
Met de PvdA in gesprek op vrijdag 7 september 2018 bij Schafrath 

De vakanties zijn weer voorbij. Hoog tijd om de koppen weer eens bij elkaar te steken. 

Op de eerste vrijdag van de maand gaat de PvdA Nuenen in Café Schafrath met elkaar 

en met iedereen die aanschuift in gesprek, zo ook a.s. vrijdag 7 september.  

Het zijn nog steeds interessante en spannende tijden, wereldwijd, Europees, landelijk, maar zeker 

ook voor Nuenen. Als wij ons beperken tot het Nuenense: de coalitie is voortvarend aan de slag 

gegaan o.a. met plannen rond het Kernkwartier en de Hongerman (structuurvisie). De Broekdijk 

wordt aangepakt, moet  veiliger worden. Gelukkig kunnen de (meeste) bomen blijven staan. Een 

Nuenense woongroep van senioren zoekt (nog steeds) naar een geschikte locatie, evenals de Sinti. 

De Kloostertuin krijgt geen woonbestemming , maar is inmiddels gereserveerd voor Van Gogh-

activiteiten. We zijn benieuwd naar de concrete plannen hiervoor. 

Het debat in de raad over de herindeling heeft op 23 augustus plaatsgevonden. Ondanks het verschil 

van zienswijzen vonden wij het een constructief debat. De PvdA Nuenen was en is helder: wij kiezen 

voor een samengaan met Eindhoven als krachtige centrumstad binnen een sterke regio. Kijken wij 

naar de lange termijn en willen wij onze voorzieningen op het huidige niveau kunnen handhaven, 

dan is de toekomst van Nuenen c.a. om sociaaleconomische redenen het beste af als onderdeel van 

de stad, uiteraard met behoud van het dorpse karakter van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en 

Eeneind. In oktober volgt het referendum, waarbij  elke Nuenenaar van 18+ zich kan uitspreken over 

de wenselijkheid van een zelfstandig Nuenen. Het provinciebestuur heeft laten weten, dat de uitslag 

van het referendum niets zal veranderen aan de reeds in gang gezette Arhi-procedure. Of de 

herindeling op korte termijn doorgaat, hangt af van de beslissing van Provinciale Staten en - 

uiteindelijk - de Tweede Kamer.  

Kortom, er is weer genoeg te bespreken aan de maandelijkse borreltafel in Café Schafrath. Vanuit 

fractie, werkgroep en ombudsteam zal steeds iemand aanwezig zijn. Onze raadsleden Jan 

Wesenbeek en Theo Albers met hun team van fractieondersteuners staan open voor uw initiatieven, 

ideeën, wensen en commentaar.  

Naast PvdA-leden zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom. Breng dus gerust je zus of je 
buurman mee. Graag tot ziens op vrijdagavond 7 september  vanaf 21.00 uur bij Café Schafrath.  
Meer weten over de PvdA Nuenen of wilt u lid worden? Kijk dan op nuenen.pvda.nl 

http://www.nuenen.pvda.nl/

