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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Verslag van de online vergadering van 2 maart 2021
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen en aandachtspunten
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.
4. Ontwikkeling Empels Gat
Er zijn geen ontwikkelingen te melden.
5. Een toekomstbestendig centrum
De heer Trommar meldt dat de enquête gereed is. Hij verwacht dat deze binnen een tijdsbestek van enkele
weken uitgerold gaat worden.
6. Afstemming woningbouw
De heer Van Ballegooyen heeft contact gehad met de heer Van Winsen. Er worden momenteel volop
huizen gebouwd in het gebied naast Wateringen en Fluitenkruid in Empel Oost. Er is gesproken over de
verkeersveiligheid bij de nieuwe woningbouw. Er is een brief verzonden waarin bewoners worden
geïnformeerd over de inrichting van het openbare gebied gelegen rondom deze nieuwbouw. Het ontwerp
en een uitgebreide presentatie is voor de bewoners in te zien op de website van de bestuursraad Empel
en Meerwijk.
7. Verkeerssituatie Emplina
Mevrouw Van de Sande meldt dat de bestuursraad een zienswijze heeft ingediend en vraagt om
aandacht voor de afwikkeling van de rotonde. De bestuursraad heeft een ontvangstbevestiging
gekregen. Daarin staat dat de beantwoording van de zienswijze enige tijd vergt. Het is nu gepland dat de
zienswijzen op 13 juli 2021 in de gemeenteraad wordt behandeld. De bestuursraad krijgt daarover nog
bericht als dit daadwerkelijk vaststaat.
De heer Van Ballegooyen meldt dat hij met de heer Van Winsen gesproken heeft over de inbreiding in
vier kwadranten, de infrastructuur, de ontsluiting van de wijk en daarmee ook van Emplina. Volgende
week is er een overleg met de heren Bongers en Van Winsen. Dan zal de ontsluiting in Empel Oost
worden besproken.
8. Buslijn Empel
De heer Van Ballegooyen meldt dat er bericht is ontvangen van de heer Berends. De aanpassingen aan
de weg en de drempels zijn ingepland. Vanaf week 26 wordt het hele tracé aangepakt. Omwonenden
zijn via een brief daarover ingelicht.
De heer Blanksma meldt dat de aanvraag voor een tracé wijziging door de gemeente in beraad is
genomen.
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9. Veiligheid
Sinds begin maart komt een breed samengestelde projectgroep bij elkaar om de problematiek te
bespreken en de aanpak af te stemmen. Hierin zitten 2 jeugdagenten, 2 wijkagenten (Maaspoort/Empel),
2 wijkmanagers (Maaspoort/Empel), Stadstoezicht, PowerUp en aantal zorgpartijen. Daarbij wordt
uitgegaan van een dubbele aanpak; optreden tegen overlast (repressief) en verbinding blijven zoeken
o.a. door middel van diverse jongerenactiviteiten (preventief aanbod) en letterlijk met ze in gesprek
blijven. Inmiddels zijn er zgn. STOP-gesprekken gevoerd met een aantal jongeren en hun ouders.
Aan 13 families is een ‘last onder dwangsom’ uitgereikt. Bij een volgende overtreding (met name
samenscholing waar ordeverstoring door ontstaat) wordt 2500 euro verbeurd verklaard.
Tot nu toe is het volgens onze bronnen een stuk rustiger. Wel plopt op andere plekken wat meer overlast
door jongeren op. Of dit het waterbedden-effect is, weten we (nog) niet. Voordeel van de ‘last onder
dwangsom’ geldt voor de hele stad, dus bij bekende overlastgevers kunnen we snel doorpakken. En we
verwachten veel van de versoepeling van de Corona-maatregelen, met o.a. scholen die weer opengaan
en mogelijkheid om weer te gaan sporten.
Samen maken we Empel veiliger1
De gemeente is in 2019 een onderzoek gestart in Empel met als doel het verbeteren van de veiligheid en de
veiligheidsgevoelens van inwoners. Tijdens een vorig jaar gehouden bijeenkomst bedachten inwoners,
samen met gemeente, bestuursraad en politie, oplossingen voor problemen. Bijvoorbeeld de aanschaf van
AED’s, ideeën voor cameratoezicht in het kader van inbraakpreventie. In juli worden twee bijeenkomsten
georganiseerd om te kijken wat er verder nog georganiseerd kan worden.
10. Oversteekplaats kruising Leentjeswaard/ Biezenakker met Meerwijkweg
Mevrouw Hendrix meldt dat de bestuursraad een mailbericht heeft ontvangen van een inwoner van Empel.
Hij had een vraag over de oversteekplaats bij de kruising Leentjeswaard/Biezenakker met de Meerwijkweg.
Die is niet veilig genoeg. De gemeente had hem laten weten daarmee aan de slag te gaan en het rond april
te realiseren. De werkzaamheden hebben echter nog niet plaatsgevonden. De heer Hoskam geeft aan dat
de klus (opnieuw) zal worden opgepakt. Verdere informatie volgt nog.
11. Oostelijke Landweg
Op dinsdag 18 mei stond er een bericht in het Brabants Dagblad "Wijkraden Rosmalen verbaasd over
schrappen landweg: 'dan nu snel maatregelen tegen verkeersdrukte in dorp". De bestuursraad is benieuwd
wat hierover bekend is/ wat de stand van zaken is?
De heer Hoskam meldt dat het resultaat van het tracéonderzoek ‘ontsluiting oostelijke gemeentedelen’
op 16 december 2020 is toegelicht aan de klankbordgroep. Tijdens die bijeenkomst is toegelicht dat de
drie onderzochte tracés niet kosteneffectief zijn. Ook een extra aansluiting op de A2 die is onderzocht
vanuit de MIRT-verkenning A2 blijkt technisch niet haalbaar. In een vervolgproces wordt gewerkt aan
een totaal maatregelpakket voor de bereikbaarheid van de oostelijke gemeentedelen. Dit is ook na te
lezen in de Raadsinformatiebrief Bereikbaarheid oostelijke gemeentedelen en MIRT-verkenning A2.
In dit vervolgproces worden de aanbevelingen uit het tracéonderzoek als startpunt gebruikt.
Belanghebbenden worden daarbij weer betrokken in de vorm van werkgroep per thema of locatie.
Achter de schermen wordt momenteel gewerkt aan het beschikbaar krijgen van budget voor deze
verdere uitwerking. Het voornemen is om aan de gemeenteraad voor te stellen de projecten Oostelijke
omleiding Rosmalen en Oost-westverbinding uit het structuurfonds in te zetten voor het infrastructurele
pakket. Voor de verdere uitwerking van dit pakket zal er dan ook een voorbereidingskrediet ten laste van
het structuurfonds worden aangevraagd. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, dan kunnen er
concrete vervolgstappen worden gezet.
Op 25 mei wordt over dit vervolgproces ook nog gesproken in Informeren & Ontmoeten.
12. Rondvraag
Kliko’s voor plastic afval
De heer Trommar informeert of er kliko’s komen voor plastic afval. De heer Hoskam geeft aan dat er een
derde afvalcontainer bij komt. Er zijn 20.000 afvalcontainers besteld. Deze zullen gefaseerd worden
uitgerold bij de huishoudens.
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https://empelsnieuws.nl/evenement/met-de-gemeente-in-gesprek-veiligheid-empel-060721/
2

Pimp my container
De heer Hoskam meldt dat op 20 mei het project “Pimp my container” is gestart. Kings of Colors
beschildert de ondergrondse containers voor textiel, plastic en glas met bloemen, vogels en andere
dieren. De containers op het Goulmy en Baarplein in de Maaspoort zijn de eerste van een reeks.
Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor bij de gemeente aanmelden.
Jaarlijkse fietsrondje
Op maandag 12 juli vindt het jaarlijkse fietsrondje plaats vanaf 16.00 uur. Het belooft een spektakel te
worden.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.47 uur.
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