
WIJKRAAD EENEIND 
Secretariaat:  

Dilis Ariens Camp 26, 5674 VH Nuenen 

Telefoon: 06 24658368 

www.eeneind.net/wijkraad 

email: petrovandenbos@gmail.com 

  1 / 3 

College van Burgemeester en Wethouders 

Jan van Schijnveltlaan 2 

5671 CK  NUENEN 

 

 

 

 

 

Datum:  4 augustus 2021 

Onze referte: WE20210408 

Uw kenmerk:  

Betreft: Addendum ongevraagd advies uitwerking scenario’s uit Studie 

verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid d.d. 8-6-2021 ten behoeve van 

ontsluiting van mogelijk nieuwbouwplan Kavelaars ter hoogte van de 

Mulakkers en mogelijke toekomstige woningbouw uitbreiding op een 

perceel bij de A270. 

 

 

 

Geacht College, 

 

In ons ongevraagd advies, d.d. 8-6-2021, spreken we bij punt 4 wat cryptisch over de 

mogelijke uitbreiding van de wijk Eeneind, dit was omdat het toekomstige bouwplan 

Kavelaars nog niet openbaar was gemaakt. 

 

Aangezien het plan nu officieel openbaar gepubliceerd is door het college, kunnen wij 

kenbaar maken dat het hierbij gaat om het bouwplan Kavelaars.  Dit plan betreft het 

perceel tegenover het Jo Arts terrein en het Antoniusschut Gildegebouw. Het ligt tussen 

de Mulakkers en de Oude Dijk én tussen de huidige bebouwing aan de Oude Dijk en een 

perceel dat ligt ter hoogte van A270 dat ook als toekomstig bouwperceel is opgenomen 

in het bestemmingsplan Eeneind. 

 

De wijkraad maakt zich ernstige zorgen over de ontsluiting van beide mogelijke 

nieuwbouwplannen. Veel extra verkeersbewegingen, met name autoverkeer, over Oude 

Dijk, Mulakkers, Molekeslaan en Eeneind, en extra mogelijkheden voor sluipverkeer door 

de wijk, zijn niet wenselijk. Wij pleiten er daarom voor dat, als deze bouwplannen 

doorgang vinden, om het autoverkeer te ontsluiten via de Geldropsedijk. 

 

Wij verzoeken dringend om de mogelijke ontsluiting van deze nieuwbouwplannen mee te 

nemen in de ontwikkeling van de herinrichting/infrastructuur van de Geldropsedijk, inzake 

opening busbanen. Dit om te voorkomen dat huidige en toekomstige ontsluitingsplannen 

elkaar hinderen of beconcurreren, of dat we straks een wijk hebben gebouwd terwijl blijkt 

dat de auto's geen kant op kunnen en dat er veel extra verkeer door de huidige te 

smalle straten Molekeslaan, Oude Dijk en Mulakkers moet. 

 

In ons ongevraagde advies benoemen we de realisatie van een fietsbrug van de 

Mulakkers naar het Wettenseind. Deze fietsbrug is essentieel voor zowel de fietsveiligheid 

rondom plan Kavelaars als mede ook voor het openen van de busbanen. Het doel 

hiermee is om het fietsverkeer weg te halen van het fietspad over de A270 aan de 
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westkant van de Geldropsedijk zodat fietsverkeer niet meer langs de op- en afritten rijdt 

en er dus ook geen fietsers meer via de Oude Dijk naar de Geldropsedijk kunnen fietsen.  

 

Om een ingang naar de nieuwe wijk (Plan Kavelaars en mogelijk toekomstig 

bouwperceel) te realiseren kan een eenrichtingsafslag Kavelaars / toekomstig 

bouwperceel gemaakt worden. Om te voorkomen dat hier een nieuwe afslag voor de 

gehele wijk Eeneind ontstaat (met dus ook mogelijkheden voor sluipverkeer) is een 

blokkade noodzakelijk voor auto's net voor de huizen op de Oude Dijk. Deze blokkade 

moet wel opengezet kunnen worden voor bijv. nooddiensten. Wij hopen dat deze afslag 

kan lopen over het huidige fietspad (in het verlengde van de Oude Dijk) en dat daarbij 

de historische bomenlaan die er staat, gespaard kan blijven!  

 

Om een uitgang uit de nieuwe wijk te realiseren zou een eenrichting ventweg tussen de 

Mulakkers en de Geldropsedijk gerealiseerd kunnen worden, die parallel loopt aan de 

opengestelde busbaan oprit. Deze aansluiting moet dan ingepast worden in de 

infrastructurele inrichting die noodzakelijk is voor de openstelling van de busbanen. Deze 

uitwerking zou een grote impact hebben op de huidige bewoners die wonen in de twee 

huizen aan het einde van de Mulakkers tegen de A270. Daarom zou nagedacht kunnen 

worden om de afbuiging richting de Geldropsedijk al eerder op de Mulakkers (net voor 

het mogelijk toekomstig bouwperceel) te doen zodat deze bewoners minder overlast 

hebben van deze nieuwe aan te leggen ventweg. 

 

De straat Mulakkers zouden we als volgt inrichten: 

Stap 1: Mulakkers inrichten als fietsstraat, auto te gast, tweerichting bestemmingsverkeer. 

Stap 2: Bij te veel sluipverkeer vanuit de Oude Dijk/Eeneind over de Mulakkers naar de 

Geldropsedijk: Blokkade voor auto’s (die wel open kan voor nooddiensten!) net ten 

noorden van het Elmdepad, net na de huizen die aan het begin van de Mulakkers staan. 

Auto’s uit de wijk Kavelaars / toekomstige bouwperceel kunnen dan niet via de 

Mulakkers naar de Oude Dijk/Eeneind maar moeten via de nieuw ventweg en de 

Geldropsedijk richting Eeneind. 

Alle bovengenoemde voorstellen zijn samengevat in onderstaande plaatje: 
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Voor de huidige bewoners die wonen in de twee huizen aan het einde van de Mulakkers 

tegen de A270 aan zal de verkeersimpact groot zijn als er veel huizen op de percelen 

voor hun huizen worden gebouwd. Wij adviseren om deze bewoners bij de ontwikkeling 

en ontsluiting van deze plannen te betrekken. Dit geldt ook voor de omwonenden van 

het plan Kavelaars. 

 

Mochten er vragen zijn dan horen we het graag. De wijkraad ziet uw reactie met 

belangstelling tegemoet.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Petro van den bos (voorzitter)    Piet van de Laar (secretaris)                                                

                                         

 

 

Fietsstraat: auto te gast, alleen bestemmingsverkeer.                  

Bij te veel sluipverkeer: blokkade auto’s net na huizen 

aan het begin van de Mulakkers / Elmdepad 

 

 

 

Ingang nieuwe wijk: Eenrichting afrit, Alleen 

bestemmingsverkeer naar Kavelaars en 

toekomstige bouwgrond. Afrit meenemen met 

infrastructuur inrichting rondom openstelling 

busbanen.                                                 

Wegblokkade: Net ten noorden van bestaande 

huizen op de Oude dijk. 

Fietsers gaan via fietsbrug, Enode of via fietspad 

aan oostzijde van de Geldropsedijk. 

Uitgang nieuwe wijk: Eenrichting ventweg tussen de 

Mulakkers en de Geldropsedijk, parallel aan de 

opengestelde busbaan oprit. Aansluiting meenemen met 

infrastructuur inrichting rondom openstelling busbanen. 

Nieuwe fietsbrug Mulakkers-Wettenseind. 

Haalt fietsverkeer weg bij busbanen en 

nieuwe afslag naar de nieuwe wijk. 


