
Met de PvdA in gesprek op vrijdag 5 oktober 2018 
 
De ultieme en laatste kans om in het openbaar en informeel de voors 
en tegens van een fusie met Eindhoven nog eens tegen het licht te 
houden? Kom dan vrijdagavond naar Schafrath waar fractie en actieve 
leden graag het gesprek met u aangaan. 

 
Het zal u niet verbazen dat de PvdA Nuenen uitermate benieuwd is naar de uitslag van het 
referendum op woensdag 10 oktober. De actiegroep Nuenen Zelfstandig heeft zich al enige tijd 
herhaaldelijk in woord en geschrift helder uitgelaten over haar standpunt, namelijk dat Nuenen 
zelfstandig kan en moet blijven. Niet alle argumenten zijn even steekhoudend. Inderdaad zijn de 
krantenberichten over de financiële situatie van Eindhoven op dit moment niet gunstig, maar als één 
gemeente kan weten dat dit ook weer ten goede kan keren, is het Nuenen wel.  
 
Overigens, het is zeker niet allemaal kommer en kwel in Eindhoven. Tijdens de economische crisis 
heeft Eindhoven kans gezien om in verhouding 40% meer woningen te bouwen, ook voor haar 
jongeren en ouderen. Wat de geleverde zorg betreft, het budget werd weliswaar overschreden, maar 
op de toegang tot de zorg kwam nauwelijks kritiek. In Nuenen werd en wordt men al gauw voor 
huishoudelijke hulp de particuliere markt opgestuurd, want goedkoper, maar wel (meestal) zwart. 
 
Wij waren en zijn nog steeds van mening dat samengaan van Eindhoven en Nuenen te prefereren is 
boven het vooruitschuiven van een ook naar de mening van de gemeenteraad onvermijdelijke fusie 
op termijn. Eindhoven is de motor van deze regio. Daar kun je maar beter onderdeel van zijn en zo 
maximaal samenwerken. Laat Nuenen de eerste zijn en de andere randgemeenten in het stedelijk 
gebied volgen. Minder gemeenten betekent méér bestuurskracht, méér daadkracht en méér 
risicospreiding. 
 
Zoals altijd zijn naast PvdA-leden ook andere geïnteresseerden van harte welkom. Breng dus gerust 
je familie of je buren mee. Lid worden kan natuurlijk ook. Heel graag zelfs. Meer weten over de PvdA, 
kijk dan op  nuenen.pvda.nl. Dus graag tot vrijdagavond vanaf 21.00 uur bij Schafrath.  
 
 

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

