
PvdA-inloop bij Schafrath op vrijdag 7 december 2018 
 

“Hoogspanning over fusie Nuenen” kopte het ED  op zaterdag 24 november. 
Als wij aanstaande vrijdagavond met fractie, bestuurswerkgroep, ombudsteam en hopelijk u 
bij Schafrath bij elkaar zijn, is het besluit van Provinciale Staten over de fusie van Nuenen met 
Eindhoven pas een paar uur oud. Verser kunnen we het niet maken ;). Hoe de uitslag ook 
uitvalt, het zal ongetwijfeld het gesprek van de dag zijn. 
 
Zoals bekend, was en is de PvdA Nuenen van mening dat samengaan met Eindhoven voor 
Nuenen de beste optie is. Deel uitmaken van de krachtige centrumstad in onze regio is naar 
onze mening de beste waarborg voor een welvarend en aantrekkelijk Nuenen voor jong en 
oud. Het zal ons echter niet verbazen als de voorstanders van een zelfstandig Nuenen vrijdag 
de vlag kunnen uitsteken. De Provincie heeft er namelijk, ook in onze ogen,  een potje van 
gemaakt: als onderbouwing voor de fusie ontbrak bij gedeputeerde Spierings een 
noodzakelijke, heldere regiovisie. Daarnaast was de aanpassing van het voorstel op de 
ochtend van het debat op 23 november natuurlijk een aanfluiting. In dit aangepaste voorstel 
krijgen dorps- en wijkraden in de nieuwe gemeente Eindhoven zeggenschap en budget voor 
hun eigen leefomgeving en leefbaarheid, een voorwaarde die de PvdA al vanaf het begin 
heeft gesteld. Op het moment van het schrijven van dit bericht heeft de SP de sleutel in 
handen. Of de aanpassing van het voorstel  hen over de streep kan trekken, weten we op 7 
december.  
 
Maar natuurlijk speelt er meer in Nuenen. Er wordt een goede stap gezet in de richting van 
het huisvestingsprobleem van de Sinti. Eindelijk.  
De bouwkosten van BS Het Mooiste Blauw in Nuenen-West zijn weer gestegen, met 7 ton 
liefst!  Komt de school er toch?  
De zienswijzen rondom het Structuurplan Nuenen-Zuid zijn ingediend. Benieuwd hoe de raad 
in februari gaat besluiten. Waar komt de sporthal, waar het gezondheidscentrum en waar 
kan de woongroep binnen een redelijke termijn terecht?  
En Het Klooster? Gaat dat in de nieuwe plannen echt Ons Klooster worden, dorpshuis 3.0 
zoals het in de plannen heet?  En de rol die voor het Klooster is weggelegd, moet die straks 
“ruimtelijk en inhoudelijk” zorgen voor de verbinding met de Wereld van Van Gogh, zoals in 
het voorstel staat, of vooral met de inwoners van Nuenen c.a.? Wij hebben er eerlijk gezegd 
nog onvoldoende beeld bij. 
 
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. 
 
Op onze maandelijkse PvdA-inloop op de eerste vrijdag van de maand is vanuit fractie, 
bestuur en ombudsteam steeds iemand aanwezig.  Hebt u ideeën, vragen of klachten, wij 
horen ze graag.  
Naast PvdA-leden zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom. Breng gerust je 
familie en buren mee. Graag tot ziens op vrijdagavond 7 december vanaf 21.00 uur bij Café 
Schafrath. 
 

Naschrift:  
Op zaterdag 1 december 2018 een nieuwe kop in het ED: “Fusieplan Nuenen opgeschort”. 
Het wachten is op (nieuwe) landelijke regels. Mogelijk wordt het besluit over de provinciale 
verkiezingen in maart getild. Geen champagne dus op 7 december.  
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