
Moerenburgoverleg 2016 
 
Verslag van het jaarlijks Moerenburgoverleg tussen gemeente en betrokkenen op woensdag  
2 november 2016. 
 
Aanwezig: Corin Sweegers, Noud Horsten, Kees.Fonken, Gijs van Esch, Paul Roborgh, 
Remco. Westhoek, Helmy van Ingen, Marc van Akkeren, Lout Donders, en 
Will van Sprang (verslag). 
Afwezig met bericht van verhindering: Kees van der Staak. 
 
Verslag 21 oktober 2015 
Wordt goedgekeurd met dank aan de notulist K. van der Staak. 
 
Vorstelijk Landschap 
Will heeft gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de uitkijktoren. Vanuit de 
aanwezigen is daar in Moerenburg geen behoefte aan. Marc stelt dat het nog niet duidelijk is 
waar die gaat komen. Wat betreft het idee heeft men gekeken naar de uitkijktoren nabij de 
Flaas in landgoed de Utrecht/Uitspanning de Bokkenrijder. Destijds was Nico Korporaal bij het 
project betrokken en daar is nu Rob van Dijk (ecoloog gemeente Tilburg) voor in de plaats 
gekomen. 
Wel is het beloofde fiets/wandel doorgang onder de A58 interessant voor de mensen van en 
naar Moerenburg Koningshoeven. 
Als de A58 verbreed wordt zou er een onderdoorgang komen vanuit het Goor. 
 
De Groene Mal 
Het project de Groene Mal loopt eind 2016 ten einde. Daarvoor is in de plaats gekomen  De 
Raadsnotitie Groen om de Stad (collegebesluit 31 maart 2015). Marc zal daar over de info 
toesturen. 
 
Verkeersveiligheid Oisterwijksebaan 
Lout merkt op dat de Oisterwijksebaan vanaf de brug over het kanaal tot aan de eerste bocht 
zeer gevaarlijk is voor wandelaars en fietsers. Vooral op zaterdagochtend en 
woensdagmiddag als de pupillen van Were-di voetbal naar en van het complex van Were-di 
fietsen is het levensgevaarlijk. 
De in het verleden gehouden verkeerstelling gaf volgens Helmy geen aanleiding tot het nemen 
van maatregelen. 
Besloten wordt dat de Buurtraad een onafhankelijk (verkeers-)bureau, bijvoorbeeld Veilig 
Verkeer Nederland, een onderzoek laat instellen. 
 
Parkeren nabij café  Zomerlust 
De aanduiding naar de parkeerplaats voor de bezoekers van café Zomerlust laat te wensen 
over. Gijs gaat er weer achteraan. 
 
Het afvalprobleem 
Voor het gebied  geldt een onderhoudsniveau D, dat wil zeggen eenmaal per week de 
afvalbakken in het buitengebied worden geleegd. 
 
Mentaliteit van de honden uit laters 
Noud heeft slechte ervaringen met mensen die hun honden in het gebied los laten lopen met 
alle gevolgen van dien. Er zijn bijvoorbeeld mensen die met de auto komen en hun honden in 
afgerasterde wei loslaten. Het weiland achter zijn terrein staat open, met als gevolg dat Noud 
daar de hondenpoep op moet ruimen. 
Marc belooft de thans geldende gemeente verordening op te zoeken. 
Het blijft een mentaliteitskwestie. Misschien kan er weer een artikel in de Buurtkrant komen. 
 
 



 
 
Hoevensekanaaldijk vanaf de onderdoorgang Meierijbaan richting Koningshoeven 
Corin heeft onlangs een bekeuring gekregen. Er staat nu een verbodsbord zonder 
uitzondering voor bijvoorbeeld fietsers. Helmy gaat dit na. 
 
Rattenoverlast 
Momenteel is de overlast in het gebied erg groot, dit geldt ook voor het gebied Piushaven. 
Helmy vraagt toch het te melden via de website van de gemeente. 
 
Parkeeroverlast aan de Hoevensekanaaldijk bij het Longaterrein. 
Er is een redelijk groot parkeerterrein langst de Spoordijk. Toch is de overlast langs het kanaal 
groot. Er is op korte termijn geen zicht op verbetering van de situatie. 
 
Onveiligheid in het gebied tussen de Oisterwijksebaan en het Longaterrein. 
Mede als gevolg van het openstellen van het wandelpad achter het Longaterrein vanaf het 
fietspad naar Oisterwijk richting Oisterwijksebaan is er deze maand driemaal ingebroken bij 
het Gilde. 
Gijs maakt zich ook zorgen over de plannen als er een ontsluiting komt vanaf Longa richting 
Oisterwijksebaan. Dan komt er vlak bij zijn pad een openbare weg. Nu is die nog afgesloten. 
Gijs is daar erg ongerust over, momenteel is er geen recente informatie over de stand van 
zaken van de uit te voeren plannen. 
 
Menwedstrijden 2016 in Moerenburg 
Deze waren een groot succes. Momenteel is men bezig om de Nederlandse 
kampioenschappen 2017 naar Moerenburg te krijgen. 
 
Aanplant werkzaamheden bij de drie poelen aan de Baksevenweg op 5 november 2016  
Deze activiteiten lopen parallel aan de plannen om voor de 15e keer Moerenburg van 
zwerfvuil te ontdoen. 
 
Populieren aan de Zandstraat nabij van Helvoirt Groenaannemers 
Deze zijn erg oud. Er dient gekeken te worden naar gevaarlijke situaties. 
 
Ut Rooie Bietje 
Er is besloten dat men blijft werken op twee locaties. Op de huidige locatie in Koningshoeven 
komt nieuwbouw. De huidige bebouwing voldoet niet meer aan de eisen. 
 
Volgende vergadering in 2017 
Wellicht is het een idee om Paul van Hoesel uit te nodigen i.v.m. de plannen Vorstelijk 
Landschap, en Koen van der Schoof als projectleider van Ut Rooie Bietje i.v.m. hun plannen 
aan de Oisterwijksebaan in Moerenburg. 
 
  
 
 
 


