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Uit de Dorpsraad 
 
Ook de activiteiten van de Dorpsraad zijn door de omstandigheden sinds april j.l. op een laag pitje gegaan.  
Alle bijeenkomsten van wijk- en dorpsraden met gemeentelijke commissies en ook andere instanties zijn 
tijdelijk stilgelegd. Dat betekent dat de raad in de afgelopen periode niet veel heeft kunnen doen, maar dat 
we ook weinig ontwikkelingen hebben moeten missen. Met telefoon en digitale contacten hebben we toch 
zo goed mogelijk de lopende zaken bijgehouden, voor zover de lopende zaken liepen.  
 
De besloten bijeenkomsten van de dorpsraad konden tijdelijk geen voortgang vinden, en ook zagen we ons 
genoodzaakt om de openbare vergadering van 8 april af te gelasten. Met gepaste onderlinge afstand zijn 
we voor de continuïteit van overleg wel tweemaal (gedeeltelijk) bijeengekomen.  
Vanaf 1 juli zal de dorpsraad, met in achtneming van de dan geldende veiligheidsregels, zijn reguliere 
agenda weer oppakken. Daarin is (28 oktober) ook weer een openbare vergadering gepland, waarbij wij 
graag weer alle belangstellenden willen uitnodigen. 
Ter overbrugging en ter compensatie van de gemiste openbare vergadering willen wij u langs deze weg nu 
op de hoogte stellen van de huidige stand zaken. 
 
Woningbouw: Door de gemeente worden we, mede door onze “Werkgroep  Wonen in Zijtaart”, op de 
hoogte gehouden van de bestemmingsplanprocedures en de vorderingen in de onderzoeken die daartoe 
behoren. Vooralsnog liggen de procedures op schema, die zouden gaan leiden tot de uitgifte van 
bouwkavels op Zijtaart-Zuid in het eerste kwartaal van 2021. De werkgroep houdt hier nauw de vinger aan 
de pols, en doet zelf binnenkort nader verslag van de ontwikkelingen. 
 
Ontsluitingsweg N279-Doornhoek. Zoals wellicht bekend is het wachten op een definitief besluit over het 
aan te leggen tracé afhankelijk  van de M.E.R. (Milieu Effect Rapportage) van Arcadis. Onze voorzitter heeft 
onlangs per mail bij de gemeente geïnformeerd naar de voortgang.  In de reactie van de gemeente is ons 
aangegeven dat een deel van de benodigde onderzoeken pas kan plaatsvinden als er van de Provincie 
Noord-Brabant een “provinciaal verkeersstromenmodel” beschikbaar komt. Dit heeft naar zeggen van de 
Provincie ernstige vertraging opgelopen, vanwege een uitgestelde behandeling in de Raad van State.  
Een besluit over het tracé, dat aanvankelijk gepland was in najaar 2019 wordt nu verwacht medio 2021. 

De voortdurende onzekerheid over het besluit van het traject Ontsluitingsweg is vooral frustrerend 
(en economisch schadelijk) voor de direct betrokkenen (inwoners die mogelijk moeten verhuizen) en 
nu bijvoorbeeld geen investeringen kunnen doen in hun bedrijfsvoering en/of woning. 

We kunnen nu niet méér doen dan druk op de ketel houden, door steeds weer de informatie te vragen, 
maar voor augustus zal er zeker geen nadere info volgen.. 
 
Ontwikkeling Foodpark/De Kempkens: De verkeersituatie aan de Corica, bij de inrit van Udea is tijdelijk 
aangepast voor de veiligheid van met name het fietsverkeer. Het fietspad is verlegd, en de 
voorrangssituatie is verduidelijkt met haaientanden op het wegdek. Verder is de verkeerssnelheid gewijzigd 
door verplaatsing van de komborden. In een latere fase van de ontwikkeling van het Foodpark, en de 
toekomstige ontsluitingsweg zal er een algehele reconstructie van de verkeerssituatie aldaar worden 
uitgevoerd, waarbij er waarschijnlijk een rotonde zal worden aangelegd.  
De groenstroken aan de zoom van het gebied, (langs de Corsica en de Biezendijk tot aan de Bulten) die de 
entree van Zijtaart een vriendelijker aanzien moeten geven,  zijn opnieuw beplant. (De aanplant die in 2019 
was gedaan, heeft de extreme zomer niet overleefd). Het jonge groen zal nu nauwlettend in de gaten 
worden gehouden.  
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Zorg & Welzijn: De voorzieningen uit de werkgroep Z&W waren tijdelijk allemaal opgeschort.  
Voor het Eetpunt is een tijdelijke maaltijd-bezorgdienst in het leven geroepen in samenwerking met De 
Reiger.  
De werkgroep zal zodra het weer kan haar reguliere voorzieningen ook weer opstarten, zoals Het Eetpunt 
en Samen aan Tafel. Hierover heeft zij zelf al vorige week geschreven in dit dorpsnieuws.  
De Duofiets is inmiddels weer beschikbaar bij de fietsenwinkel.  
 
In goede samenwerking met de werkgroep Z&W en de KBO en de Dorpsraad is er medio Maart tijdelijk een 
vrijwilligersnetwerk “KIJK OM NAAR ELKAAR” opgezet, om kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te 
kunnen bijstaan  in deze tijd van crisis. Het was mooi om te zien hoe binnen een week tijd het 
hulpaanbod groter was dan de vraag. Gedurende 3 maanden is het comité coördinerend bezig geweest om 
her en der de nood te lenigen.  
Met het versoepelen van de RIVM-maatregelen wordt de hulpdienst per 1 juli  gestopt (niet opgeheven) , 
met dank aan alle vrijwilligers ook namens de dorpsraad, voor hun inzet en daadwerkelijke hulp.  
 
Edith Stein Plein: Hoewel de inrichting van het plein enige al enige tijd als gereed werd beschouwd, heeft 
men toch bij nader inzien geconstateerd dat de avondverlichting nog iets te wensen over laat. Als oplossing 
daarvoor is in de Dorpsraad de suggestie gedaan om bij de 3 bomen in de bestrating nog wat extra lampen 
aan te brengen, die de bomen van onder zullen belichten. De dorpsraad kan zelf voor de bekostiging 
zorgdragen, en de gemeente heeft zich bereid getoond om voor de uitvoering te (laten) zorgen  (Enexis). 
E.e.a. is nog in bespreking, offertes worden opgevraagd, maar er is een goede kans dat deze verfraaiing 
binnenkort gerealiseerd kan worden.  
 
BIN-loopronde: De werkgroep BIN Zijtaart is voornemens om in het najaar weer een rondje Zijtaart te 
lopen, samen met de wijkagent, op zoek naar mogelijke aandachtspunten op gebied van veiligheid. 
Betrokken inwoners en/of de gemeente zullen dan indien nodig/zinvol worden geattendeerd op te nemen 
maatregelen. U leest t.z.t. hierover nadere informatie in onze dorpskrant.  

 


