
PvdA-inloop bij Schafrath op vrijdag 6 oktober 2017  
 
 
Vrijdag 6 oktober  is het weer de eerste vrijdag van de maand. Het is al weer even geleden 
dat de PvdA Nuenen c.a. met elkaar een glas dronk in Café Schafrath. De zomer ligt achter 
ons, de vakantie is voorbij, dus hoog tijd om de landelijke en lokale politiek weer eens met 
elkaar en andere geïnteresseerden te bespreken.  
 
De PvdA afdeling Nuenen is sinds 16 juni 2017 onderdeel van het bestuur van de PvdA Regio 
Eindhoven, dat wil zeggen voor het partijorganisatorische deel. Onze (werkgroep)voorzitter 
Wim Arts heeft namens PvdA Nuenen zitting in het bestuur van de PvdA Regio Eindhoven. De 
PvdA Nuenen blijft verantwoordelijk voor het politieke stuk, schrijft het 
verkiezingsprogramma voor de PvdA Nuenen en stelt de kandidatenlijst samen.  
 
Er zijn weer onderwerpen en vragen te over om eens onder de loep te nemen. 
Landelijk: hoe kijken wij in Nuenen aan tegen de ellenlange coalitieonderhandelingen in Den 
Haag? Welke rol moet de PvdA spelen om als oppositiepartij straks toch invloed te kunnen 
hebben op het nieuwe regeringsbeleid? Hoe wordt de PvdA weer een brede (linkse)  
volkspartij?  
En lokaal: aan welke thema’s geven wij prioriteit voor de volgende raadsperiode? De 
bestuurlijke toekomst van Nuenen is er daar een van. De PvdA is hier duidelijk over: om 
Nuenens welvaart en welzijn in de toekomst te waarborgen is een economisch sterke regio 
van levensbelang. De centrumstad heeft hierin een voortrekkersrol. Wij kiezen - om 
democratische redenen - voor samengaan met de centrumstad Eindhoven; alleen dan 
behouden wij onze rechtstreekse invloed.   
 
Maar ook de toekomst van Het Klooster is nog steeds ongewis. Hoe gaan we ervoor zorgen 
dat dit het bruisend sociaal-culturele hart van Nuenen blijft? 
 
En zoals altijd: voor vragen en problemen met instanties waar u alleen niet uitkomt, is er het 
nuenen@pvda-ombudsteam.nl . Dit geldt voor leden en niet-leden. Gratis. 
Wilt u meer weten over de PvdA? Bezoek dan onze website www.nuenen.pvda.nl of schrijf  
een mailtje naar secretariaatpvdanuenen@onsnet.nu. 
 
Vanuit fractie, werkgroep en ombudsteam zal steeds iemand aanwezig zijn. Naast PvdA-
leden zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom. Breng dus gerust uw broer of 
buurvrouw mee. 
Graag tot ziens op vrijdagavond 6 oktober vanaf 21.00 uur bij Café Schafrath.  
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