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In zijn algemeenheid tevredenheid. In telegramstijl noem ik een aantal 

topics. 

We zijn als fractie met 3 mensen gestart (Theo, Ronald en 

ondergetekende) die elkaar niet goed kenden. Intentie om elkaar beter te 

leren kennen was sterk aanwezig. Voor een groot deel is dat ook gelukt. We respecteren 

elkaars mening en komen er in de regel goed met elkaar uit. Natuurlijk zijn er wel eens wat 

fricties, maar dat hoort bij onze partij. We gaan daar volwassen mee om en de gunfactor is 

groot. We kunnen terugvallen op een solide fractieondersteuning.  

Er is waardering voor ons werk in de gemeenteraad. De onderlinge verhoudingen zijn best 

goed. Er is wederzijds respect. Natuurlijk zijn er ook hier wel eens fricties. Dat is eigen aan 

de Nuenense gemeenteraad. We gaan daar in de regel ook volwassen mee om.  

Ons verkiezingsprogramma is leidend. Volkshuisvesting en Sociaal Domein hebben onze 

aandacht. Wij vragen aandacht en dringen sterk aan om goedkope huurwoningen te 

bouwen. De rol die de gemeente daarin heeft is zwak. De projectontwikkelaar van Nuenen 

West, waar 1450 woningen gebouwd gaan worden heeft een zeer dominante positie. De 

gemeente faciliteert, de projectontwikkelaar bepaalt. Wethouder Van Brakel doet met name 

op ons aandringen pogingen om contingenten binnen te halen.  

De WMO blijft onze aandacht houden. Onduidelijk is nog steeds waarom omliggende 

gemeenten (niet alleen Eindhoven) tekorten hebben op de WMO en Nuenen een overschot. 

We houden dit in het vizier.  

Groot onderwerp is de huisvesting van de Sinti. We dringen er bij de wethouder op aan om in 

gesprek te blijven met de Sinti. Deze organiseren zich in een huurdersplatform en dat is 

goed. Er is recent ook een mediator gevonden die de gespannen sfeer - er is veel onderling 

wantrouwen tussen College en Sinti - tot een betere gesprekssfeer moet omvormen. Onze 

fractie hecht daar zeer aan. De woonsituatie van de Sinti is slecht en soms schrijnend.  

Een tweede groot onderwerp is natuurlijk de herindeling met Eindhoven. Dat zal zich nog wel 

even voortslepen. Theo Alders kan daarover de huidige stand van zaken melden.  

De Algemene Beschouwingen verliepen best wel aardig voor de PvdA. We dienden 4 moties 

in (2 over duurzaamheid, 1 over gezonder leven, 1 over kinderen in armoede). 3 daarvan 

werden aangenomen.  

Er is veel werk aan de winkel. We zijn erg druk als fractie. De energie die we daarin stoppen 

wordt met enthousiasme geleverd. We krijgen er iets voor terug, Nuenen krijgt er iets voor 

terug, onze kiezers krijgen er iets voor terug.  

Onze fractie wordt in december met 1 burgercommissielid versterkt. 

Marijke Rikze  wordt in de raadsvergadering van december tot 

burgercommissielid benoemd. Dat betekent nog meer inhoud, nog meer 

invloed en naar verwachting nog betere resultaten dan tot nu toe het 

geval is. Bij deze een uitnodiging om bij deze benoeming aanwezig te 

zijn.  



 

We moeten ons als fractie binnenkort gaan buigen over wie van hen welke portefeuilles gaat 

bemannen. Zodra Marijke is toegetreden tot de fractie zal dat een eerste beslispunt worden. 

Een herschikking van de huidige portefeuilles zal zeer waarschijnlijk zijn.  

Wat beter moet en ook kan, is het leggen van contacten met belangrijke organisaties en 

groepen in Nuenen. Ook daar moeten we ons gezicht laten zien.  

Belangrijk ook is samenwerken met onze partij in Eindhoven. Los van de vraag of we nu wel 

of niet gaan fuseren. In Eindhoven is een sterke partijorganisatie, is veel expertise en veel 

sociaal gedachtegoed. Daar kunnen we in Nuenen goed gebruik van maken.  

Al met al is mijn gevoel dat we een goede start maakten met Theo, Ronald en de 

ondersteuningsfractie.  

 

 

 


