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Gemeente Nuenen  
t.a.v. de heer R. Toffolo 
Jan van Schijnveltlaan 2 
5671 CK Nuenen 
 

Nuenen, 4 februari 2021 

 

Betreft: uw reactie d.d. 8 december 2020  op onze brief d.d. 23 oktober 2020 kenmerk 2020.16596 

 

Geachte heer Toffolo,   

Bij deze willen wij reageren op uw brief d.d. 8 december 2020, waarvoor onze dank. 
Hierin geeft u een reactie op onze brief “Noodkreet bewoners inzake Smits van Oyenlaan”.  
 
In uw brief worden een 2-tal zaken besproken welke ons inziens niet samen behandeld kunnen 
worden. 
1 De petitie “Stop met jakkeren” in Nuenen waarin Rob van der Vorst uw gesprekspartner is. 
2 De handtekeningenactie met onze brief “Noodkreet bewoners inzake Smits van Oyenlaan” waarin 
W. van Loon, mevr. E. Hendriks en L. Beckers uw gesprekpartners zijn. 
Natuurlijk is er ook sprake van “jakkeren” over de Smits van Oyenlaan maar de problematiek voor 
ons is uit meer, zoals geluidsoverlast, CO2, fijnstof enz.. en is voor ons onhoudbaar.  
 
Inhoudelijk verwijzen wij naar onze brief d.d. 23 oktober 2020 en naar hetgeen wat we hebben 
ingesproken in de commissievergadering van 24 november 2020 inzake ontsluiting Nuenen West 
(tekst zie bijgaand). 
 
Bij deze daarom het verzoek de onderwerpen “Stop met jakkeren” en “Noodkreet bewoners inzake 
Smits van Oyenlaan” apart te behandelen. 
 
Zoals u weet staat de MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) op de agenda 
van provinciale staten en worden de toekomstige verkeersplannen van de regio mogelijk 
goedgekeurd. De Smits van Oyenlaan wordt in dit meerjarenplan nauwelijks genoemd maar is van 
wezenlijk belang voor het slagen van deze, voor Nuenen slechte, MIRT-plannen. 

De Smits van Oyenlaan is enkele jaren geleden onderdeel geworden van een zgn. bundelroute. Deze 
bundelroute is cruciaal voor de bereikbaarheid van met name Eindhoven en Helmond. Met de 
bedoeling om het (regionale) verkeer van ondergeschikte routes over te nemen, te bundelen.  
 
Onlangs is bekend geworden dat de gemeente de intentie heeft woningen te gaan bouwen in de 
buurt van de Collse Hoeve (richting Geldrop). Dit zal een nog grotere belasting op de infrastructuur 
(o.a. Smits van Oyenlaan) geven. 
 
Verder gaat de Opwettenseweg mogelijkerwijs afgesloten worden voor doorgaand verkeer waardoor 
de belasting van o.a. de Smits van Oyenlaan alleen maar zal toenemen. 
 
Al met al een hele zorgelijke toestand!  
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De status bundelroute, de bebouwing (Collse Hoeve) en de ontsluiting Nuenen West gaat een 
gigantisch grote impact hebben op de leefbaarheid van de bewoners in de nabijheid van de Smits van 
Oyenlaan. 
Een toename van verkeer die geen weerga kent. 
 
Reden voor ons om naast de handtekeningenactie van Refelingse Erven, Witte Put, Zandschel een 
petitie op te starten. Immers is er ook sprake van overlast voor andere bewoners in de nabijheid van 
de Smits van Oyenlaan. 
 
De petitie: 
Wij willen dat de status bundelroute Smits van Oyenlaan geschrapt wordt en dat men BREDER gaat 
kijken naar een oplossing loopt nog steeds. 
 
In uw brief spreekt u over de studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen welke 
door de gemeente en provincie geïnitieerd wordt en waarin een participatietraject voor bewoners 
onderdeel is. Wij willen hierin participeren.  
We zouden wel op voorhand willen weten of er al plannen zijn en of deze met ons gedeeld kunnen 
worden. Verder willen we weten wat de jullie visie van de gemeente hierin is. Concreet. Wij willen 
graag meedenken en invloed hebben op deze plannen en niet dat het al een uitgemaakte zaak is. 
 
We zijn erg benieuwd naar het concretere plan waar u mee gaat komen begin 2021. 
 
Graag willen wij hierover op korte termijn een afspraak maken voor een gesprek. 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Refelingse Erven, de Witte Put en de Zandschel 
W. van Loon, mevr. E. Hendriks en L. Beckers 
p/a Refelingse Erven 126 
5672 TH Nuenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S.: kopie van deze brief wordt gestuurd naar de griffie t.a.v. de raadsleden en commissieleden 
Ruimte 


