
Is er een toekomst voor een zelfstandig Nuenen? 

NEEN was de eensluidende reactie van de Gemeenteraad op de inbreng van de PvdA in de 

Raadsvergadering van 23 augustus jongstleden, waarin de Zienswijze herindelingsontwerp van de 

Gemeente Nuenen werd vastgesteld. De PvdA gaf aan dat de gevolgen van de overheveling van 

taken van Rijksoverheid naar gemeenten vanwege de te kleine schaal van Nuenen onoplosbaar zijn. 

Daarover was grote eensgezindheid. In dezelfde Zienswijze wordt dan ook aangegeven dat een 

fusie in de toekomst beter is, maar niet nu.  

De overheveling van Rijkstaken zoals de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet  leveren grote 

uitvoeringsproblemen op. Dat zal in de toekomst ook bij de overheveling van taken op het gebied 

van Zorg en Inburgering en Verduurzaming niet anders zijn. Dat geldt overigens niet alleen voor 

Nuenen, maar ook voor Waalre, Son en Breugel, Oirschot en Best. Hierover is de politiek in Nuenen 

het met elkaar dus eens! Het ontbreekt onze en genoemde gemeenten aan bestuurskracht, aan 

expertise, aan middelen om deze toekomstige taken naar behoren uit te voeren.  

We kunnen toch in samenwerkingsverbanden met andere gemeenten deze problemen oplossen is 

het veel gehoorde antwoord. Over de samenwerkingsverbanden is de PvdA kritisch. Ze zijn duur, 

ineffectief, er zijn er teveel van en bewoners hebben daar geen directe invloed op deze 

samenwerkingsverbanden. Ook daarover is een meerderheid van de Nuenense Raad het eens! 

De PvdA is voor een fusie nú met Eindhoven, een stad met wie Nuenen sterke banden heeft. 

Eindhoven is een sterke stad in een van de belangrijkste economische regio’s van Nederland. In de 

toekomst zullen andere gemeenten vanzelf volgen. Dat is een wetmatigheid die we niet kunnen 

keren. Een fusie nú is een grote kans voor Nuenen, haar verenigingen, haar culturele instellingen. Een 

kans om voor onze jongeren, voor jonge gezinnen en ouderen betaalbaar te kunnen bouwen in 

plaats van projectontwikkelaars te laten bepalen wat en voor wie er gebouwd wordt! 

Is een fusie een bedreiging voor onze Nuenense eigenheid? Boord blijft Boord, Voirt blijft Voirt, 

Gerwen blijft Gerwen, Eeneind blijft Eeneind, Nederwetten blijft Nederwetten. Wat we samen 

opbouwden, dierbaar en belangrijk vinden blijven we koesteren. Dat deden ze in Stiphout, in 

Stratum, in Tongelre ook. Daar verandert een fusie niets aan, dat doen we zelf als sterke 

gemeenschap! 

Het referendum op 10 oktober is voor U het moment om U voor een Nuenense toekomst uit te 

spreken. Voor de PvdA is dat een sterke en gezonde toekomst. En dus niet een toekomst waarin de 

bewoners van Nuenen zich op korte termijn zich weer  moet bezinnen over een fusie, waarvoor we 

dan ten einde raad moeten kiezen.  

Kies met een gerust hart met ons voor een fusie met Eindhoven! Kies voor een Ja.  


