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Ingezonden
Mobiliteitsvisie Nuenen op 4 juli in de
gemeenteraad

l.bressers@onsnet.nu
040-2833204

Aan de totstandkoming van
deze complexe Visie ging veel
werk vooraf, zowel op het gemeentehuis als door diverse
andere betrokkenen, verzameld
in de Werkgroep Mobiliteit, w.o.
Belangenvereniging
Nuenen
Groen.

Foto: Jan van Bakel

In 1953 beklom onze dorpsgenoot Jan van Bakel de kerktoren en maakte enkele luchtfoto’s van
Nuenen. Op deze zien we het park nog in eerste aanleg, er staat maar één auto op de foto. Op de
voorgrond is niet veel veranderd, behoudens de recente afbraak van de winkel van Linders. Links achter
Het Klooster staat de meisjesschool, in het midden staat nog de telefooncentrale. Maar verder kijken
we over de Weverstraat naar de Lissevoort en het Broek, nog puur natuur. Twintig jaar later was hier
alles volgebouwd.

Ingezonden
De nieuwe kleren van de koning
Het vage verhaal van ene
Jean-Paul Close in DNK van
29 mei j.l. over de nieuwe
mens en zo, de daaropvolgende brief van Teuntje
Schulp in DNK van 5 juni, en
de wat eigenaardige reactie
daarop van de zich 'nadenker' noemende heer Marcel
Langenhuijsen (DNK van 12
juni), inspireerden me tot een
variant op een overbekend
sprookje.
Heel lang geleden leefde eens
een koning in een ver land. Hij
had prachtige kleren waar hij
graag mee pronkte. Op zekere
dag kwam er echter een kleermaker langs in zijn paleis. Close
was zijn naam en hij was lid van
de 'tailors academy', achter welke geleerde naam een soort uitzendbureau schuilging. Hij was
vroeger werkzaam geweest aan
het Engelse hof, waaruit zijn

liefde voor Engelse woordjes te
verklaren valt. Vervolgens was
hij voor zichzelf begonnen.
Deze kleermaker nu, beweerde
reeds voor duizenden mensen een fraaie kledij te hebben vervaardigd. Hij beloofde
een prachtig gewaad voor de
koning te maken, wat hij een
'sustainocr(e)atie' noemde. Met
dat zelfverzonnen woord bedoelde hij dat het gewaad onverslijtbaar zou zijn. De koning
begreep het wanstaltige woord
niet helemaal, maar de kleermaker bleek best bereid om het
-voor 5000 dukaten extra- nader toe te lichten.
Na enige tijd kreeg de koning
zijn nieuwe, onverslijtbare,
kleren. Toch zag de koning in
de spiegel slechts zijn blootje,
maar de kleermaker legde uit
dat alleen leden die participeer-

den in een exclusieve 'community' van 'nadenkers', dit gewaad zouden kunnen zien. Ook
zei hij: 'Nu bent u echt een nieuwe mens geworden, en kunt
ook u tot de community toetreden'. 'Ja, nu zie ik mijn mooie
kleren ook!', riep de koning blij.
Daarop ging hij, trots als een
pauw, met zijn nieuwe gewaad
de straat op, maar de mensen
moesten erg om hem lachen:
'De koning loopt in zijn blootje,
hij heeft helemáál niets aan!',
riepen zij. Toen werd de koning,
die diep in zijn hart wel wist dat
de mensen gelijk hadden, boos
en daarbij ook een beetje grof
in de mond. 'Eeuwige azijnpissers!' kwaakte hij naar zijn onderdanen, maar erg koninklijk
klonk dit natuurlijk niet.
Fred Lambert
Wilgenstraat 12
Nuenen

Gevolg: anderen (m.n. Provincie/ Eindhoven/ Helmond) bepalen volledig wat Nuenen op
haar grondgebied gaat doen
t.b.v. de doorstroom van verkeer van elders. De gemeente
Nuenen c.a. mengt zich ook
niet in het publieke debat (Eindhovense wethouder/ Gedeputeerde in Den Bosch e.a.) over
het hierboven eerstgenoemde
punt. ‘Wij wachten op de keuzes die Eindhoven maakt’, aldus
onze wethouder. Fantastisch
voor de buurgemeenten, dra-
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Concrete gevolgen indien de
Mobiliteitsvisie Nuenen op 4
juli wordt goedgekeurd?
•
Doorgaand verkeer kan ook
de komende 10 jaar ongehinderd door onze gemeente blijven denderen; denk aan Smits
van Oyenlaan, Europalaan,
Geldropsedijk, A270 (Deze
laatste bijvoorbeeld, óók een
weg langs/door dicht bevolkt
gebied, gaat van nu ca. 40.000
naar 50.000 voertuigen per etmaal!);
• Anders gezegd: regionaal verkeer (70% van het verkeer in
ons dorp!) blijft dóór het dorp
gaan i.p.v. er omheen, dwars
door woonwijken waarin vele
duizenden Nuenenaren leven;
• Nuenen West wordt met een
enorme boog (zie boven) op
de A270 ontsloten, ook dwars
door bestaande bebouwing
heen.
Wij vragen daarom de raad dringend om voorliggende Mobiliteitsvisie in de huidige vorm niet
goed te keuren, maar te eisen
dat in de toekomst substantieel
minder (regionaal) verkeer door
onze woonwijken gaat. Kapstok
hiervoor? Gebruik de door de
raad zélf eind 2017 geslagen
piketpaaltjes en laat tegelijkertijd zien dat Nuenen c.a. haar
behouden zelfstandigheid adequaat benut.
Om kenbaar te maken dat genoeg genoeg is, kom op 4 juli
‘s avonds naar de raadsvergadering en teken vooraf bovenvermelde petitie op https://verkeersdruknuenen.petities.nl.
Bestuur
Belangenvereniging
Nuenen Groen / www.nuenengroen.nl
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De metamorfose van de Vallestap
Graag wil ik de gemeente en de
groenvoorziening nog heel hartelijk bedanken voor het rooien
van de berkenbomen die ons
zo verschrikkelijk veel overlast
hebben bezorgd. Ook op het
gebied van de gezondheid van
onze bewoners.

WEERSVERWACHTING

Bron: www.knmi.nl

Specifiek kijkend naar onze inbreng valt op dat belangrijke
structurele maatregelen, waarin
o.i. voor Nuenen c.a. de échte
pijn zit, niet zijn overgenomen.
Dit betreft m.n.:
• Een oost/west verbinding tussen Helmond en Eindhoven
aan de noordkant van onze
regio, zodat verkeer richting
Ekkersrijt niet langer door
Nuenen (en vervolgens door
Eindhoven) geperst hoeft te
worden; denk aan de oude
noordtangent of variant daarop;
• Ontsluiten
nieuwbouwwijk
Nuenen West niet via de boog
Wettenseind/ Geldropsedijk/
busbanen aan het viaduct
Geldropsedijk, maar middels
een eigen aansluiting op de
Helmondweg (A270) óf door
de Opwettenseweg open te
houden voor alle verkeer;
• Uitvoering geven aan de door
de Raad zelf eind 2017 geslagen piketpaaltjes: geen verslechtering voor omwonenden
wat betreft geluidsoverlast/
fijnstof, metingen door de gemeente zélf te verrichten.

matisch voor de Nuenenaren.

Dank aan Comité Berkenoverlast, onder andere mevrouw De

Thouars, voor jullie inzet om de
overheid er van te overtuigen
van de noodzaak hiervan. We
hebben een prachtige, mooie
en nieuwe Vallestap en omgeving met bomen en groen teruggekregen.
Een bewoner van de hoek
Vallestap/Sleedoornlaan
Mevr. D. Rienties

Wilt u ook adverteren
op de nieuwssite
van Nuenen?
Neem dan voor meer informatie contact op via
06-10885854 of via adverteren@denuenensekrant.nl
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INTERVIEW

Kerkakkers 1
5674 RP Nuenen

Marks Wachters notarissen verhuisde naar Parkstraat
Aan de buitenkant is (nog) niet zoveel veranderd, maar als je bij
de ingang aan de rechterzijde naar binnengaat, valt meteen de
gastvrijheid op. Een uitnodigend zitje en een coffee-corner, waar
je natuurlijk ook thee kunt krijgen, zorgen ervoor dat het eventuele wachten totaal geen punt is.

Rechtsvoor aan tafel Anne van Uden-van Dijk.
Foto: Frans Lammerts/De Nuenense Krant

Interview door onze verslaggever
Gemma Eerdmans
Begin juni heeft Marks Wachters
notarissen Nuenen, voordien
gevestigd in de Kloosterstraat,
het pand Parkstraat 54 betrokken. Er zijn nog een paar kleine
dingetjes te doen, maar er is nog
even tijd. In september zal de officiële opening plaatsvinden. In
het gebouw zijn niet alle ruimtes benut, er staan er twee leeg.
Die zijn nu niet direct nodig en
kunnen gehuurd worden door
instanties van buitenaf.
Anne van Uden-van Dijk
Anne van Uden-van Dijk is sinds
2018 als ondernemer verbonden
aan Marks Wachters notarissen.
Ze werkt er al vanaf september
2016. Anne wil heel graag een
frisse wind laten waaien door de
notarissenwereld. ‘Modern en
toegankelijk’, dat is wat ze graag
wil. ‘Niet het stoffige idee van
mannen in driedelig grijs pak.
We willen op een frivolere manier zaken doen.’ En dat is gelukt.
Het kantoor heeft een hippere
en modernere uitstraling gekregen. Om die goede touch te krijgen, heeft Anne een binnenhuisarchitect in de arm genomen.
‘De mensen moeten hun verhaal
kunnen doen in een ruimte waar
ze zich thuis voelen. Als notaris
ben je op belangrijke momenten
in iemands leven betrokken. Je
wilt bijvoorbeeld graag helpen
ontzorgen, zeker bij ernstig zieke
mensen die nog graag hun zaken goed willen regelen.’

Term kandidaat-notaris
kan verwarrend zijn
Nu staat er bij de naam van
Anne nog heel even ‘KandidaatNotaris’. Die term blijkt sowieso
voor veel mensen verwarrend te
zijn. Er wordt dan gedacht dat ze
met iemand te maken hebben
die nog geen notaris is en dus
niet alle juridische kennis heeft.
‘Maar, als kandidaat-notaris ben
je bevoegd om aktes op te stellen en bij afwezigheid van de notaris, te tekenen. Je hebt juridisch
dezelfde achtergrond als notaris,
maar je bent in loondienst.’ Als
er notaris achter je naam staat,
dan ben je eigenaar van het kantoor, mede-eigenaar of opvolger.
Voor Anne is het bijna zover. Ze
is bezig met de laatste stap in
het proces en dan is het voor de
buitenwereld duidelijk dat zij de
ondernemer is, want er zal dan
staan: Anne van Uden-van Dijk,
Notaris.

Een vrouwenbolwerk
Het notarissenwereldje is de laatste jaren flink opgeschud. Er zijn
veel meer vrouwen bijgekomen.
Dat zorgt voor een andere sfeer.
Vrouwen hebben een andere kijk
op zaken en dat is wat je dan ook
terugziet bij Marks Wachters notarissen. Aan het taalgebruik in
aktes kan helaas niets veranderd
worden. Die is heel erg officieel en
de ‘gewone’ burger moet de tekst
vaak een paar keer teruglezen om
te begrijpen dat het klopt wat daar
staat. ‘Dat kan niet anders, want
alles moet goed dichtgetimmerd
zitten en niet voor tweeërlei uitleg
vatbaar zijn. Maar in het gesprek
met de cliënt kunnen we het wel
degelijk anders aanpakken en alles
‘in gewone mensentaal’ uitleggen.
Hier zie je dan ook een verschuiving van ons contact met de cliënt.
We kunnen mensen vragen om zelf
eens op te schrijven waaróm ze iets
op een bepaalde manier willen regelen. Dat zou dan kunnen worden
opgenomen in de akte.’

040-8436513
06-54757694
06-42115228
info@glascentrale-isorama.nl
www.glascentrale-isorama.nl

n,
Smeren maar! En smere
de
s
al
us
Su
dat kan
beste. Oké, de appelstroop zit niet alléén
ar
op haar boterham, ma
r.
hoo
ts
nie
t
ef
dat ge
al.
“Eet smakelijk allema
nu ,
Kin de rop va ng va n
lat er.
he rin ne rin ge n vo or
nl
ty.
cie
sso
kid
w.
ww

Gastvrij ontvangst
‘We willen dat de mensen zich
gehoord en gezien voelen en
nemen alle tijd voor hun verhaal.
Je hebt tegenwoordig te maken
met complexere zaken. Bijvoorbeeld samengestelde gezinnen,
hoe ga je het goed regelen voor
kinderen uit eerdere relaties?
Daar kan veel emotie liggen. Iedereen moet zijn hele verhaal
kunnen doen en eerlijk zeggen
wat ze voor ogen hebben. Daarnaast willen we de mensen laten voelen dat ze gewoon even
kunnen binnenlopen als ze een
vraag hebben.’
Marks Wachters
notarissen
Nuenen zit prachtig, centraal en
is gemakkelijk door iedereen te
vinden. U weet het, u bent welkom.
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Veldsink
advies in de buurt,
daar heb je wat aan.

Foto: Johan van Uden
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Folders
meesturen met
De Nuenense Krant?
● Aantrekkelijke prijzen
● Vermelding op de

Je bent welkom op Park 26 - 28 in Nuenen,
óók zonder afspraak. Bel 040 - 26 35 900 of
e-mail naar nuenen@veldsink.nl.
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● Full-service mogelijk
adverteren@denuenensekrant.nl
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vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

