Geachte heer Toffolo,
Op 4 februari jl. hebben wij u een brief gestuurd (zie bijgaand) waar nog altijd geen reactie op is
gekomen.
Deze brief was een reactie op uw brief van 8 december 2020 (kenmerk 2020.16596).
Vandaar dat we ons opnieuw tot u wenden en u op de hoogte willen brengen dat de heer van Loon,
komende week met u telefonisch contact gaat opnemen voor het maken van een afspraak op zeer
korte termijn.
Wij hopen dat u hiervoor tijd kunt vrijmaken.
Zoals u weet, en wederom verwijzen wij naar onze brief d.d. 23 oktober 2020 (Noodkreet met

175 handtekeningen) en hetgeen wat we hebben ingesproken in de commissievergadering van
24 november 2020 inzake ontsluiting Nuenen West, is de Smits van Oyenlaan onderdeel geworden
van een zgn. bundelroute welke met name cruciaal is voor de bereikbaarheid van met name
Eindhoven en Helmond.
Ook hebben we vernomen dat de gemeente plannen heeft woningen te gaan bouwen in de buurt
van de Collse Hoeve (richting Geldrop).
Verder gaat de Opwettenseweg mogelijkerwijs afgesloten worden en gaat Nuenen West mogelijk
ontsluiten via de Geldropsedijk, door woonwijken heen en uiteindelijk via de Smits van Oyenlaan de
route verder oppakt.
Dit alles betekent een nog MEER verkeer op de Smits van Oyenlaan!!
En het is al belachelijk druk en er wordt vaak veel te hard gereden.
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 is ondertekend door

164 mensen (op no. 65 heeft iemand getekend voor 18 personen)

en bieden wij bij deze aan.
********
Inhoud van de petitie:
OPROEP aan ALLE bewoners woonachtig aan of in de buurt van de SMITS VAN OYENLAAN in
Nuenen
Een aantal politieke partijen binnen Nuenen maakt zich zorgen om de leefbaarheid in Nuenen.
Ook wij als burgers zijn bezorgd en willen hierin gehoord worden.
Binnenkort staat de MIRT (Meerjaren 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.
Zoals u wellicht weet is de Smits van Oyenlaan enkele jaren geleden onderdeel geworden van een
zgn. bundelroute. Deze bundelroute is cruciaal voor de bereikbaarheid van met name Eindhoven en

Helmond. De bedoeling is om het (regionale) verkeer van ondergeschikte routes over te nemen, te
bundelen. Het gevolg is dat deze weg steeds vaker gebruikt wordt en in de nabije toekomst nog
drukker zal worden.
Een toename van 20-30% is niet ondenkbaar.
Al jaren, sinds 1995, zijn wij in discussie met de gemeente over de overlast die wij dagelijks ervaren
van de Smits van Oyenlaan.
Gezien de MIRT-toekomstplannen voor de regio zal de overlast alleen maar toenemen!
Onlangs is in de wijken Refelingse Erven, Witte Put en Zandschel een handtekeningenactie geweest
inzake de overlast zowel in geluid, CO2 en uitstoot van fijnstof met betrekking tot de Smits van
Oyenlaan. Een nu al onhoudbare situatie! Maar liefst 175 handtekeningen (adressen) zijn hiervoor
opgehaald.
Buiten genoemde wijken hebben wij vernomen dat elders in de nabijheid van de Smits van Oyenlaan
er ook sprake is van overlast. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat ook andere bewoners hun stem
willen laten horen.
Wij willen dat status bundelroute Smits van Oyenlaan geschrapt wordt en dat men BREDER gaat
kijken naar een oplossing.
Voordat de MIRT besproken wordt willen wij u hierbij betrekken. U als bewoner aan of in de buurt
van de Smits van Oyenlaan.
Laat uw stem horen. Laten wij ons verenigen. Teken onze petitie vóór 6 maart a.s.
Wij willen een leefbare woonomgeving, u toch ook?
Teken de petitie via de volgende link:
https://www.petities.com/oproep_aan_alle_bewoners_woonachtig_aan_of_in_de_buurt_van_de_s
mits_van_oyenlaan_in_nuenen
********
Graag zouden wij ter voorbereiding op onze afspraak een schriftelijke reactie willen ontvangen op
deze en voorgaande brief d.d. 4 februari 2021.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens Refelingse Erven, de Witte Put en de Zandschel en Aktiegroep SvO
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

