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DE BESTUURLIJKE TOEKOMST VAN NUENEN C.A.  

 

 

Al geruime tijd is de bestuurlijke toekomst van Nuenen onderwerp van gesprek, 

onderzoek en politieke agenda’s. Uiteraard is ook binnen de PvdA dit een actueel en 

belangrijk thema. 

 

De fractie van de PvdA Nuenen heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 

november j.l. haar visie op de bestuurlijke toekomst van Nuenen aan haar leden 

voorgelegd. Die visie wordt breed gesteund door onze leden. Ook door het merendeel 

van de aanwezigen tijdens twee openbare bijeenkomsten georganiseerd door de PvdA en 

maar liefst 75% van alle respondenten van onze enquête: 

 

Fusie met Eindhoven, en wel op de kortst mogelijke termijn! 
 

 

WAAROM BESTUURLIJKE FUSIE MET EINDHOVEN? 

 

1. Diverse onderzoeken (2013: Veerkrachtig bestuur van de provincie, 2015: 

Bestuurskrachtonderzoek gemeente Nuenen c.a., 2016: Commissie Demmers) 

komen tot gelijke conclusies. Een zelfstandig blijvende gemeente Nuenen is géén 

optie. Ook het rapport van de  commissie Demmers ‘De Wil tot Verschil’ 

onderschrijft feitelijk dat een fusie met Eindhoven het meest voor de hand ligt. 

Enkel om reden dat de gemeente Son en Breugel dan geïsoleerd zou komen te 

liggen, is, als een soort van tussenvariant, gekozen om zo mogelijk eerst te 

fuseren met Son en Breugel. 

 

2. De voorgestelde fusie met Son en Breugel leidt tot een gemeente met bijna 

40.000 inwoners. Gezien de nog steeds toenemende decentralisatie van Rijks- en 

Provincietaken ligt het voor de hand om eerder aan een dubbel aantal te denken. 

Dan is er pas voldoende omvang om alle taken, zowel bestuurlijk, bedrijfsmatig 

als financieel, te kunnen uitvoeren. Fusie met Son en Breugel is dan slechts een 

magere tussenstap. 

 

3. Opnieuw adviseert de commissie Demmers, net als adviezen in eerdere jaren, om 

gemeentegrensoverstijgende thema’s over te dragen aan de bestuursautoriteit 

van de Metropoolregio Eindhoven of vergelijkbaar. Het gaat om onderwerpen als 

de regionale economie, mobiliteit, wonen, werken, ruimtelijke inrichting, incl. 

bedrijventerreinen  en lokaal overstijgende voorzieningen. Inclusief de overdracht 

van middelen (Euro’s én menskracht). Al jaren stoeien regionale gemeenten over 

het afstaan van bevoegdheden aan de Brainport-regio. Fusie is de meest 

krachtige stap om dat proces daadwerkelijk inhoud te geven. 

 

4. De inwoners van Nuenen gebaat zijn bij een kwalitatief goed bestuur, dat ook 

voldoende aandacht heeft voor lokaal overstijgende belangen, vanuit oogpunt van 

economie, mobiliteit, wonen, grootschalige voorzieningen. Als mondiale speler 

versterkt de aansluiting van Nuenen de positie van de Brainport regio. Een regio 

waarin meer dan de helft van onze inwoners werkzaam is. 

 

5. Bij een fusie met Eindhoven blijft invloed op de besluitvorming via de stem van 

onze bijna 13.000 stemgerechtigden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de 

meer lokale thema’s kiezen wij voor krachtige dorps- en wijkraden. Deze worden 
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eveneens iedere vier jaar gekozen. Zij hebben invloed op de zaken die dicht bij 

onze bewoners spelen. Goede voorbeelden zijn Stiphout, als onderdeel van 

Helmond en de positieve ervaringen van de dorpsraad Acht.  

 

6. Dit voorjaar heeft de PvdA een Rondetafelcafé georganiseerd over de bestuurlijke 

toekomst. In mei en juni 2016 is met een grote enquête de mening van onze 

inwoners gepeild. Dat gaf het volgende beeld: ruim 75% van de respondenten is 

voor fusie. Hiervan is ruim driekwart voor samengaan met Eindhoven en 20% 

voor samengaan met de twee buurgemeenten Geldrop-Mierlo en Son en Breugel. 

Als belangrijkste reden voor fusie is de bestuurlijke zwakte van Nuenen genoemd. 

De fusie met Eindhoven zien respondenten als de opmaat naar een krachtiger 

regio. Nuenen die daar juist het voortouw in neemt. 

 

 

 

Bij de gemeenteraad van 17 november 2016 waar de bestuurlijke toekomst van de 

gemeente Nuenen c.a. op de agenda staat, zal de fractie van de PvdA uitgaan van 

onderstaande uitgangspunten: 

 

 De gemeente Nuenen c.a. fuseert, d.m.v. een bestuurlijke fusie, met de 

gemeente Eindhoven. 

 

 Dat willen we doen op de kortst mogelijke termijn, vanuit de noodzakelijke 

doorlooptijd van een fusieproces zal dat 2018-2019 kunnen zijn. 

 

 Daarbij hoort ook, wat de PvdA betreft, de inrichting en versterkte positie 

voor lokale thema’s en zaken van gebiedscommissies (onze dorps- en 

wijkraden). 

 

 Voorwaarde daarbij is dat de democratische legitimatie ervan voorop staat.  

 

 

Voor verdere toelichting en informatie kunt contact opnemen met onze 

fractievoorzitter/raadslid van de PvdA afdeling Nuenen, Gerwen en Nederwetten: 

Frank Huijink, bereikbaar op 06-46256294 of f.huijink@onsnet.nu 

 

 


