
                                                         
 

Bestuurlijke toekomst Nuenen? Dit vinden onze inwoners! 
 
Van de bijna 150 Nuenenaren die deze zomer hebben deelgenomen aan de enquête van de PvdA vindt ruim 
75% dat Nuenen geen zelfstandige gemeente kan blijven. Bijna 20% heeft een voorkeur voor zelfstandigheid. 
Van de voorstanders van herindeling is ruim driekwart voor samengaan met Eindhoven. De andere 
respondenten gaven, op een enkeling na, de voorkeur aan samengaan met Son&Breugel en Geldrop-Mierlo. 
Ook over de vraag wanneer Nuenen moet fuseren is men helder. Zo snel mogelijk, vindt ruim tweederde van 
de voorstanders van herindeling en maar liefst ruim 90% van hen wil dat binnen 3 jaar.  
 
De PvdA is blij met de grote respons. Wij realiseren ons dat de enquête weliswaar niet representatief is, maar 
wel overeenkomt met alle signalen die wij ontvangen. Ook tijdens het door ons op 26 februari 2016 
georganiseerde Rondetafelcafé over de bestuurlijke toekomst had al een ruime meerderheid voorkeur voor 
samengaan met Eindhoven.  
 
In ons verkiezingsprogramma hebben we gezegd dat de gemeenteraad op grond van inhoudelijke argumenten 
een keuze voor de bestuurlijke toekomst zou moeten maken. In de enquête werd daarom ook gevraagd om de 
keuzes te onderbouwen met argumenten. Het grootste deel van de deelnemers van de enquête die voor 
herindeling kozen, deden dat omdat zij de kwaliteit van het bestuur in Nuenen onvoldoende vinden om de 
problemen goed aan te kunnen pakken. Van een grote gemeentelijke organisatie zoals die van Eindhoven 
wordt verwacht dat zij dit beter kan. Ook zien veel mensen samenvoeging van Nuenen met Eindhoven als een 
begin om te komen tot een krachtige regio. Op termijn zouden ook alle omliggende gemeenten hierbij aan 
moeten sluiten.. 

Uit de PvdA-enquête blijkt een overduidelijke keuze van de respondenten. De fractie deelt het standpunt dat 
aansluiting bij Eindhoven het beste is voor Nuenen. Regionale economie, mobiliteit, ruimtelijke ordening en het 
realiseren en in stand houden van grootstedelijke voorzieningen kunnen zo beter en efficiënter worden 
aangepakt. Nuenen is nu al vrijwel geheel gericht op Eindhoven. Daarbij hebben we zeker oog voor de zorgen 
van inwoners die een grotere afstand tussen burger en bestuur en verlies van het dorpse karakter vrezen. 
Daarom moeten zaken, die dicht bij de burger spelen, democratisch op dorpsniveau worden geregeld. 

De fractie bespreekt op 2 november 2016 nogmaals haar standpunt met de leden en bezoekers tijdens onze 
openbare ledenvergadering, zodat een weloverwogen en goed gemotiveerd besluit kan worden genomen als 
de gemeenteraad van Nuenen c.a. op 17 november 2016 in een extra vergadering bijeen is. 

 

De volledige uitslag van de enquête kunt u nalezen op onze website https://nuenen.pvda.nl/. 
Voor vragen over dit of andere onderwerpen kunt u contact opnemen met Frank Huijink, fractievoorzitter, op 
06-46256294 of f.huijink@onsnet.nu .  
 
Op vrijdag 7 oktober a.s. vanaf 21.00 uur bent u weer van harte welkom bij de PvdA-inloop in café Schafrath. 
Goede gelegenheid om het er met elkaar eens over te hebben. Ook het PvdA Ombudsteam Nuenen is aanwezig 
voor eventuele ondersteuning mocht u vastlopen in de bureaucratie.  

 

https://nuenen.pvda.nl/
mailto:f.huijink@onsnet.nu

