kern Nijnsel

Publiceren Facebook, website, DeMooiRooiKrant

Tno uitstel, geen budget bij 
Gemeente, ondertussen 

data verzamelen bij 
bewoners. 18 oktober 2021 

opnieuw aankaarten bij 
wethouder Rik Compagne



Opstelplaats containers

Doel Verbeteren verkeerssituatie kern nijnsel

Doelgroep Inwoners kern nijnsel: Primulastraat, Salviastraat, 
Jasmijnstraat, 

Startdatum 2019

Einddatum 2020

Deelnemers John vd Velden, Toon van der Wijst, inwoners 

Werkgroep Openbare ruimte

Status 24-02-2020 1e oriënterend overleg met gemeente
09-03-2020 2e oriënterend overleg met gemeente
18-10-2021 overleg met wethouder Rik Compagne

Vragen Inzet en betrokkenheid van inwoners

Publiceren ja

Hangt samen met 
parkeren in de 

wijk: 18 oktober 
2021 aankaarten 
bij wethouder Rik 

Compagne



Kindcentrum Nijnsel

Doel De belangen van Nijnsel en omwonenden behartigen

Doelgroep Inwoners Nijnsel, en met name omwonenden

Startdatum Aantal jaren geleden door heroverweging nieuwbouw 
i.p.v. renovatie

Einddatum 2021

Deelnemers John van der Velden, Toon van der Wijst

Werkgroep Openbare Ruimte + Wonen

Status 23-10-2017 inloopavond omwonende
12-06-2018 architectenselectie [niet bijgewoond]
17-01-2019 presentatie voorlopig ontwerp
27-02-2019 1e klankbordgroepbijeenkomst [TvdW]
17-04-2019 2e klankbordgroepbijeenkomst
Nov 2019 presentatie def. Ontwerp. Sinds geen bericht.
24-02-2020 toelichting ontvangen op planning 

Vragen Graag informatie hoe het verder gaat
Zie ook project: Openbare ruimte kern Nijnsel

Publiceren Ja 

Is in gebruik 
genomen.

Naam nog niet 
bekent.

Opening 22-
oktober 2021



Visie inrichting rondom school 2021-01-25
• Schoolplein moet geheel vormen met omgeving. 

• Behoud van het pekveld tbv sport en ijsbaan

• Trap aan de lange zijde (noordzijde) (ook te gebruiken 
als tribune en speeltoestel)

• Hellingbaan in het verlengde van het pad tbv 
rolstoelgebruikers.

• Ophogen met asfalt in plaats van affrezen van de toplaag

• Vergroenen met extra bomen in open speelruimte

• (her-) gebruik van speeltoestellen

• Belevingstuin terug laten komen

• Opstelplaats voor oud papier containers

• Wandelpad rondom school via bakkerpad.  

• ‘Kiss ’n Ride’ stroken met ca. 4 tot 6 parkeerplaatsen

• -> na overleg met werkgroep bewoners betrekken. 

Geen vooruitgang 
sinds januari 

2020. rappel aan 
klankbordgroep. 

 JvdV





BMX baan

Doel Opknappen of vernieuwen

Doelgroep Jeugd (3 t/m 70 jaar)

Startdatum Samen met herindeling schoolterrein, na nieuwbouw 
basisschool

Einddatum 2020 ?

Deelnemers John van Kuijk, Henk van Straaten, Toon van der Wijst

Werkgroep Openbare Ruimte

Status In de wacht

Vragen Op de hoogte blijven van iedere ontwikkeling rondom 
nieuwe basisschool
Zie ook project: Openbare ruimte kern Nijnsel

Publiceren website

In afwachting op nieuwe 
afspraak omgeving 

basisschool om gezamenlijk 
een ontwerpplan te maken.



Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR)

Doel De wensen en belangen van Nijnsel naar voren brengen 
in visieontwikkeling Meierijstad

Doelgroep Inwoners van Nijnsel (kern + buitengebied)

Startdatum 2018, inventarisatie door gemeente gestart

Einddatum 2019 gereed

Deelnemers John van der Velden

Werkgroep Openbare Ruimte

Status Diverse bijeenkomsten bijgewoond en visie namens 
Nijnsel naar voren gebracht. IVOR is vastgesteld door 
gemeente. Wat betreft Nijnsel gereed. 

Vragen

Publiceren Nee

In 
doorlopende 
uitvoering 

door 
gemeente



Wandel Rondje Nijnsel

Doel Wandelroutes Nijnsel in beeld brengen en delen op 
social media / website

Doelgroep inwoners, wandelaars, toeristen

Startdatum 2016

Einddatum 2020

Deelnemers John van Kuik, Tonnie Donkers, Rinus van der Heijden, 
Lianda de Vos, Toon van der Wijst, René van den Elsen

Werkgroep Openbare Ruimte

Status Vast stellen van de wandelroute. Samenvoegen van 
verhalen en route. Zoekende naar financiële middelen 
voor realiseren platen of borden in de route. 
Okt. 2021: Is in uitvoering de stalen zuilen zijn klaar.
Bordjes moeten nog gemaakt worden. Indien alles 
meezit okt. Nov 2021. plaatsen. 

Vragen

Publiceren Ja, op social media

Okt. 2021: Is in 
uitvoering de stalen 

zuilen zijn klaar.
Bordjes moeten 
nog gemaakt 

worden. Indien 
alles meezit okt. 

Nov 2021. 
plaatsen. 



Wandel Rondje Nijnsel

Doel Wandelroutes Nijnsel in beeld brengen en delen op 
social media / website

Doelgroep inwoners, wandelaars, toeristen

Startdatum 2016

Einddatum 2020

Deelnemers John van Kuik, Tonnie Donkers, Rinus van der Heijden, 
Lianda de Vos, Toon van der Wijst, René Voss

Werkgroep Openbare Ruimte

Status Vast stellen van de wandelroute. Samenvoegen van 
verhalen en route. Zoekende naar financiële middelen 
voor realiseren platen of borden in de route. TvdW
navraag bij John naar status.

Vragen Wie wil er een en ander mee uitwerken?

Publiceren Ja, op social media

Uitstel tot maart 2021 ivm
capaciteit RWS



Thieu Sijbers-plein? 

Doel Thieu Sijbers eren en een extra aantrekkingskracht voor 
bezoekers aan Nijnsel ontwikkelen

Doelgroep Inwoners Nijnsel en toekomstige bezoekers aan Nijnsel

Startdatum 2018

Einddatum 2020

Deelnemers Toon van der Wijst, René van den Elsen, Nico van de 
Wetering, Piet Voss, Rinus van der Heijden

Werkgroep Openbare Ruimte

Status Rinus van der Heijden heeft hierover gesproken met 
Sabine de Heijde en Jacqueline van der Heijden van de 
gemeente, het was een goed idee om dit te doen in 
combinatie met Rondje Nijnsel.
Voor recreatie & toerisme interessant.

Vragen Wie wil er mee de kar trekken om dit idee van de grond 
te krijgen? Tip: boek ‘Achterom’ van Thieu Sijbers. 
Items selecteren uit content. 

Publiceren Ja, zeker

Loopt samen met 
rondje Nijnsel. Geen 
plein maar wel een 

gedenkteken aan Thieu 
Sijbers. Op zoek naar 
financiële middelen



Onderhoud speeltuinen

Doel Het onderhouden van speeltuinen en betrekken 
bewoners en kinderen

Doelgroep Ouders van kinderen, kinderen, ouderen

Startdatum 2013

Einddatum Continu project

Deelnemers John van Kuijk, Lianda de Vos, Elske Langen, diverse 
vrijwilligers

Werkgroep Openbare Ruimte

Status Doorlopend onderhoud

Vragen Wie sluit er aan bij de vrijwilligers? Met name voor de 
speeltuin in de Salviastraat. Speeltuin Lupinestraat blijft 
een wens deze te verplaatsen  werkgroep nadenken.

Publiceren Ja

Loopt goed, maar 
zoeken nog altijd 
naar meer hulp.
Er zijn enkele 

afvallers.



Dorpsschouw 2020

Doel Zichtbaar maken van aandachtspunten in Nijnsel naar 
gemeente Meierijstad

Doelgroep Alle inwoners van Nijnsel en ook in het buitengebied

Startdatum Nieuwe datum plannen najaar 2020

Einddatum Geen

Deelnemers Toon van der Wijst, Ad Kelders, John van der Velden

Werkgroep Openbare ruimte

Status De bedoeling is 1 keer per kalenderjaar te organiseren.
Acute klachten direct melden bij gemeente. 

Vragen Inbrengen van aandachtspunten en mensen die mee 
willen lopen. Graag delen met je omgeving.

Publiceren Facebook, website, DeMooiRooiKrant

Nieuwe afspraak 
maken voor 
begin 2022.



Sluipverkeer A50

Doel Verbeteren weg en verkeersituatie rondom 
Lieshoutsedijk en Everse

Doelgroep Om een aanwonende in het buitengebied

Startdatum Dorpsschouw 2019 

Einddatum Meerjarenplanning, afhankelijk van budgetten

Deelnemers Toon van der Wijst, Betsie School, Esther

Werkgroep Openbare ruimte

Status In overleg met gemeente start onderzoek naar huidige 
situatie

Vragen

Publiceren Facebook, website, DeMooiRooiKrant

Eversestraat en 
Bikkelkampen krijgen 

nieuwe asfalt. Hierover een 
plattegrond ontvangen.
Verder is ons nog niks 

bekent over Lieshoutsedijk.
Laatste bericht verstuurd 
eind juli 2021, nog geen 

reactie.



Kruisingen Lieshoutseweg

Doel Betere logica voor omleiding vrachtverkeer over 
industrieterrein

Doelgroep Bestuurders van al het doorgaand verkeer

Startdatum november 2017

Einddatum ?? 

Deelnemers Toon van der Wijst, gemeente en dorpsraad

Werkgroep Openbare Ruimte

Status In afwachting ontwikkeling

Vragen

Publiceren nee

In afwachting 
gemeente en 

budget



Geluidsoverlast A50

Doel Geluidsoverlast van A50 verminderen

Doelgroep Alle inwoners van Nijnsel 

Startdatum Oktober 2018

Einddatum ?

Deelnemers Kees Vervoort, Marco & Aurora Witlox, Mathie van 
Kaathoven, Toon van der Wijst, Rene Voss

Werkgroep Openbare Ruimte

Status Overleg met gemeente gehad op 13 januari 2020. In 
afw verslag en uitkomsten actiepunten: normen, meten 
aan gevels, onderzoek schotten.

Vragen Zowel positieve als negatieve ervaringen graag melden.
Wie wil de projectgroep verder ondersteunen?

Publiceren Facebook, website, DeMooiRooiKrant

Sept.2021 stiller ZOAB 
aangebracht en metingen 

in omgeving. 
Er wordt onderzocht of we 

geluidsmeter kunnen 
plaatsen bij woningen in 

Nijnsel. In combinatie met 
luchtkwaliteits-meters.


