Weergave en opbrengst van de inwonersavonden
Provincie Noord-Brabant
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Voorwoord
In de voorbereiding van het herindelingsontwerp voor de beoogde samenvoeging van de gemeen
ten Nuenen c.a. en Eindhoven hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
(hierna: GS) vijf avonden georganiseerd voor inwoners en maatschappelijke organisaties (zie tabel
1). De nieuwe gemeente dient een gemeente te worden die er is voor álle inwoners, waar alle inwo
ners prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Het doel van deze bijeenkomsten was tweeledig:
Informatie verschaffen omtrent de achtergrond van het herindelingsbesluit inclusief bijbehorende
procedure en daarnaast het ophalen van informatie bij inwoners en maatschappelijke organisaties
over hun wensen, zorgen en aandachtspunten rondom de herindeling.
Tabel I. Overzicht van inwonersavonden.
Locatie

Nederwetten
Gerwen
Eindhoven
Nuenen
Jongeren

Datum

28 maart 2018
9 april 2018
10 april 2018
11 april 2018
23 april 2018

Leeswijzer

In dit document is de verwerking weergegeven van de opbrengst van de bijeenkomsten die voor de
inwoners van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven zijn gehouden.
Het eerste hoofdstuk bevat een rubricering waarmee de belangrijkste thema's die tijdens de avonden
aan de orde zijn gekomen inzichtelijk worden gemaakt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Totstandkoming besluit tot herindeling
Dorpskarakter en nabijheid bestuur
Voorzieningen inclusief sociaal domein
Wonen, groen en mobiliteit
Werk, economie en financiën
Overig

In het tweede hoofdstuk is de inbreng zoals deze door de aanwezigen per inwonersavond in de
deelsessies naar voren is gebracht (hun wensen, zorgen, aspecten die niet verloren mogen gaan en
kansen) weergegeven en de wijze van verwerking in het herindelingsontwerp. Er is voor gekozen
om alle opmerkingen, vragen en suggesties te beantwoorden, ook als deze meerdere malen al dan
niet in verschillende bewoordingen naar voren zijn gebracht. Omwille van het overzicht zijn deze
gegroepeerd in de zes bovengenoemde thema's.
Tot slot bevat het derde hoofdstuk de integrale verslagen van de vijf inwonersavonden.
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i. Hoofdthema's
Uit de gespreksonderwerpen (zorgen, aandachtspunten, wensen) tijdens de inwonersavonden is een
aantal hoofdthema's te destilleren. Deze zijn hieronder beknopt weergegeven.
Totstandkoming besluit tot herindeling

Tijdens de bijeenkomsten zijn door de aanwezigen vragen gesteld over de argumentatie waarom de
gemeente Nuenen c.a. niet langer zelfstandig kan blijven en het besluitvormingsproces dat daartoe
heeft plaatsgevonden. Ook zijn diverse malen vragen gesteld over waarom niet voor de gemeente
Son en Breugel als herindelingspartner is gekozen. Verder is gesproken over de vraag waarom niet
gekozen is om meerdere gemeenten in één keer samen te voegen met de gemeente Eindhoven om
tot een Groot Eindhoven te komen.
Dorpse karakter en nabijheid van bestuur

Gedurende de inwonersavonden is veel aandacht geweest voor het dorpse karakter van de
gemeente Nuenen c.a. en de nabijheid van bestuur. Zo is gesproken over het belang om de iden
titeit van de kernen te borgen en koesteren, evenals de sociale cohesie waardoor zij gekenmerkt
worden. De aanwezigen willen graag het verenigingsleven behouden. Ook is door sommigen
aangegeven dat er sprake is van ongelijkwaardige fusiepartners: de grote stad versus de kleine
gemeente. Verder is het voortbestaan van (de positie van) de wijkraad en dorpsraden besproken en
over de grotere afstand als het gaat om invloed van inwoners op het gemeentebestuur.
Wonen, groen en mobiliteit

Dit gaat over de wens van de aanwezigen tot het behoud van groen in en tussen de kernen, de
groene buffer tussen Eindhoven en Nuenen en de laagbouw in de kernen. Ook mobiliteit is een
onderwerp dat geregeld aan de orde is gekomen
Voorzieningen inclusief sociaal domein

Behoud van 'eigen' voorzieningen op het terrein van cultuur, sport en zorg wordt van groot belang
geacht. De wijze waarop de gemeente Nuenen het sociale domein heeft geregeld wordt door de
aanwezigen veelal als erg positief ervaren gevonden en er zijn op dit punt zorgen over de financiele situatie in Eindhoven. Anderzijds heeft een grote gemeente ook een aantal andere voorzieningen
waar gebruik gemaakt van kan worden en waarover Nuenenaren middels gemeenteraadsverkiezin
gen ook democratische zeggenschap over krijgen.
Werk, economie en financiën

Veel aanwezigen zien kansen op het vlak van de economische ontwikkeling van de regio. Er zijn
daarnaast echter ook zorgen over de financiële situatie bij zowel de gemeente Eindhoven als ook
bij de gemeente Nuenen. Ook is men benieuwd naar de uiteindelijke lokale lastendruk.
Overig

Hierin zijn vragen, opmerkingen en suggesties opgenomen die niet onder een van de andere rubrie
ken kunnen worden ondergebracht.
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ii. Weergave van de opbrengsten in het herindelingsontwerp
In dit hoofdstuk is alle inbreng van aanwezigen in de deelsessies (wensen, zorgen, 'wat niet verlo
ren mag gaan' en kansen) weergegeven, per avond en geclusterd naar de zes eerder genoemde
hoofdthema's. Per punt is aangegeven of en waar dit punt in het herindelingsontwerp vindbaar is.
a

Nederwetten

Totstandkoming besluit tot herindeling
Wensen

Herindelingsontwerp

Nuenen c.a. moet zelfstandig blijven
Echte argumenten/feiten in plaats van
suggesties
Meer feitenrelaas en argumenten van vooren nadelen van annexatie - Son å Breugel regio Brainport in lokale bladen zoals Rond
de Linde etc.
Bestuurskrachtonderzoek gemeente
Eindhoven
Regiovorming Zuidoost Brabant

Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4.
Zie (primair) hoofdstukken 2, 4 en deels 5.

Democratisch gekozen regio-parlement in
Stedelijk Gebied Eindhoven

Zie (primair) hoofdstukken 2 en deels 5.

Zie paragraaf 2.2.
Dit soort vormen van intergemeentelijke
samenwerking zijn - binnen de huidige
staatsrechtelijke grenzen - alleen mogelijk als
alle betrokken gemeenten dit zouden willen. Dit is
uitdrukkelijk niet het geval.
Een rechtstreeks gekozen regionaal
volksvertegenwoordigend orgaan is (thans)
staatsrechtelijk niet mogelijk.

Zorgen

Herindelingsontwerp

De fusie wordt er doorgedrukt

De aanleiding voor ons bestuurlijk besluit is gelegen
in een oprechte zorg over het functioneren van de
gemeente Nuenen. Ons besluit is voorts gebaseerd
op een veelheid aan gesprekken en onderzoeken
welke te vinden zijn op www.brabant.nl/
herindelingnuenen.
In het herindelingsontwerp is uiteengezet waarom de
gemeente Nuenen c.a. niet zelfstandig kan blijven
en waarom fusie met de gemeente Eindhoven de
beste optie is.
Verder in het traject kunnen nog opvattingen kenbaar
worden gemaakt bij provinciale staten, de Tweede
Kamer en de Eerste Kamer.
Zie ook paragrafen 2.3, 6.2 ('Draagvlak') en
hoofdstuk 8.
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Bewuste misleiding door GS in enquête

De enquête is uitgevoerd door een deskundig
onderzoeksbureau als representatieve steekproef
zorgvuldig onder de Nuenense bevolking. De opzet,
wijze van uitvoeren en resultaten van de enquête zijn
te vinden op www.brabant.nl/herindelingnuenen.
Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4. Nuenen c.a. kan
niet langer zelfstandig blijven en door een fusie
met de gemeente Eindhoven ontstaat een nieuwe
bestuurskrachtige en toekomstbestendige gemeente
in regionaal perspectief.
Zie paragrafen 2.2 en 6.2 ('Draagvlak').
Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4.

Raken we niet van de regen in de drup?

Gebrek aan draagvlak

Onderzoeken geven allemaal aan dat
schaalvergroting niets aan voordelen brengt
Nuenense belangen worden
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
ondergesneeuwd
gemeente Eindhoven': 'De gemeente Eindhoven
nodigt de gemeente Nuenen uit om in het belang
van de inwoners van beide gemeenten de genoemde
thema's en uitgangspunten gezamenlijk verder
uit te werken.'), 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Bureaucratie - grote afstand tussen bestuur
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
en burgers
gemeente Eindhoven'), 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Wijk van Eindhoven
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Burgerparticipatie en wijk
en dorpsraden in Eeneind, Gerwen, Nederwetten,
Nuenen en Eindhoven blijven geborgd. Daartoe kent
de nieuwe gemeente een verordening. De huidige
(publiekrechtelijke) positionering van de dorps- en
wijkraden in Nuenen c.a. blijft via de verordening
in stand en wordt waar mogelijk naar behoefte van
inwoners aangevuld en versterkt met elementen uit
het inwonersparticipatie instrumentarium zoals de
gemeente Eindhoven dat momenteel kent. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de autonoom besteedbare
buurtbudgetten zoals die momenteel al in de
gemeente Eindhoven voor bewonersorganisaties
beschikbaar zijn. (Nieuwe) dorps- en wijkraden
kunnen worden ingesteld op initiatief van de
inwoners zelf.), 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Eindhoven gaat beslissen over Nuenen

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven'), 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhovenļ, 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Zie paragrafen 4.2 (2e en 6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven' : Er
zal geen hoogbouw plaatsvinden in de Nuenense
kernen, ook niet na een bestuurlijke fusie en bij
eventuele (wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden') en 5.2 ('Wonen').
Eindhoven werkt samen met 8 andere gemeenten
samen in het Stedelijk gebied Eindhoven en met 20
andere gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven.
Wij zijn van mening dat een fusie tussen Eindhoven
en Nuenen in deze samenwerkingsverbanden niet
tot onoverkomelijke problemen zal leiden. Zie verder
paragrafen 4.2 (7e alinea) en 6.2 ('Evenwichtige
regionale verhoudingen').
Zie paragraaf 2.2.

Belangen burgers ondergeschikt aan
belangen 5e stad

Grootschaligheid

De regio zal gehinderd worden door deze
annexatie

Bestuurskracht raad Eindhoven is
onvoldoende
Waarom heeft Eindhoven haar diensten nog Indien Eindhoven en/of buurgemeenten hier
niet eerder gedeeld/aangeboden aan de
behoefte aan hebben kan dit worden geagendeerd
randgemeenten?
in de bestaande samenwerkingsverbanden tussen de
gemeenten zoals het Stedelijk Gebied Eindhoven en
de Metropoolregio Eindhoven. Zie verder paragraaf
2.3 ('Bestuurlijke oriëntatie gemeente Eindhoven').
Kansen

Herindelingsontwerp

Dommelregio Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son Zie paragraaf 2.2.
Breugel
Provincie die gewesten tegenhoudt
In het staatsrecht zijn gewesten geen bestaande
bestuursvorm.

å
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Dorpskarakter en nabijheid bestuur
Wensen

Herindelingsontwerp

Eigen zeggenschap over de eigen
omgeving zonder verwatering

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': 'Nabijheid, herkenbaarheid
en aanspreekbaarheid van bestuur voor de inwoners
van Nuenen c.a. en Eindhoven zijn belangrijke
uitgangspunten bij de vorming van het bestuur voor
de nieuwe gemeente'), 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven'), 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Burgerparticipatie en wijk
en dorpsraden in Eeneind, Gerwen, Nederwetten,
Nuenen en Eindhoven blijven geborgd. Daartoe kent
de nieuwe gemeente een verordening. De huidige
(publiekrechtelijke) positionering van de dorps- en
wijkraden in Nuenen c.a. blijft via de verordening
in stand en wordt waar mogelijk naar behoefte van
inwoners aangevuld en versterkt met elementen
uit het inwonersparticipatie instrumentarium zoals
de gemeente Eindhoven dat momenteel kent, 5.2
('Democratie, bestuur en participatie') en 6.2
('Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid').
Zie paragraaf 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Nabijheid, herkenbaarheid
en aanspreekbaarheid van bestuur voor de inwoners
van Nuenen c.a. en Eindhoven zijn belangrijke
uitgangspunten bij de vorming van het bestuur voor
de nieuwe gemeente' en 'De gemeente Eindhoven
nodigt de gemeente Nuenen uit om in het belang
van de inwoners van beide gemeenten de genoemde
thema's en uitgangspunten gezamenlijk verder uit te
werken.')

Behoud van democratische inspraak

Korte lijnen waarborgen met bestuurders,
bijv. via wijk- en dorpsraden

Vrijwilligers - contactpersoon die
gemakkelijk toegankelijk is
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Verlies van sociale cohesie

Zie paragrafen 4.2 (2e alinea) en 5.2 ('Cultuur en
sport' en 'Democratie, bestuur en participatie').
Zie ook: Zie paragraaf 4.3 (kader 'Commitment van
de gemeente Eindhoven': Nabijheid, herkenbaarheid
en aanspreekbaarheid van bestuur voor de inwoners
van Nuenen c.a. en Eindhoven zijn belangrijke
uitgangspunten bij de vorming van het bestuur voor
de nieuwe gemeente' en 'De gemeente Eindhoven
nodigt de gemeente Nuenen uit om in het belang
van de inwoners van beide gemeenten de genoemde
thema's en uitgangspunten gezamenlijk verder uit te
werken.')
Zie paragrafen 4.2 (2e alinea) en 5.2 ('Cultuur en
Sport').
Zie ook: Zie paragraaf 4.3 (kader 'Commitment van
de gemeente Eindhoven': Nabijheid, herkenbaarheid
en aanspreekbaarheid van bestuur voor de inwoners
van Nuenen c.a. en Eindhoven zijn belangrijke
uitgangspunten bij de vorming van het bestuur voor
de nieuwe gemeente' en 'De gemeente Eindhoven
nodigt de gemeente Nuenen uit om in het belang
van de inwoners van beide gemeenten de genoemde
thema's en uitgangspunten gezamenlijk verder uit te
werken.')

Verenigingen verdampen

Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Dorpse karakter en identiteit

Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven':
'Nabijheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid
van bestuur voor de inwoners van Nuenen c.a. en
Eindhoven zijn belangrijke uitgangspunten bij de
vorming van het bestuur voor de nieuwe gemeente'
en 'De gemeente Eindhoven nodigt de gemeente
Nuenen uit om in het belang van de inwoners
van beide gemeenten de genoemde thema's en
uitgangspunten gezamenlijk verder uit te werken.')
en o.a. 5.2 ('Wonen'), 5.4 ('Cultuur en sport') en 6.2
('Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid').

Weergave en opbrengst van de inwonersavonden | 15 mei 2018 | Weergave van de opbrengsten in het herindelingsontwerp

9/96

Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Burgerparticipatie

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': 'Nabijheid, herkenbaarheid
en aanspreekbaarheid van bestuur voor de inwoners
van Nuenen c.a. en Eindhoven zijn belangrijke
uitgangspunten bij de vorming van het bestuur voor
de nieuwe gemeente' en 'De gemeente Eindhoven
nodigt de gemeente Nuenen uit om in het belang
van de inwoners van beide gemeenten de genoemde
thema's en uitgangspunten gezamenlijk verder
uit te werken.'), 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'commitment van de
gemeente Eindhoven': 'Nabijheid, herkenbaarheid
en aanspreekbaarheid van bestuur voor de inwoners
van Nuenen c.a. en Eindhoven zijn belangrijke
uitgangspunten bij de vorming van het bestuur voor
de nieuwe gemeente' en 'De gemeente Eindhoven
nodigt de gemeente Nuenen uit om in het belang
van de inwoners van beide gemeenten de genoemde
thema's en uitgangspunten gezamenlijk verder
uit te werken.'), 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Zie paragrafen 4.2 (2e alinea), 4.3 (kader
'commitment van de gemeente Eindhoven':
Burgerparticipatie en wijk- en dorpsraden in Eeneind,
Gerwen, Nederwetten, Nuenen en Eindhoven
blijven geborgd. Daartoe kent de nieuwe gemeente
een verordening. De huidige (publiekrechtelijke)
positionering van de dorps- en wijkraden in Nuenen
c.a. blijft via de verordening in stand en wordt waar
mogelijk naar behoefte van inwoners aangevuld en
versterkt met elementen uit het inwonersparticipatie
instrumentarium zoals de gemeente Eindhoven dat
momenteel kent. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
de autonoom besteedbare buurtbudgetten zoals
die momenteel al in de gemeente Eindhoven voor
bewonersorganisaties beschikbaar zijn. (Nieuwe)
dorps- en wijkraden kunnen worden ingesteld op
initiatief van de inwoners zelf) en 5.2 ('Cultuur en
Sport').
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea) en 5.2 (o.a.
'Wonen', 'Cultuur en sport' en 'Democratie, bestuur

Betrokkenheid

Verenigingsleven en vrijwilligers

Leefbaarheid

en participatie').
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Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Saamhorigheid

Zie paragrafen 4.2 (2e alinea) en 5.2 ('Cultuur en
sport' en 'Democratie, bestuur en participatie'). De
ervaring op basis van herindelingen in het verleden
(o.a. in de gemeente Oss) leert overigens dat behoud
van saamhorigheid niet per definitie samenhangt met
de omvang van de uiteindelijke gemeente.
Zie paragrafen 4.2 (2e alinea) en 5.2 ('Cultuur
en sport', 'Sociaal domein' en 'Democratie,
bestuur en participatie'). De ervaring op basis van
herindelingen in het verleden (o.a. in de gemeente
Oss) leert overigens dat behoud van saamhorigheid
niet per definitie samenhangt met de omvang van de
uiteindelijke gemeente.

Civil society (Wmot) - netwerk in dorp is
beter (grote sociale cohesie)

Voorzieningen inclusief sociaal domein
Wensen

Herindelingsontwerp

Mooie gemeente met goede voorzieningen
(zie Elsevier)

Zie paragrafen 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid'). Naast deze basisuitgangspunten is
het aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de nieuwe
gemeente verder gezamenlijk vorm en inhoud aan te
geven.
Goede Wmo-zorg en sociale voorzieningen Zie paragrafen 5.2 ('Sociaal domein' en
behouden
'Democratie, bestuur en participatie') en 6.2 ('Interne
samenhang/dorps- en kernenbeleid'). Naast deze
basisuitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in aanloop
naar de vorming van de nieuwe gemeente verder
gezamenlijk vorm en inhoud aan te geven.
Ruimhartig subsidiebeleid
Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en Sport').
Naast deze basisuitgangspunten is het aan de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven is om hier in
aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente
gezamenlijk vorm en inhoud aan te geven.
Van Gogh-ontwikkeling
Zie paragrafen 4.3 (4e alinea), 5.2 ('Cultuur en
Sport') en 5.4 ('Recreatie en toerisme').
Cultureel centrum Het Klooster
Zie paragrafen 5.2 ('Cultuur en Sport'
En 'Democratie, bestuur en participatie') en 6.2
('Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid').

Weergave en opbrengst van de inwonersavonden | 15 mei 2018 | Weergave van de opbrengsten in het herindelingsontwerp

11/96

Zorgen

Herindelingsontwerp

Minimale zorg

Zie kader 'Commitment van de gemeente
Eindhoven': 'Bij de harmonisatie van beleid en
werkwijzen van de nieuwe gemeente staat de
gemeente Eindhoven open om te leren van de
aanpak in de gemeente Nuenen c.a. zoals op het
gebied van het sociale domein'.
Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en Sport').
Naast deze basisuitgangspunten is het aan de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in
aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente
gezamenlijk vorm en inhoud aan te geven.

Subsidiestop aan organisaties

Kansen

Herindelingsontwerp

Het verenigen van verenigingen

Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.

Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Laagdrempelig gebruik dorpshuis

Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en sport). Naast deze
basisuitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar
de vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.
Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en sport). Naast deze
basisuitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar
de vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.
Zie paragraaf 5.4 ('Onderwijs'). Naast deze
basisuitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar
de vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.

Lokale evenementen blijven faciliteren
(dorpsfestijn)

(kleine) basisschool
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Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Kinderopvang

Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Subsidies
Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en Sport'). Naast deze
basisuitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar
de vorming van de nieuwe gemeente gezamenlijk
vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook
onder verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Van Gogh
Zie paragrafen 4.3 (4e alinea), 5.2 ('Cultuur en
Sport') en 5.4 ('Recreatie en toerisme'). Naast
deze basisuitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar
de vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.
Alle voorzieningen op het gebied van sport, Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en Sport'). Naast deze
cultuur etc.
basisuitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar
de vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.
Cultureel erfgoed Sinti
Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en Sport').
Kinderboerderij
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
MFA's
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.

Wonen, groen en mobiliteit
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Wensen

Herindelingsontwerp

Goed openbaar vervoer door de kernen

Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Daarnaast is het aan de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven is om hier in aanloop naar de vorming
van de nieuwe gemeente gezamenlijk vorm en
inhoud aan te geven.
Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').

Betaalbare woningbouw en meer
seniorenwoningen, vooral in kleine kernen
Zorgen

Herindelingsontwerp

Dichtbouwen van buitengebied tussen
Eindhoven en Nuenen

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': 'Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden'.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').
Zie paragraaf 5.2 ('wonen').
Naast deze basisuitgangspunten is het aan de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in
aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente
gezamenlijk vorm en inhoud aan te geven.

Groene hart centrum weg

Te weinig bouw voor senioren
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Kansen

Herindelingsontwerp

Daling van de woonlasten
OZB
Woningbouw: nieuwbouw/starters - zowel
koop als huur - doorstroom
Bereikbaarheid: openbaar vervoer - wegen
open blijven
Ruit Eindhoven over bestaande wegen
(opwaardering)

Zie paragraaf 5.6.
Zie paragraaf 5.6.
Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur'). De
provincie heeft erin 2015 uiteindelijk voor gekozen
om geen Ruit aan te leggen, maar heeft met de
betrokken gemeenten het bereikbaarheidsakkoord
Zuidoost-Brabant gesloten. De vraag of 'de Ruit'
al dan niet in gewijzigde vorm ooit weer op de
politieke agenda zal komen heeft overigens geen
relatie met een bestuurlijke fusie tussen Nuenen en
Eindhoven.
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Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Open groene ruimte

Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven': Er zal
geen hoogbouw plaatsvinden in de Nuenense
kernen, ook niet na een bestuurlijke fusie en bij
eventuele (wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en milieu').
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven': Er zal
geen hoogbouw plaatsvinden in de Nuenense
kernen, ook niet na een bestuurlijke fusie en bij
eventuele (wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen.) en 5.2 ('Wonen').
Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').

Laagbouw

Goede woon- en leefomgeving voor
Brainport

Werk, economie en financiën
Zorgen

Herindelingsontwerp

Gezond financieel beleid
Financiële situatie Eindhoven (schulden
oplossen)
Financiële structuur open ontschotting,
'potjes'
Veel duurder
Oprakelen ruit

Zie paragrafen 3.4 en 5.6.
Zie paragrafen 3.4 en 5.6.

Ruit Eindhoven door natuurgebied

Afsluiting Soeterbeek

Zie paragrafen 3.4 en 5.6.
Zie paragrafen 4.3 en 5.6.
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur'). De
provincie heeft erin 2015 uiteindelijk voor gekozen
om geen Ruit aan te leggen, maar heeft met de
betrokken gemeenten het bereikbaarheidsakkoord
Zuidoost-Brabant gesloten. De vraag of 'de Ruit'
al dan niet in gewijzigde vorm ooit weer op de
politieke agenda zal komen heeft overigens geen
relatie met een bestuurlijke fusie tussen Nuenen en
Eindhoven.
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur'). De
provincie heeft erin 2015 uiteindelijk voor gekozen
om geen Ruit aan te leggen, maar heeft met de
betrokken gemeenten het bereikbaarheidsakkoord
Zuidoost-Brabant gesloten. De vraag of 'de Ruit'
al dan niet in gewijzigde vorm ooit weer op de
politieke agenda zal komen heeft overigens geen
relatie met een bestuurlijke fusie tussen Nuenen en
Eindhoven.
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
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Kansen

Herindelingsontwerp

Vermarkten van de regio Eindhoven, niet
Zie paragraaf 5.4 ('Economie en werkgelegenheid'
alleen de stad of Van Gogh
en 'Recreatie en toerisme')
Zie paragraaf 5.4 ('Economie en werkgelegenheid').
Economische kansen
Grote Brainport kan wel 3e regio vormen in Zie paragraaf 5.4 ('Economie en werkgelegenheid'
Nederland of als alternatief
en 'Recreatie en toerisme').
Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Minima-regeling

Zie paragraaf 5.2 ('Sociaal domein'). Daarnaast
ook 4.3 (kader 'commitment van de gemeente
Eindhoven': 'Bij de harmonisatie van beleid en
werkwijzen van de nieuwe gemeente staat de
gemeente Eindhoven open om te leren van de
aanpak in de gemeente Nuenen c.a. zoals op het
gebied van het sociale domein')

Overig
Wensen

Herindelingsontwerp

Raadgevend / bindend referendum

Dit is aan de betrokken gemeente(n). Een referendum
staat overigens los van onze zorgen over de
bestuurskracht van Nuenen

Zorgen
Waar is jongeren?

Herindelingsontwerp
Zie paragraaf 1.2 (laatste alinea). Daarnaast is op
23 april een speciale inwonersavond gehouden voor
jongeren.
Wij hebben geen aanleiding om te twijfelen aan
de kwaliteit van het ambtelijk apparaat van de
gemeente Eindhoven. Zie ook paragrafen 4.2 (4e
alinea) en 4.3 (3e alinea).

Hoe is de kwaliteit van de ambtenaren in
Eindhoven?

Kansen

Herindelingsontwerp

Professioneler/beter ambtenarenapparaat
Brainport of met Son å Breugel

Zie paragrafen 4.2 (4e alinea) en 4.3 (3e alinea).
Son en Breugel: Zie paragraaf 2.2.
Bestuurlijke fusie van alle brainportgemeenten: Dit
soort vormen van intergemeentelijke samenwerking
zijn - binnen de huidige staatsrechtelijke grenzen alleen mogelijk als alle betrokken gemeenten dit
zouden willen. Dit is uitdrukkelijk niet het geval.
Goodwill richting randgemeenten: nu al
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
plannen en initiatieven delen
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Visie van de provincie kan voor sterke regio Zie paragraaf 2.2 (tekstkader).
zorgen in plaats van te hinderen
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Gerwen

Totstandkoming besluit tot herindeling
Wensen

Herindelingsontwerp

Nuenen c.a. moet zelfstandig blijven Z geen
fusie Z stoppen met annexatie
Fusie aangaan
Laat Nuenen met rust en begin met GrootEindhoven
Geef mensen meer het gevoel gehoord te
worden en niet het idee dat het een gelopen

Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4.

race is

Er moet sprake zijn van een zorgvuldig
proces, mensen in dorpen moeten blijvend
gehoord worden

Bestuurskracht van Eindhoven moet ook
gemeten en vastgesteld worden ^ is
onvoldoende
Representatie verdeeld belang

Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4.
Zie (primair) hoofdstuk 2.
GS hebben op grond van het doorlopen traject
grote zorgen over de bestuurskracht van Nuenen en
hebben dit met een aantal documenten onderbouwd.
Zie www.brabant.nl/herindelingnuenen. Er is
daarnaast sprake van een wettelijk geregeld
democratisch proces waarbij in de loop van het
traject opvattingen kenbaar kunnen worden gemaakt
bij provinciale staten, de Tweede Kamer en de Eerste
Kamer.
Zie ook paragrafen 2.3, 6.2 ('Draagvlak') en
hoofdstuk 8.
Er is sprake van een wettelijk geregeld democratisch
proces waarbij in de loop van het traject opvattingen
kenbaar kunnen worden gemaakt bij provinciale
staten, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
Zie paragrafen 2.3, 6.2 ('Draagvlak') en hoofdstuk
8.
Zie paragraaf 2.2.

Onduidelijk is wat hiermee wordt bedoeld.
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Geen goede argumenten voor fusie
gehoord
Uitgangspunt voor fusie is gedateerd
Regioproblemen worden met oude
machtsmiddelen afgedwongen

Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4.
Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4.
Aanleiding voor ons bestuurlijk besluit is gebaseerd
op een oprechte zorg over het functioneren van de
gemeente Nuenen. Ons besluit is voorts gebaseerd
op een veelheid aan gesprekken en onderzoeken
welke te vinden zijn op www.brabant.nl/
herindelingnuenen
Voor zover een burger of andere belanghebbende

van mening is dat er desondanks goede argumenten
buiten beschouwing zijn gebleven doen wij
de oproep om deze in een zienswijze op het
herindelingsontwerp kenbaar te maken. Verder in
het traject kunnen nog opvattingen kenbaar worden
gemaakt bij provinciale staten, de Tweede Kamer en
de Eerste Kamer.
Geen gehoor gevonden voor feiten - wel
Ons bestuurlijk besluit is gebaseerd op een veelheid
veel fabels die hardnekkig blijven meetellen aan gesprekken en onderzoeken welke te vinden zijn
op www.brabant.nl/herindelingnuenen.
Mooie woorden, maar de praktijk ...
Ons bestuurlijk besluit is gebaseerd op een veelheid
aan gesprekken en onderzoeken welke te vinden zijn
op www.brabant.nl/herindelingnuenen.
Democratisch proces
Er is sprake van een wettelijk geregeld democratisch
proces waarbij in de loop van het traject opvattingen
kenbaar kunnen worden gemaakt bij provinciale
staten, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
Zie paragrafen 2.3, 6.2 ('Draagvlak') en hoofdstuk
8.
Proces lijkt tunnelvisie, wordt er wel goed
Aanleiding voor ons bestuurlijk besluit is gebaseerd
geluisterd naar alle/andere argumenten?
op een oprechte zorg over het functioneren van de
gemeente Nuenen. Ons besluit is voorts gebaseerd
op een veelheid aan gesprekken en onderzoeken
welke te vinden zijn op www.brabant.nl/
herindelingnuenen.
Verder in het traject kunnen nog opvattingen kenbaar
worden gemaakt bij provinciale staten, de Tweede
Kamer en de Eerste Kamer.
Gemaakte afspraken bij fusie vormgeven en Zie paragraaf 4.3 (kader 'Commitment van de
nakomen
gemeente Eindhoven').
Bestuurskracht Eindhoven moet beter
Zie paragraaf 2.2.
Eindhoven is de zwakste schakel in de regio Zie paragraaf 2.2.
Slechte fundering geeft gevaar dat het huis Zie paragraaf 2.2.
niet blijft staan
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Te bureaucratisch (te groot risico voor
bestuurbaarheid)

Er zijn twee parallelle bewegingen waar de
nieuwe gemeente vorm aan moet geven: enerzijds
schaalvergroting en anderzijds aansluiten op
het niveau van de wijken, buurten, kernen en
gemeenschappen. Beide huidige gemeenten vinden
het belangrijk herkenbaar en dichtbij te zijn.
De totstandkomingsgeschiedenis van de gemeente
Eindhoven bestaat voor een groot deel uit de
samenvoeging van dorpen met elk hun eigen
buitengebied.
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': 'De gemeente Eindhoven
nodigt de gemeente Nuenen uit om in het belang
van de inwoners van beide gemeenten de genoemde
thema's en uitgangspunten gezamenlijk verder
uit te werken.'), 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').

Eindhoven heeft geen verstand van
buitengebied

Nuenen wordt opgeslokt

Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

De gemeente Nuenen c.a.
Agglomeratie (andere dorpen)

Zie hoofdstuk 2.
Het is niet alleen aan de nieuwe gemeente, maar
ook aan alle buurgemeenten om hier samen vorm
aan te geven

Kansen

Herindelingsontwerp

Is Nuenen proefkonijn? Worden na de
fusie en als deze geslaagd is ook de
overige randgemeenten in Groot-Eindhoven
opgenomen?
Wij zien voor Nuenen c.a. geen kansen
wanneer de annexatie door Eindhoven
doorgaat, alleen maar zorgen!
Begin een miniprovincie of Brainport

Zie hoofdstuk 2.

Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4.

Miniprovincies zijn staatsrechtelijk geen bestaande
constructies
Visie Groot-Eindhoven
Vorming van nieuwe bestuurlijke constructen binnen
de bestaande wet- en regelgeving is wettelijk alleen
mogelijk als alle betrokken gemeenten dit zouden
willen. Dit is uitdrukkelijk niet het geval.
Meer overlevingskans als bij samenvoeging Zie o.a. hoofdstuk 2 en paragraaf 6.2
('Bestuurskracht' en 'Duurzaamheid').
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Dorpskarakter en nabijheid bestuur
Wensen

Herindelingsontwerp

Zie paragraaf 4.3. (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Burgerparticipatie en wijk
en dorpsraden in Eeneind, Gerwen, Nederwetten,
Nuenen en Eindhoven blijven geborgd. Daartoe kent
de nieuwe gemeente een verordening. De huidige
(publiekrechtelijke) positionering van de dorps- en
wijkraden in Nuenen c.a. blijft via de verordening
in stand en wordt waar mogelijk naar behoefte van
inwoners aangevuld en versterkt met elementen uit
het inwonersparticipatie instrumentarium zoals de
gemeente Eindhoven dat momenteel kent. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de autonoom besteedbare
buurtbudgetten zoals die momenteel al in de
gemeente Eindhoven voor bewonersorganisaties
beschikbaar zijn. (Nieuwe) dorps- en wijkraden
kunnen worden ingesteld op initiatief van de
inwoners zelf.
Nuenen een dorpsraad bij fusering
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Voortbestaan dorpsraad - budget dorpsraad Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Korte lijnen
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Deelraden en kleinschaligheid faciliteren
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Lokaal budget bewaken
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Dorpse betrokkenheid kopiëren naar
Eindhoven
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Wensen

Herindelingsontwerp

Blijvend faciliteren van de werkgroep
Leefbaarheid

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Burgerparticipatie en wijk
en dorpsraden in Eeneind, Gerwen, Nederwetten,
Nuenen en Eindhoven blijven geborgd. Daartoe kent
de nieuwe gemeente een verordening. De huidige
(publiekrechtelijke) positionering van de dorps- en
wijkraden in Nuenen c.a. blijft via de verordening
in stand en wordt waar mogelijk naar behoefte van
inwoners aangevuld en versterkt met elementen uit
het inwonersparticipatie instrumentarium zoals de
gemeente Eindhoven dat momenteel kent. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de autonoom besteedbare
buurtbudgetten zoals die momenteel al in de
gemeente Eindhoven voor bewonersorganisaties
beschikbaar zijn. (Nieuwe) dorps- en wijkraden
kunnen worden ingesteld op initiatief van de
inwoners zelf.)
Naast deze uitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar
de vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.

Zorgen

Herindelingsontwerp

Wordt de (lokale) "Nuenense stem" nog wel Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gehoord (in het Eindhovense bestuur)?
gemeente Eindhoven': Burgerparticipatie en wijk
en dorpsraden in Eeneind, Gerwen, Nederwetten,
Nuenen en Eindhoven blijven geborgd. Daartoe kent
de nieuwe gemeente een verordening. De huidige
(publiekrechtelijke) positionering van de dorps- en
wijkraden in Nuenen c.a. blijft via de verordening
in stand en wordt waar mogelijk naar behoefte van
inwoners aangevuld en versterkt met elementen uit
het inwonersparticipatie instrumentarium zoals de
gemeente Eindhoven dat momenteel kent. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de autonoom besteedbare
buurtbudgetten zoals die momenteel al in de
gemeente Eindhoven voor bewonersorganisaties
beschikbaar zijn. (Nieuwe) dorps- en wijkraden
kunnen worden ingesteld op initiatief van de
inwoners zelf.),) en 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie').
Eigenheid dorp: benaderbaarheid
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
gemeentebestuur, groene buffer,
'Commitment van de gemeente Eindhoven': 5.2
verbondenheid mensen
(o.a. 'Wonen') en 5.4 (o.a. 'Natuur en recreatie').
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Minder aandacht voor zorg en leefbaarheid Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
in Gerwen
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Contact tussen burgers en bestuur

Zie paragraaf 4.3. (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Burgerparticipatie en wijk
en dorpsraden in Eeneind, Gerwen, Nederwetten,
Nuenen en Eindhoven blijven geborgd. Daartoe kent
de nieuwe gemeente een verordening. De huidige
(publiekrechtelijke) positionering van de dorps- en
wijkraden in Nuenen c.a. blijft via de verordening
in stand en wordt waar mogelijk naar behoefte van
inwoners aangevuld en versterkt met elementen uit
het inwonersparticipatie instrumentarium zoals de
gemeente Eindhoven dat momenteel kent. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de autonoom besteedbare
buurtbudgetten zoals die momenteel al in de
gemeente Eindhoven voor bewonersorganisaties
beschikbaar zijn. (Nieuwe) dorps- en wijkraden
kunnen worden ingesteld op initiatief van de
inwoners zelf.) en 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragrafen 4.2 (2e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en 5.2
('Cultuur en Sport').
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en 5.2
('Wonen').
Zie paragraaf 5.2 ('Economie en werkgelegenheid').
Zie paragrafen 4.2 (2e alinea) en 5.2 ('Cultuur
en sport' en 'Democratie, bestuur en participatie').
De ervaring op basis van herindelingen in het
verleden (o.a. in de gemeente Oss) leert overigens
dat behoud van saamhorigheid niet per definitie
samenhangt met de omvang van de uiteindelijke
gemeente.

Lokale inspraak (dorpsraad)

Dorpsraden (luisteren, inspraak,
zeggenschap, juridisch borgen) - wel
zorgen voor verjonging
Betrokkenheid bewoners bij hun dorp

Dorpse karakter

Historisch karakter centrum
Sociale cohesie, civil society, nabuurschap
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Voorzieningen inclusief sociaal domein
Wensen

Herindelingsontwerp

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Hoogwaardige en nabije
gemeentelijke dienstverlening is en blijft belangrijk.
Als er bij de Nuenense bevolking behoefte blijkt
te zijn aan een gemeentelijke dependance dan
wordt deze gerealiseerd) en 5.2 ('Gemeentelijke
dienstverlening').
Voorzieningen (voor ouderen) behouden op Zie paragrafen 5.2 ('Democratie, bestuur en
zelfde niveau zonder kostenstijging
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid'). Naast deze uitgangspunten is het aan
de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in
aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente
in gezamenlijk overleg vorm en inhoud aan te geven.
Uiteindelijk zal dit ook onder verantwoordelijkheid
van de nieuwe gemeente vallen
Meer voorzieningen
Zie paragrafen 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid'). Naast deze uitgangspunten is het aan
de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in
aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente
in gezamenlijk overleg vorm en inhoud aan te geven.
Uiteindelijk zal dit ook onder verantwoordelijkheid
van de nieuwe gemeente vallen
Centrale sportvoorzieningen
Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en Sport'). Naast deze
uitgangspunten is het aan de gemeenten Nuenen
c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar de
vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen
Minder politieke partijen
De staatsrechtelijke inrichting valt buiten de
bevoegdheid van de provincie
Maak - als de fusie doorgaat - één sterke
Dit is aan de inwoners van de gemeente Nuenen
lokale Nuenense partij (zie Rosmalen)
Wijkkantoor ^ burgerlijke stand dichtbij/
persoonlijk

Zorgen

Herindelingsontwerp

Behoud van ruime bibliotheek in Nuenen,
Eindhoven heeft hierop bezuinigd
Het Klooster ^ gemeenschap

Zie paragraaf 5.4 ('Bibliotheek').
Zie paragrafen 5.2 ('Cultuur en Sport'
En 'Democratie, bestuur en participatie') en 6.2
('Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid').
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Van Gogh

Zie paragrafen 4.3 (4e alinea), 5.2 ('Cultuur en
Sport') en 5.4 ('Recreatie en toerisme'). Naast deze
uitgangspunten is het aan de gemeenten Nuenen
c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar de
vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Hoogwaardige en nabije
gemeentelijke dienstverlening is en blijft belangrijk.
Als er bij de Nuenense bevolking behoefte blijkt
te zijn aan een gemeentelijke dependance dan
wordt deze gerealiseerd) en 5.4 ('Gemeentelijke
dienstverlening').
Zie paragraaf 5.2 ('Sociaal Domein'). Naast deze
uitgangspunten is het aan de gemeenten Nuenen
c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar de
vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.
Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en Sport'). Naast deze
uitgangspunten is het aan de gemeenten Nuenen
c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar de
vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.
Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en Sport'). Naast deze
uitgangspunten is het aan de gemeenten Nuenen
c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar de
vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.
Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en Sport'). Naast deze
uitgangspunten is het aan de gemeenten Nuenen
c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar de
vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.

Dienstverlening in Nuenen

Wmo is in Nuenen beter geregeld, maar
is er in Nuenen geld over door te zuinige
toekenning van zorg?

Verenigingssubsidies

Subsidiebeleid: Het Klooster, Voedselbank
etc.

Accommodatiebeleid
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Milieustraat Eindhoven in plaats van
Milieustraat Nuenen (opheffing)

Naast deze uitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar
de vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.

Kansen
Meer kans op brede school of
voetbalvereniging

Herindelingsontwerp
Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en sport') en 5.4
('Onderwijs'). Naast deze uitgangspunten is het aan
de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in
aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente
in gezamenlijk overleg vorm en inhoud aan te geven.
Uiteindelijk zal dit ook onder verantwoordelijkheid
van de nieuwe gemeente vallen.
Zie paragrafen 4.3 (4e alinea), 5.2 ('Cultuur en
Sport') en 5.4 ('Recreatie en toerisme').
Zie paragraaf 5.2 ('Sociaal domein').

Eindhoven kan niet om Nuenen heen (Van
Gogh, identiteit)
Groot-Eindhoven biedt betere coördinatie
zorg
Gelijkwaardige subsidies voor diverse
verenigingen

Wat niet verloren mag gaan

Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en Sport').
Naast deze basisuitgangspunten is het aan de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven is om hier in
aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente
gezamenlijk vorm en inhoud aan te geven.
Herindelingsontwerp

Scholen in de kernen

Zie paragraaf 5.4 ('Onderwijs'). Naast deze
uitgangspunten is het aan de gemeenten Nuenen
c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar de
vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.
Ouderenzorg / voorzieningen voor ouderen Zie paragrafen 5.2 ('Democratie, bestuur en
in de dorpen
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorpsen kernenbeleid'). Naast deze uitgangspunten is
het aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
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Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Hoogwaardige en nabije
gemeentelijke dienstverlening is en blijft belangrijk.
Als er bij de Nuenense bevolking behoefte blijkt
te zijn aan een gemeentelijke dependance dan
wordt deze gerealiseerd) en 5.4 ('Gemeentelijke
dienstverlening').
Loketfunctie gemeente in Nuenen behouden Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Hoogwaardige en nabije
gemeentelijke dienstverlening is en blijft belangrijk.
Als er bij de Nuenense bevolking behoefte blijkt
te zijn aan een gemeentelijke dependance dan
wordt deze gerealiseerd) en 5.4 ('Gemeentelijke
dienstverlening').
Verenigingsleven (lokale sportvoorzieningen Zie paragrafen 4.2 (2e alinea) en 5.2 ('Cultuur en
en verenigingen) en budgetten daarvoor
Sport'). Naast deze uitgangspunten is het aan de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in
aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente
in gezamenlijk overleg vorm en inhoud aan te geven.
Uiteindelijk zal dit ook onder verantwoordelijkheid
van de nieuwe gemeente vallen.
Leefbaarheid
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea) en 5.2 (o.a.
'Wonen', 'Cultuur en sport' en ('Democratie, bestuur
en participatie').
Dorpshuis (met gem. dependance)
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Hoogwaardige en nabije
gemeentelijke dienstverlening is en blijft belangrijk.
Als er bij de Nuenense bevolking behoefte blijkt
te zijn aan een gemeentelijke dependance dan
wordt deze gerealiseerd) en 5.4 ('Gemeentelijke
dienstverlening') en 5.2 ('Gemeentelijke
dienstverlening').
Het Klooster als centraal gemeenschapshuis Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Van Gogh
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven) , 4.3 (4e alinea), 5.2 ('Cultuur
en Sport') en 5.4 ('Recreatie en toerisme').
Ondersteuning kunst en cultuur
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven) en 5.2 ('Cultuur en Sport').
Maatschappelijke zorg
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven) en 5.4 ('Sociaal domein').
Wmo-beleid
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven) en 5.4 ('Sociaal domein').
Gemeentelijk loket
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Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Kleinschaligheid in zorgkwaliteit

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven) en 5.4 ('Sociaal domein').
Mantelzorg/buurtzorg
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven) en 5.4 ('Sociaal domein').
1-loket in de zorg, CMD is in Nuenen goed Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
georganiseerd
gemeente Eindhoven) en 5.4 ('Sociaal domein').
Jongerenactiviteiten
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven) en 5.2 ('Cultuur en Sport').
Opzet milieustraat/Diftax dichtbij, geen
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
files, lage tarieven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Bladkorven in de wijken
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.

Wonen, groen en mobiliteit
Wensen

Herindelingsontwerp

Buurtbus die de kernen inclusief ziekenhuis
Geldrop blijft verbinden

Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Het is verder aan de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven om hier in aanloop naar de vorming van
de nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm
en inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook
onder verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').

Openbaar vervoer voor ouderen in de
kerkdorpen
Soeterbeekse weg open
Behoud natuurgebied

Betaalbare woningen

Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.) en 5.4 ('Natuur en Milieu').
Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').
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Wensen

Herindelingsontwerp

Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven': Er zal
geen hoogbouw plaatsvinden in de Nuenense
kernen, ook niet na een bestuurlijke fusie en bij
eventuele (wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen) en 5.2 ('Wonen').
Meer CPO-bouw voor ouderen
Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').
Betere mobiliteit voor auto en fiets (in de
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
regio)
Naast deze uitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar
de vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.
Betere bereikbaarheid - noord-tangent
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Naast deze uitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar
de vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.
Beter openbaar vervoer naar EindhovenZie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
centrum, Helmond, Geldrop etc.
Naast deze uitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar
de vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.
Grotere verkeersveiligheid door eenduidige Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
regels
Naast deze uitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar
de vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.
Geen hoogbouw

Zorgen

Herindelingsontwerp

Kleine dorpen (Gerwen en Nederwetten)
hangen aan de laatste mem

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven': Er zal
geen hoogbouw plaatsvinden in de Nuenense
kernen, ook niet na een bestuurlijke fusie en bij
eventuele (wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen) en 5.2 ('Wonen').
Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').

Geen hoogbouw

Vergrijzing opvangen met CPO-bouw
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Senioren- en starterswoningen
Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').
Kwaliteit van groenvoorzieningZ-onderhoud Zie paragraaf 5.4 ('Onderhoud groen).
Groene long
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven': Er zal
geen hoogbouw plaatsvinden in de Nuenense
kernen, ook niet na een bestuurlijke fusie en bij
eventuele (wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.') en 5.4 ('Natuur en recreatie').
Nieuwe discussie over komst van de Ruit R Zie paragrafen 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur') en
minder groen
5.4 (Natuur en recreatie').
De vraag of 'de Ruit' al dan niet in gewijzigde vorm
ooit weer op de politieke agenda zal komen heeft
overigens geen relatie met een bestuurlijke fusie
tussen Nuenen en Eindhoven.
Verkeersinfarcten Eindhoven
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Infrastructuur regio
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Na een fusie is Nuenen de regie en
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
inspraak kwijt over de aanleg van de Ruit
en groene zones
Kernen slibben dicht met meer bebouwing
Zie paragrafen 4.2, 4.3 (kader 'Commitment van
ten koste van het groen
de gemeente Eindhoven'), 5.2 ('Wonen') en 5.4
('Natuur en recreatie').
Kansen

Herindelingsontwerp

Meer bouw voor ouderen ^ quotum
Eindhoven, kans groter
Afhandeling verkeer Z oplossen
verkeersproblematiek
Ruimtelijke ordening
Blinde vlek bebouwing

Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Zie paragraaf 5.4 ('Ruimtelijke ordening').
Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').

Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Groene buffers tussen de dorpen en tussen
Eindhoven en Helmond

Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven': Er zal
geen hoogbouw plaatsvinden in de Nuenense
kernen, ook niet na een bestuurlijke fusie en bij
eventuele (wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.') en 5.4 ('Natuur en recreatie').
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Naast deze uitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar
de vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.

Openbaar vervoer niet saneren maar
uitbreiden
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Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Groene kernen

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').

Werk, economie en financiën
Zorgen

Herindelingsontwerp

Wat gebeurt er met de Gemeenschappelijke Zie paragrafen 5.5 en 5.7.
Regelingen als Nuenen c.a. eruit stapt?
(ambtenaren, financiën)
Inhuur ambtenaren leidt tot hogere lasten
Aan het nieuwe gemeentebestuur vanaf 1 januari
2021.
Betalen voor financiële problemen/tekorten Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
van Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen. Overigens zijn er op dit moment ook lasten
die in Nuenen hoger zin dan in Eindhoven, zoals
de OZB. Het is op dit moment niet in te schatten
wat de vorming van de nieuwe gemeente per saldo
financieel gaat betekenen voor een afzonderlijk
huishouden.
Zie ook paragrafen 3.4 en 5.6.
Hoge leges
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen. Overigens zijn er op dit moment ook lasten
die in Nuenen hoger zin dan in Eindhoven, zoals
de OZB. Het is op dit moment niet in te schatten
wat de vorming van de nieuwe gemeente per saldo
financieel gaat betekenen voor een afzonderlijk
huishouden.
Verzekeringspremies zullen verdubbelen (in Hierover kunnen wij geen uitspraken/toezeggingen
een stad)
doen. Voor zover ons bekend geven herindelingen
uit het (recente) verleden echter geen aanleiding om
dit te veronderstellen.
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Zorgkosten worden hoger

Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen. Overigens zijn er op dit moment ook lasten
die in Nuenen hoger zin dan in Eindhoven, zoals
de OZB. Het is op dit moment niet in te schatten
wat de vorming van de nieuwe gemeente per saldo
financieel gaat betekenen voor een afzonderlijk
huishouden.

Kansen

Herindelingsontwerp

Sterkere economische regio, economische

Zie o.a. paragraaf 2.2 en hoofdstuk 4.

groei
Kans slimme regio/arbeidskansen
Betere en meer zekere economische
toekomst (slagkracht etc.), met name voor
de jongeren

Belastingklimaat

OZB en gemeentelijke lasten (ook
Milieustraat) dalen

Zie paragraaf 5.4 ('Economie en werkgelegenheid').
Zie hoofdstuk 4 en 5. Naast deze uitgangspunten is
het aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie paragrafen 3.4 en 5.6 Aanvullend: Sommige
belastingen en leges zijn hoger zijn Nuenen en
andere in Eindhoven. Het is op dit moment niet in te
schatten wat de vorming van de nieuwe gemeente
per saldo financieel gaat betekenen voor een
afzonderlijk huishouden.
Zie paragrafen 3.4 en 5.6. Aanvullend: Sommige
belastingen en leges zijn hoger zijn Nuenen en
andere in Eindhoven. Het is op dit moment niet in te
schatten wat de vorming van de nieuwe gemeente
per saldo financieel gaat betekenen voor een
afzonderlijk huishouden.

Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Gratis parkeren in Nuenen centrum

Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.

Weergave en opbrengst van de inwonersavonden | 15 mei 2018 | Weergave van de opbrengsten in het herindelingsontwerp

31/96

Overig
Wensen

Herindelingsontwerp

Referendum in Nuenen wel bindend

Er is sprake van een wettelijk geregeld democratisch
proces waarbij in de loop van het traject opvattingen
kenbaar kunnen worden gemaakt bij provinciale
staten, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
Zie paragrafen 2.3, 6.2 ('Draagvlak') en hoofdstuk
8.
Wij achten het in inderdaad in het belang van de

Gemeenteraad in nieuwe samenstelling
moet actief in proces meedoen

Gesprek tussen bestuur Nuenen c.a. en
bestuur Eindhoven

Zorgen

Herindelingsontwerp

Huidige beoogde coalitie wil niet aan de
onderhandelingstafel zitten ^ vastgeroeste
groep

Wij achten het in inderdaad in het belang van de
inwoners van Nuenen dat de gemeente Nuenen
actief bij het proces betrokken is. Wij hebben de
gemeente hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen
en zullen dat blijven doen.
Onduidelijk is wat hiermee wordt bedoeld
Zie paragraaf 4.3 (Commitment van de gemeente
Eindhoven').
Zie paragraaf 1.2 (laatste alinea). Daarnaast is op
23 april een speciale inwonersavond gehouden voor
jongeren.
Zie paragraaf 5.4. ('Veiligheid').
Zie paragraaf 5.4. ('Veiligheid').

Geen/weinig actie
Hoelang blijft een verdiepingsdocument
geldig?
Waar is de jongeren?

Komst van coffeeshops en overlast
Toename coffeeshops/criminaliteit - liever
geen liberaler coffeeshopbeleid
Kansen

Herindelingsontwerp

Grijp je kans en ga mee onderhandelen!

Wij achten het in inderdaad in het belang van de
inwoners van Nuenen dat de gemeente Nuenen
actief bij het proces betrokken is. Wij hebben de
gemeente hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen
en zullen dat blijven doen.
Wij achten het in inderdaad in het belang van de
inwoners van Nuenen dat de gemeente Nuenen
actief bij het proces betrokken is. Wij hebben de
gemeente hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen
en zullen dat blijven doen.

Meepraten over herindeling
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inwoners van Nuenen dat de gemeente actief bij
het proces betrokken is. Wij hebben de gemeente
hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen en zullen
dat blijven doen.
Wij achten het in inderdaad in het belang van de
inwoners van Nuenen dat de gemeente actief bij
het proces betrokken is. Wij hebben de gemeente
hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen en zullen
dat blijven doen.

Weergave en opbrengst van de inwonersavonden | 15 mei 2018 | Weergave van de opbrengsten in het herindelingsontwerp

Kansen

Herindelingsontwerp

Wensen strak en sterk op papier zetten en
voorleggen aan Provinciale Staten
Haal 23.000 handtekeningen op voor je
wensenpakket/zienswijzen (Ruit)

De wijze van indienen van zienswijzen is aan de

Bereik de inwoners ook digitaal
Advies aan GS: oproep voor jongeren/

Zie paragraaf 8.2.
Zie paragraaf 1.2 (laatste alinea).

jongerenavond, bijv. livestream, Facebook,
College Tour etc.
Meer kansen/mogelijkheden voor de
jongeren

Goede mix van jongeren/ouderen

Kans om deel uit te maken van de 5e stad

bewoners en andere belanghebbenden
De wijze van indienen van zienswijzen is aan de
bewoners en andere belanghebbenden

Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie paragraaf 3.2.

van het land
Gemeenschappelijke Regelingen schrappen Zie paragraaf 5.7.
Kans op beter beleid
Zie paragrafen 4.2 (4e alinea) en 4.3 (3e alinea).
Naast deze uitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in aanloop naar
de vorming van de nieuwe gemeente in gezamenlijk
overleg vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk
zal dit ook onder verantwoordelijkheid van de
nieuwe gemeente vallen.
Energietransitie
Zie paragraaf 5.4 ('Duurzaamheid') en hoofdstuk 4.
Nuenen c.a. als voorloper is in ons voordeel Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de nieuwe
gemeente zodanig gezamenlijk aan te werken dat de
bestaande kansen ook daadwerkelijk worden benut.
Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Duurzaamheid in de ruimste zin van het
woord
Afvalscheiding

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven) en 5.4 ('Sociaal domein').
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
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c

Nuenen

Totstandkoming besluit tot herindeling
Wensen

Herindelingsontwerp

Zelfstandig blijven

Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4. Aanvullend:
De aanleiding voor ons bestuurlijk besluit is gelegen
in een oprechte zorg over het functioneren van de
gemeente Nuenen. Ons besluit is voorts gebaseerd
op een veelheid aan gesprekken en onderzoeken
welke te vinden zijn op www.brabant.nl/
herindelingnuenen.
Verder in het traject kunnen nog opvattingen kenbaar
worden gemaakt bij provinciale staten, de Tweede
Kamer en de Eerste Kamer.
Zie ook paragrafen 2.3, 6.2 ('Draagvlak') en
hoofdstuk 8.
Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4.
Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4.
Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4.
Zie hoofdstuk 2.
Zie hoofdstuk 2.
Zie hoofdstuk 2.

Stopzetten van de annexatie
Einde discussie herindeling
Fusie afbreken: het dorp staat er goed voor
Nieuw onderzoek naar bestuurskracht
Bestuurskracht verbeteren
Bied Nuenen de kans om verder te gaan,
want Nuenen zit qua bestuurskracht in de
middenmoot van Nederland
Nieuwe raad en college de kans geven om
zich opnieuw te bewijzen in 4 jaar
Snel fusie
Niet zelfstandig blijven
Herindeling op basis van strategische visie
Gelijkwaardige partners in fusieproces
Als Nuenen moet fuseren, dan met
een ander dorp (maakt niet uit voor
uitgavenpost). Is onderzocht door COELO
(Centrum voor Onderzoek van de Economie
van de Lagere Overheden). Nuenen wordt
gedwongen, dan een ander dorp ook.
Liever groene Dommelgemeente
Fusie met Son en Breugel
Groot-Eindhoven met meer gemeenten
tegelijk - regionale fusie - doorgroeien naar
Brainport regio
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Zie hoofdstuk 2.
Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4.
Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4.
Zie hoofdstuk 5.
Zie paragraaf 1.2 (3e alinea).
Zie paragraaf 2.2.

Zie paragraaf 2.2.
Zie paragraaf 2.2.
Zie paragraaf 2.2. Aanvullend: Dit soort vormen van
intergemeentelijke samenwerking zijn -binnen de
huidige staatsrechtelijke grenzen- alleen mogelijk als
alle betrokken gemeenten dit zouden willen. Dit is
uitdrukkelijk niet het geval.
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Wensen

Herindelingsontwerp

Op termijn andere vorm, zoals

Dit soort vormen van intergemeentelijke
samenwerking zijn - binnen de huidige
staatsrechtelijke grenzen - alleen mogelijk als
alle betrokken gemeenten dit zouden willen. Dit is
uitdrukkelijk niet het geval.
Zie paragraaf 4.3 3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Burgerparticipatie en wijk
en dorpsraden in Eeneind, Gerwen, Nederwetten,
Nuenen en Eindhoven blijven geborgd. Daartoe kent
de nieuwe gemeente een verordening. De huidige
(publiekrechtelijke) positionering van de dorps- en
wijkraden in Nuenen c.a. blijft via de verordening
in stand en wordt waar mogelijk naar behoefte van
inwoners aangevuld en versterkt met elementen uit
het inwonersparticipatie instrumentarium zoals de
gemeente Eindhoven dat momenteel kent.
Zie paragraaf 2.2.
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven'), 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Daarnaast achten wij het in het belang van de
inwoners van Nuenen dat de gemeente actief bij
het proces betrokken is. Wij hebben de gemeente

'stadsprovincie'

Nuenen bij Eindhoven als Stiphout bij
Helmond

Niet onder Eindhoven
Sterk tegenwicht bieden aan Eindhoven

Geen achterbuurt worden van Eindhoven

Van elkaar profiteren
Sterke vertegenwoordiging in
gemeenteraad Eindhoven

hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen en zullen
dat blijven doen.
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven'), 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Zie o.a. hoofdstukken 4 en 5.
Dit is aan de inwoners van de gemeente Nuenen.

Zorgen

Herindelingsontwerp

Geen inspraak bewoners in het proces tot
nu toe

De aanleiding voor ons bestuurlijk besluit is gelegen
in een oprechte zorg over het functioneren van de
gemeente Nuenen. Ons besluit is voorts gebaseerd
op een veelheid aan gesprekken en onderzoeken
welke te vinden zijn op www.brabant.nl/
herindelingnuenen.
Verder in het traject kunnen nog opvattingen kenbaar
worden gemaakt bij provinciale staten, de Tweede
Kamer en de Eerste Kamer.
Zie paragraaf 1.2 (8e alinea).
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Er wordt niet geluisterd door de provincie

Aanleiding voor ons bestuurlijk besluit is gebaseerd
op een oprechte zorg over het functioneren van de
gemeente Nuenen. Ons besluit is voorts gebaseerd
op een veelheid aan gesprekken en onderzoeken
welke te vinden zijn op www.brabant.nl/
herindelingnuenen.
Verder in het traject kunnen nog opvattingen kenbaar
worden gemaakt bij provinciale staten, de Tweede
Kamer en de Eerste Kamer.
Zie paragraaf 1.2 (8e alinea).
De gemeente kan tegenstander van een fusie
zijn en blijven, maar tegelijkertijd in het belang
van haar inwoners toch invloed uitoefenen bij de
totstandkoming van de nieuwe gemeente door
bestuurlijk aan tafel te zitten. De logica hiervan is
evident: in het geval de nieuwe gemeente ondanks
de opvatting van de huidige gemeente Nuenen
toch tot stand zal komen dan heeft de huidige
gemeente het maximale gedaan om de belangen
van haar inwoners op een goede manier bij de
nieuwe gemeente onder te brengen. Wij hebben
de gemeente Nuenen hiertoe verschillende malen
opgeroepen en wij zullen dat blijven doen.
Zie hoofdstukken 2 en 6.

Meepraten lijkt instemmen

Motivatie herindeling (onvoldoende
bestuurskracht als enige criterium) is
onvoldoende
Herindeling kan geen oplossing brengen
door problemen samen te voegen
Echte argumenten zijn verborgen
Herindelingen zijn achterhaald

Fusie is prestigeproject van de provincie

Wordt er wel een juiste voorstelling van
zaken gegeven?
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Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4.
Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4.
Bestuurlijke fusie is geen generiek instrument dat wij
lichtvaardig inzetten. Er zijn echter gevallen waarin
dit de beste oplossing is.
De aanleiding voor ons bestuurlijk besluit is gelegen
in een oprechte zorg over het functioneren van de
gemeente Nuenen. Ons besluit is voorts gebaseerd
op een veelheid aan gesprekken en onderzoeken
welke te vinden zijn op www.brabant.nl/
herindelingnuenen.
De aanleiding voor ons bestuurlijk besluit is gelegen
in een oprechte zorg over het functioneren van de
gemeente Nuenen. Ons besluit is voorts gebaseerd
op een veelheid aan gesprekken en onderzoeken
welke te vinden zijn op www.brabant.nl/
herindelingnuenen.
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Negatief gebruik formulieren

De enquête is uitgevoerd als representatieve

steekproef onder de Nuenense bevolking. De opzet,
wijze van uitvoeren en resultaten van de enquête zijn
te vinden op www.brabant.nl/herindelingnuenen.
Betrouwbaarheid enquêtes onder
De enquête is uitgevoerd als representatieve
Nuenenaren
steekproef onder de Nuenense bevolking. De opzet,
wijze van uitvoeren en resultaten van de enquête zijn
te vinden op www.brabant.nl/herindelingnuenen
De fusie lijkt een voldongen feit - voornemen Uiteindelijk is het inderdaad aan achtereenvolgens
is geen besluit
provinciale staten, de Tweede Kamer en de Eerste
Kamer om tot finale besluitvorming te komen.
Wat is de inbreng van Nuenen bij een
De gemeente kan tegenstander van een fusie
fusie?
zijn en blijven, maar tegelijkertijd in het belang
van haar inwoners toch invloed uitoefenen bij de
totstandkoming van de nieuwe gemeente door
bestuurlijk aan tafel te zitten. De logica hiervan
is evident: in het geval de nieuwe gemeente
ondanks de opvatting van de huidige gemeente
toch tot stand zal komen dan heeft de huidige
gemeente het maximale gedaan om de belangen
van haar inwoners op een goede manier bij de
nieuwe gemeente onder te brengen. Wij hebben
de gemeente Nuenen hiertoe verschillende malen
opgeroepen en wij zullen dat blijven doen.
Fusie biedt te weinig voordelen
Zie (primair) hoofdstukken 2, 4 en 5. Naast deze
basisuitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven is om hier in aanloop
naar de vorming van de nieuwe gemeente
gezamenlijk vorm en inhoud aan te geven.
Wat is het voordeel voor Nuenen?
Zie (primair) hoofdstukken 2, 4 en 5. Naast deze
basisuitgangspunten is het aan de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven is om hier in aanloop
naar de vorming van de nieuwe gemeente
gezamenlijk vorm en inhoud aan te geven.
Lokale democratie wordt met voeten
De wetgever heeft het democratisch gehalte van
getreden
een fusieproces vorm gegeven door uiteindelijke
besluitvorming door de Tweede Kamer en de Eerste
Kamer, dit op grond van een door provinciale staten
opgesteld advies.
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Onvoldoende onderzoek onder bevolking
^ problemen in de kamer

De aanleiding voor ons bestuurlijk besluit is gelegen
in een oprechte zorg over het functioneren van de
gemeente Nuenen. Ons besluit is voorts gebaseerd
op een veelheid aan gesprekken en onderzoeken
welke te vinden zijn op www.brabant.nl/
herindelingnuenen
Verder in het traject kunnen nog opvattingen kenbaar
worden gemaakt bij provinciale staten, de Tweede
Kamer en de Eerste Kamer.
Zie ook paragrafen 2.3, 6.2 ('Draagvlak') en
hoofdstuk 8.
Zie hoofdstuk 2.

Gebrek aan bestuurskracht is een tijdelijk
probleem, terwijl de fusie tientallen jaren
doorwerkt
Onomkeerbaarheid van deze beslissing

Schaalvergroting is meestal slechter (bijv.
politie)
Fuseren doe je met het hart, dat zien we
hier niet terug
Besluitvorming bestuur Eindhoven

Zorg Eindhoven ten opzichte van Nuenen

Overruled door Eindhoven, Nuenen heeft
niets meer te vertellen
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Zie hoofdstuk 8. Aanvullend: De wetgever heeft
het democratisch gehalte van een fusieproces vorm
gegeven door uiteindelijke besluitvorming door de
Tweede Kamer en de Eerste Kamer, dit op grond van
een door provinciale staten opgesteld advies.
Zie (primair) hoofdstukken 2 en 4.
De aanleiding voor ons bestuurlijk besluit is gelegen
in een oprechte zorg over het functioneren van de
gemeente Nuenen.
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven'), 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhovenļ, 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhovenļ, 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid'). Naast deze basisuitgangspunten is
het aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven is
om hier in aanloop naar de vorming van de nieuwe
gemeente gezamenlijk vorm en inhoud aan te geven.
Daarnaast achten wij het in het belang van de
inwoners van Nuenen dat de gemeente actief bij
het proces betrokken is. Wij hebben de gemeente
hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen en zullen
dat blijven doen.
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhovenļ, 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid'). Naast deze basisuitgangspunten is
het aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven is
om hier in aanloop naar de vorming van de nieuwe
gemeente gezamenlijk vorm en inhoud aan te geven.
Gaat te massaal worden
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhovenļ, 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Naast deze basisuitgangspunten is het aan de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven is om hier in
aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente
gezamenlijk vorm en inhoud aan te geven.
Uitbreiding Eindhoven ten koste van
Zie hoofdstukken 4 en 5 en paragraaf 6.2 ('Interne
Nuenen
samenhang/dorps- en kernenbeleid').
Naast deze basisuitgangspunten is het aan de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven is om hier in
aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente
gezamenlijk vorm en inhoud aan te geven.
Bestuurders in Eindhoven met teveel dossiers Zie paragraaf 2.2.
op hun bord
Eindhoven moet eerst zelf de zaken op orde Zie paragraaf 2.2.
hebben
Een fusie verandert een dorp
Zie paragrafen 4.2 (2e en 6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhovenļ, en o.a.
5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur en milieu').
Geen gelijkwaardige partners ^ stad
versus dorp

Kansen

Herindelingsontwerp

Annexatie biedt geen kansen
Meewerken aan fusie biedt veel kansen
Profiteren van elkaar
Leren van elkaar
Meer kwaliteit (bijv. bestuurlijk)
Meer deskundigheid
Professionalisering van het ambtelijk
apparaat
Meer afstand - meer professionaliteit
Mankracht, zowel raad als ambtenaren
Vergroting van daadkracht
Termijnkansen op meerdere fronten
Bevolking moet mee gaan schrijven aan
plan

Zie
Zie
Zie
Zie
Zie
Zie
Zie

o.a. hoofdstukken 4 en 5.
o.a. hoofdstukken 4 en 5.
o.a. hoofdstukken 4 en 5.
o.a. hoofdstukken 4 en 5.
paragrafen 4.2 (4e alinea ) en 4.3 (3e alinea).
paragrafen 4.2 (4e alinea ) en 4.3 (3e alinea).
paragrafen 4.2 (4e alinea ) en 4.3 (3e alinea).

Zie paragrafen 4.2 (4e alinea ) en 4.3 (3e alinea).
Zie paragrafen 4.2 (4e alinea ) en 4.3 (3e alinea).
Zie paragrafen 4.2 (4e alinea ) en 4.3 (3e alinea).
Zie o.a. hoofdstukken 4 en 5.
Het is aan de Nuenense bevolking om dat
desgewenst voor te leggen aan de gemeente
Nuenen. Wij zullen van onze kant de gemeente
Nuenen blijven oproepen om alsnog te participeren
in dit proces.
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Kansen

Herindelingsontwerp

Als Nuenen het "eigene" zelf beschrijven en Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
inbrengen
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Het kunnen aanspreken van het netwerk van Zie paragraaf 4.2 (4e alinea).
Eindhoven
Meer transparantie
Er is daarnaast sprake van een wettelijk geregeld
democratisch proces waarbij in de loop van het
traject opvattingen kenbaar kunnen worden gemaakt
bij provinciale staten, de Tweede Kamer en de Eerste
Kamer.
Zie ook paragrafen 2.3, 6.2 ('Draagvlak') en
hoofdstuk 8.
Meer slagkracht door schaalvergroting
Zie o.a. hoofdstuk 4.
Samenwerken/cocreatie en daardoor meer Zie o.a. hoofdstukken 4 en 5.
bereiken
Meer gemeenten samenvoegen (499.000
Vorming van nieuwe bestuurlijke constructen binnen
inwoners) en 4e stad van het land worden
de bestaande wet- en regelgeving is wettelijk alleen
mogelijk als alle betrokken gemeenten dit zouden
willen. Dit is uitdrukkelijk niet het geval.
Nuenen is beter af bij een regio Zuidoost
Vorming van nieuwe bestuurlijke constructen binnen
Brabant als bestuurlijke eenheid en
de bestaande wet- en regelgeving is alleen mogelijk
economische macht. Indelingen nu te
als alle betrokken gemeenten dit zouden willen. Dit is
kleinschalig.
uitdrukkelijk niet het geval.
Gebalanceerd democratisch gewestVorming van nieuwe bestuurlijke constructen binnen
parlement (met minderheid voor Eindhoven) de bestaande wet- en regelgeving is alleen mogelijk
als alle betrokken gemeenten dit zouden willen. Dit is
uitdrukkelijk niet het geval.
Voordeel dat Nuenen als eerste meedoet
Vorming van nieuwe bestuurlijke constructen binnen
(bruidsschat)
de bestaande wet- en regelgeving is alleen mogelijk
als alle betrokken gemeenten dit zouden willen. Dit is
uitdrukkelijk niet het geval.
Wat niet verloren mag gaan
De plaatsnaam Nuenen

'Het bordje 'Nuenen c.a.'

Herindelingsontwerp
De naam van de nieuw te vormen gemeente is
Eindhoven, zie paragraaf 7.5. Het aanwijzen van
plaatsnamen binnen de gemeente Eindhoven is een
bevoegdheid van de gemeenteraad.
De naam van de nieuw te vormen gemeente is
Eindhoven, zie paragraaf 7.5. Het aanwijzen van
plaatsnamen binnen de gemeente Eindhoven is een
bevoegdheid van de gemeenteraad.

Dorpskarakter en nabijheid bestuur
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Wensen

Herindelingsontwerp

Eigen identiteit behouden

Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en
o.a. 5.2 ('Wonen'), 5.4 ('Cultuur en sport') en 6.2
('Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').
Zie paragrafen 4.2, 4.3 (kader 'Commitment van
de gemeente Eindhovenļ, 5.2 ('Wonen') en 5.4
('Natuur en milieu').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Burgerparticipatie en wijk
en dorpsraden in Eeneind, Gerwen, Nederwetten,
Nuenen en Eindhoven blijven geborgd. Daartoe kent
de nieuwe gemeente een verordening. De huidige
(publiekrechtelijke) positionering van de dorps- en
wijkraden in Nuenen c.a. blijft via de verordening
in stand en wordt waar mogelijk naar behoefte van
inwoners aangevuld en versterkt met elementen uit
het inwonersparticipatie instrumentarium zoals de
gemeente Eindhoven dat momenteel kent. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de autonoom besteedbare
buurtbudgetten zoals die momenteel al in de
gemeente Eindhoven voor bewonersorganisaties
beschikbaar zijn. (Nieuwe) dorps- en wijkraden
kunnen worden ingesteld op initiatief van de
inwoners zelf.), 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').

Dorpse karakter behouden

Kleinschalige waarden bewaren

Behoud van dorps- en wijkraad en
ondersteuning en budget

Vormen van een dorpsraad

Zelf beleid bepalen voor typisch Nuenense
zaken

Zorgen

Herindelingsontwerp

Probleemgevallen Eindhoven niet naar
Nuenen schuiven

Zie paragraaf 2.2.
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Nuenen bij Eindhoven als Acht bij
Eindhoven - loze belofte dorprsraad Acht

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven'), 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'commitment van de gemeente Eindhoven') en 5.2
('Wonen'). Aanvullend: de ervaring op basis van
herindelingen in het verleden (o.a. in de gemeente
Oss) leert overigens dat behoud van saamhorigheid
niet per definitie samenhangt met de omvang van
de uiteindelijke gemeente.
Zie paragrafen 4.2 (2e alinea) en 5.2 ('Cultuur en
sport' en 'Democratie, bestuur en participatie').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Het is daarnaast aan de gemeenten Nuenen c.a.
en Eindhoven om hier in aanloop naar de vorming
van de nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg
vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook
onder verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragraaf 5.4 ('Veiligheid').

Verlies van dorpse karakter en identiteit

Verlies sociale cohesie
Dorpsraad moet invloed behouden

Menselijke maat verdwijnt

Verbinding gemeente

Onduidelijk wie je kunt aanspreken

Samenwerking politiek (ons kent ons)

Behoud van inspraakmogelijkheden

Veiligheid nu goed geregeld door korte
lijnen
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Kansen

Herindelingsontwerp

EIS (ook voor Woensel etc.):
bestuurscommissies die advies geven over
grote zaken en bindend beslissen over
eigen zaken en budget

Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
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Kansen

Herindelingsontwerp

Kleinschaligheid kan blijven bestaan

Zie paragrafen 4.2 (2e en 6e alinea) en 5.2
('Wonen').

Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Dorpsbelang

Zie paragrafen 4.2, 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en o.a. 5.2 ('Wonen') en 5.4
('Cultuur en sport').
Zie paragrafen 4.2, 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en o.a. 5.2 ('Wonen') en 5.4
('Cultuur en sport').
Zie paragrafen 4.2 (2e alinea) en 5.2 ('Cultuur en
sport' en 'Democratie, bestuur en participatie').
De ervaring op basis van herindelingen in het
verleden (o.a. in de gemeente Oss) leert overigens
dat behoud van saamhorigheid niet per definitie
samenhangt met de omvang van de uiteindelijke
gemeente.
Zie paragrafen 4.2 (2e alinea) en 5.2 (o.a. 'Cultuur
en sport' en 'Democratie, bestuur en participatie').
Zie paragrafen 4.2 (2e en 6e alinea) en 5.2 (o.a.
'Wonen', 'Cultuur en sport' en ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragrafen 4.2 (2e en 6e alinea), 5.2
('Democratie, bestuur en participatie') en 6.2
('Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid').
De ervaring op basis van herindelingen in het
verleden (o.a. in de gemeente Oss) leert overigens
dat behoud van saamhorigheid en trots niet per
definitie samenhangt met de omvang van de
uiteindelijke gemeente.
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').

Dorpse karakter - ons kent ons - dorpse
identiteit
Sociale cohesie - gemeenschapsgevoel sociale netwerken

Sterk door kleinschaligheid
Uitgaan van eigen kracht

Trots zijn om in Nuenen te wonen

Dat Nuenen eigen beslissingen blijft nemen
- zelfbeschikkingsrecht
Kort lijntje met de gemeente/bestuur raadsleden zijn benaderbaar
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Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Wijk- en dorpsraden - deelraad Nuenen

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Burgerparticipatie en wijk
en dorpsraden in Eeneind, Gerwen, Nederwetten,
Nuenen en Eindhoven blijven geborgd. Daartoe kent
de nieuwe gemeente een verordening. De huidige
(publiekrechtelijke) positionering van de dorps- en
wijkraden in Nuenen c.a. blijft via de verordening
in stand en wordt waar mogelijk naar behoefte van
inwoners aangevuld en versterkt met elementen uit
het inwonersparticipatie instrumentarium zoals de
gemeente Eindhoven dat momenteel kent. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de autonoom besteedbare
buurtbudgetten zoals die momenteel al in de

Dorpskern

Rust

Zeggenschap over eigen leefomgeving

Dwersigheid

Carnavalsverenigingen

gemeente Eindhoven voor bewonersorganisaties
beschikbaar zijn. (Nieuwe) dorps- en wijkraden
kunnen worden ingesteld op initiatief van de
inwoners zelf.), 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Zie paragrafen 4.2 (2e en 6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven'), 5.2
('Wonen) en 5.4 ('Natuur en milieu').
Zie paragrafen 4.2 (2e en 6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven'), 5.2
('Wonen') en 5.4 ('Natuur en milieu').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en
o.a. 5.2 ('Wonen'), 5.4 ('Cultuur en sport') en 6.2
('Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid').
Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en Sport').

Voorzieningen inclusief sociaal domein
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Wensen

Herindelingsontwerp

CMD meer expertise en behouden; niet
volgens Sociaal Domein van Eindhoven
gaan werken
Middelbare school moet blijven
Vergunningenbeleid ongewijzigd

Zie paragraaf 5.2 ('Sociaal domein').

Zie paragraaf 5.4 ('Onderwijs').
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
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Wensen

Herindelingsontwerp

Diversiteit winkelaanbod
Goede zorg- en welzijnsvoorzieningen op
peil houden (bijv. voedselbank)

Zie paragraaf 5.4 ('Recreatie en toerisme').
Zie paragrafen 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Zie paragrafen 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Zie paragraaf 5.2 ('Sociaal domein'). Daarnaast
ook 4.3 (kader 'commitment van de gemeente
Eindhoven': 'Bij de harmonisatie van beleid en
werkwijzen van de nieuwe gemeente staat de
gemeente Eindhoven open om te leren van de
aanpak in de gemeente Nuenen c.a. zoals op het
gebied van het sociale domein')

Voorzieningen voor ouderen verbeteren

Eindhoven moet werkwijze Sociaal Domein
van Nuenen adopteren

Zorgen

Herindelingsontwerp

Zie paragrafen 3.4, (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven'): 'Bij de harmonisatie van
beleid en werkwijzen van de nieuwe gemeente
staat de gemeente Eindhoven open om te leren van
de aanpak in de gemeente Nuenen c.a. zoals op
het gebied van het sociale domein') 5.4 ('Sociaal
domein') en 5.6.
Leefbaarheid van de kerkdorpen/Eeneind
Zie paragrafen 4.2 (2e en 6e alinea) en 5.2 (o.a.
versterken
'Wonen', 'Cultuur en sport' en 'Democratie, bestuur
en participatie').
Doorslaan van Van Gogh-hype
Zie paragrafen 4.3 (4e alinea), 5.2 ('Cultuur en
Sport') en 5.4 ('Recreatie en toerisme').
Het is daarnaast aan de gemeenten Nuenen c.a.
en Eindhoven om hier in aanloop naar de vorming
van de nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg
vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook
onder verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Geen grootschalig toerisme
Zie paragraaf 5.4 ('Toerisme en recreatie').
Exploitatie Van Gogh (toerisme) ^
Zie paragrafen 4.3 (4e alinea), 5.2 ('Cultuur en
onzorgvuldig
Sport') en 5.4 ('Recreatie en toerisme').
Eindhoven lift mee op Nuenen/Van Gogh - Zie paragrafen 4.3 (4e alinea), 5.2 ('Cultuur en
Vincentre wordt Eindhovens brrr
Sport') en 5.4 ('Recreatie en toerisme').
Burgerloket niet meer dichtbij (paspoort etc.) Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Hoogwaardige en nabije
gemeentelijke dienstverlening is en blijft belangrijk.
Als er bij de Nuenense bevolking behoefte blijkt
te zijn aan een gemeentelijke dependance dan
wordt deze gerealiseerd) en 5.2 ('Gemeentelijke
dienstverlening').
Verlies van werkwijze Sociaal Domein - in
Eindhoven financieel tekort
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Afvalverwerking verslechtert

Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en

Voorzieningen voor ouderen

Zorgtaken komen in het geding

inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie paragrafen 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Het is daarnaast aan de gemeenten Nuenen c.a.
en Eindhoven om hier in aanloop naar de vorming
van de nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg
vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook
onder verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie paragraaf 5.2 ('Sociaal domein'). Daarnaast
ook 4.3 (kader 'commitment van de gemeente
Eindhoven': 'Bij de harmonisatie van beleid en
werkwijzen van de nieuwe gemeente staat de
gemeente Eindhoven open om te leren van de
aanpak in de gemeente Nuenen c.a. zoals op het
gebied van het sociale domein').

Kansen

Herindelingsontwerp

Verhoging voorzieningenniveau

Zie paragrafen 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Zie paragraaf 5.4 ('Sociaal domein').

Objectievere waarborgen voor het Sociale
Domein
Evenementen: Kloostertuin
Samenwerking biedt kans op betere
voorzieningen (bijv. Weverkeshof)

Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en Sport').
Zie paragrafen 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Versterking/uitnutten Van Gogh ^ voordeel Zie paragrafen 4.3 (4e alinea), 5.2 ('Cultuur en
horeca/middenstand
Sport') en 5.4 ('Recreatie en toerisme').
Behoud van onderwijs door kortere lijnen
Zie paragraaf 5.4 ('Onderwijs').
naar bijv. Den Haag
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Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Leefbaarheid

Zie paragrafen 4.2 (6e alinea) en 5.2 (o.a.
'Wonen', 'Cultuur en sport' en 'Democratie, bestuur
en participatie').
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Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Eigenheid cultuur in tact laten
verenigingsleven - sportvoorzieningen zwembad
cultureel aanbod
dorpswerkplaats

Zie paragrafen 4.2 (2e en 6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en o.a.
5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Cultuur en sport').

speeltuin
heemkunde
vrijwilligers
weverkeshof
bibliotheek
Dienstverlening dichtbij

Scholen in kernen
Erfgoed gemeente Nuenen ^ o.a.
Vincentre
Van Gogh moet des Nuenens blijven en
geen melkkoe worden voor Eindhoven

Voedselbank

Evenementen
Het Klooster + dorps-Zwijkhuizen in de
kerkdorpen
Gescheiden afvalinzameling

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Hoogwaardige en nabije
gemeentelijke dienstverlening is en blijft belangrijk.
Als er bij de Nuenense bevolking behoefte blijkt
te zijn aan een gemeentelijke dependance dan
wordt deze gerealiseerd) en 5.2 ('Gemeentelijke
dienstverlening').
Zie paragraaf 5.4 ('Onderwijs').
Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en sport').
Zie paragrafen 4.3 (4e alinea), 5.2 ('Cultuur en
Sport') en 5.4 ('Recreatie en toerisme').
Het is daarnaast aan de gemeenten Nuenen c.a.
en Eindhoven om hier in aanloop naar de vorming
van de nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg
vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook
onder verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie paragrafen 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en Sport').
Zie paragrafen 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
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Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Werkwijze en kwaliteit van Sociaal Domein:
Wmo - mantelzorg - speciaal onderwijs
- goede samenwerking tussen CMD en
huisartsen. Korte lijnen tussen zorg en
inwoners (bijv. huishoudelijke hulp Wmo)

Zie paragraaf 5.2 ('Sociaal domein'). Daarnaast
ook 4.3 (kader 'commitment van de gemeente
Eindhoven': 'Bij de harmonisatie van beleid en
werkwijzen van de nieuwe gemeente staat de
gemeente Eindhoven open om te leren van de
aanpak in de gemeente Nuenen c.a. zoals op het
gebied van het sociale domein')
Zie paragrafen 5.2 en 5.4.

Behoud van (zorg)voorzieningen

Wonen, groen en mobiliteit
Wensen

Herindelingsontwerp

Behoud van groen binnen en buiten de
kernen - groen is de bepalende factor voor
samenwerking

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').
Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').

Voldoende woningen voor Nuenense
jongeren
Voldoende lage appartementen voor
senioren
Geen hoogbouw

Sociale woningbouw voor Nuenenaren,
levensloopbestendig
Meer aandacht voor gebouwen op het
gebied van verduurzaming
Dorpskantoor - inrichting gemeentelijk
steunpunt in de kernen
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Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').
Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').
Zie paragraaf 5.4 ('Duurzaamheid') en hoofdstuk 4
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Hoogwaardige en nabije
gemeentelijke dienstverlening is en blijft belangrijk.
Als er bij de Nuenense bevolking behoefte blijkt
te zijn aan een gemeentelijke dependance dan
wordt deze gerealiseerd) en 5.2 ('Gemeentelijke
dienstverlening').
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Wensen

Herindelingsontwerp

Service-loket gemeente

Woonvoorzieningen voor jongeren/starters

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Hoogwaardige en nabije
gemeentelijke dienstverlening is en blijft belangrijk.
Als er bij de Nuenense bevolking behoefte blijkt
te zijn aan een gemeentelijke dependance dan
wordt deze gerealiseerd) en 5.2 ('Gemeentelijke
dienstverlening'). De gemeente Eindhoven scoort
overigens hoog op het gebied van klanttevredenheid
bij zowel baliebezoek als diensteverlening van het
digitale loket.
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
De vraag of 'de Ruit' al dan niet in gewijzigde vorm
ooit weer op de politieke agenda zal komen heeft
overigens geen relatie met een bestuurlijke fusie
tussen Nuenen en Eindhoven.
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
De vraag of 'de Ruit' al dan niet in gewijzigde vorm
ooit weer op de politieke agenda zal komen heeft
overigens geen relatie met een bestuurlijke fusie
tussen Nuenen en Eindhoven.
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').

Zorgen

Herindelingsontwerp

Eindhoven zal rond de kernen gaan
bouwen

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven'): Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').

Realisatie van de Ruit om Nuenen

Verbetering infrastructuur
Geen Ruit in het groen

Mobiliteit centrum Nuenen verbeteren
Veiligheid kinderen - fietspad jongeren
Sluipverkeer weg
Nieuwe, gerenoveerde Hongerman

Aandacht voor vergrijzing
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Verdwijnen van groene gemeente - behoud
van groene buffers

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en 5.4
('Natuur en milieu').
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en 5.4
('Natuur en milieu').
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en 5.4
('Natuur en milieu').
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en 5.2
('Wonen').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').
Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').

Dat de rust verdwijnt

Dat het groene karakter verdwijnt

Schone lucht

Nieuwe Vinex-locaties

Hoogbouw

Sociale woningbouw ^ toewijzingen van
woningen
Verstedelijking ^ bouwgrond van Nuenen, Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
tussengebied niet bebouwen
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en 5.2
('Wonen').
Dichtbouwen Dommelvallei
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en 5.2
('Wonen').
Dat Nuenen geen dorp blijft (zie Woensel, Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
Tongelre en Strijp; zijn stad geworden)
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en 5.2
('Wonen').
Mobiliteit (file richting Eindhoven)
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Goed openbaar vervoer - behoud busbaan Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
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Kansen

Herindelingsontwerp

Station Nuenen
Bereikbaarheid Dierenrijk
Groene/duurzame energie

Zie paragraaf 5.4 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Zie paragraaf 5.4 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Zie paragraaf 5.4 ('Duurzaamheid').
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Kansen

Herindelingsontwerp

Trillingen spoor aanpakken

Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en

Oplossen/benutten leegstand

Woningbouw starters en sociale

inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').

woningbouw (jongeren)
Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Ruimte

Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en 5.4
('Natuur en milieu').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').
Zie paragrafen 4.2 (2e en 6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven'), 5.2
('Wonen') en 5.4 ('Natuur en milieu').
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en 5.4
('Natuur en milieu').
Zie paragraaf 5.4 ('Onderhoud groen').

Laagbouw

Park in de ruimste zin

Groene buffers - Dommeldal - groene
buitengebied - groene longen
Openbaar groen en onderhoud/beheer
daarvan
Onbetaald parkeren

Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
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Werk, economie en financiën
Zorgen

Herindelingsontwerp

Financiële situatie van Eindhoven - Nuenen
mag daar niet onder lijden, daar is de
financiële situatie (Wmo) veel beter

Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen. Overigens zijn er op dit moment ook lasten
die in Nuenen hoger zin dan in Eindhoven, zoals
de OZB. Het is op dit moment niet in te schatten
wat de vorming van de nieuwe gemeente per saldo
financieel gaat betekenen voor een afzonderlijk
huishouden.
Zie ook paragrafen 3.4 en 5.6.
Files, fijnstof
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Ruit op verkeerde manier/plek
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
De vraag of 'de Ruit' al dan niet in gewijzigde vorm
ooit weer op de politieke agenda zal komen heeft
overigens geen relatie met een bestuurlijke fusie
tussen Nuenen en Eindhoven.
Leegstand bedrijven
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Hogere kosten: belastingen/parkeerbeleid/ Zie paragrafen 3.4 en 5.6.
verzekeringspremies/ leges
Het is verder aan de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven om hier in aanloop naar de vorming van
de nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm
en inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook
onder verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Verdeling van gelden
Zie paragrafen 3.4 en 5.6.
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Kansen

Herindelingsontwerp

Profiteren van het Rijk (Brainport)
Profiteren van kennis, innovatie en
technologie
Bedrijfseconomisch, bijv. werkgelegenheid
Onderdeel van Brainport
OZB/WOZ/afvaltarieven naar beneden

Zie paragraaf 4.2 (4e alinea).
Zie paragraaf 4.2 (4e alinea).

Internationale wervingskracht

Ontsluiting/bereikbaarheid
Infrastructuren (bijv. Sterrenlaan)
Ruit helpt bij verkeersinfarct

Betere wegen

Zie paragraaf 5.4 ('Economie en werkgelegenheid').
Zie paragraaf 5.4 ('Economie en werkgelegenheid').
Zie paragrafen 3.4 en 5.6.
Het is daarnaast aan de gemeenten Nuenen c.a.
en Eindhoven om hier in aanloop naar de vorming
van de nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg
vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook
onder verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
De vraag of 'de Ruit' al dan niet in gewijzigde vorm
ooit weer op de politieke agenda zal komen heeft
overigens geen relatie met een bestuurlijke fusie
tussen Nuenen en Eindhoven.
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').

Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Soeterbeekseweg moet open blijven

Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').

Overig
Wensen

Herindelingsontwerp

Meedoen in proces: altijd meepraten

Wij achten het in inderdaad in het belang van de
inwoners van Nuenen dat de gemeente actief bij
het proces betrokken is. Wij hebben de gemeente
hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen en zullen
dat blijven doen.
Onduidelijk is wat hiermee wordt bedoeld
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Hoogwaardige en nabije
gemeentelijke dienstverlening is en blijft belangrijk.
Als er bij de Nuenense bevolking behoefte blijkt
te zijn aan een gemeentelijke dependance dan
wordt deze gerealiseerd) en 5.2 ('Gemeentelijke
dienstverlening').

Dossier diepgang benoemen
Meer gevoel voor mensen die niet digitaal
onderlegd zijn
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Wensen

Herindelingsontwerp

Jongeren behouden

Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.

Zorgen

Herindelingsontwerp

Nuenen geen Mickey Mouse stad

Uit het herindelingsontwerp blijkt dat dit in geen
enkel opzicht de intentie is. Daarnaast is het aan de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in
aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente
gezamenlijk vorm en inhoud aan te geven.
Geen Volendam
Uit het herindelingsontwerp blijkt dat dit in geen
enkel opzicht de intentie is. Daarnaast is het aan de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven om hier in
aanloop naar de vorming van de nieuwe gemeente
gezamenlijk vorm en inhoud aan te geven.
Hoe betrekken we de jongeren bij deze
Zie paragraaf 1.2 (laatste alinea). Daarnaast is op
materie?
23 april een speciale inwonersavond gehouden voor
jongeren.
Saamhorigheidsgevoel wordt ondergeschikt Zie paragrafen 3.4 en 5.6. Aanvullend: de ervaring
belang van financiële kwesties
op basis van herindelingen in het verleden (o.a. in
de gemeente Oss) leert overigens dat behoud van
saamhorigheid niet per definitie samenhangt met de
omvang van de uiteindelijke gemeente.
Op- en afschalen bestuur
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Wij achten het in inderdaad in het belang van de
Gemeente, neem je verantwoordelijkheid
om mee te praten over onze toekomst
inwoners van Nuenen dat de gemeente actief bij
het proces betrokken is. Wij hebben de gemeente
hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen en zullen
dat blijven doen.
Nuenen moet mee gaan schrijven aan het
Wij achten het in inderdaad in het belang van de
herindelingsontwerp
inwoners van Nuenen dat de gemeente actief bij
het proces betrokken is. Wij hebben de gemeente
hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen en zullen
dat blijven doen.
Gemeente mag zich niet afzijdig houden in Wij achten het in inderdaad in het belang van de
het fusieproces
inwoners van Nuenen dat de gemeente actief bij
het proces betrokken is. Wij hebben de gemeente
hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen en zullen
dat blijven doen.
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Participeer als gemeente in deze fusie

Wij achten het in inderdaad in het belang van de
inwoners van Nuenen dat de gemeente actief bij
het proces betrokken is. Wij hebben de gemeente
hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen en zullen
dat blijven doen.
Het algemeen belang dienen en niet het
Wij achten het in inderdaad in het belang van de
partijbelang
inwoners van Nuenen dat de gemeente actief bij
het proces betrokken is. Wij hebben de gemeente
hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen en zullen
dat blijven doen.
Er moet met in plaats van over ons besloten Wij achten het in inderdaad in het belang van de
worden, teneinde ons dwerse dorpse
inwoners van Nuenen dat de gemeente actief bij
karakter te laten voortbestaan, daarom een het proces betrokken is. Wij hebben de gemeente
oproep aan de gemeenteraad om mee te
hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen en zullen
praten in het fusieproces
dat blijven doen.
Negativiteit rondom fusie gaat overheersen - Wij achten het in het belang van de inwoners van
negatieve energie in het proces
Nuenen dat de gemeente actief bij het proces
betrokken is. Wij hebben de gemeente hiertoe bij
elke gelegenheid opgeroepen en zullen dat blijven
doen.
Angst regeert, daardoor negatieve sfeer
Wij achten het in het belang van de inwoners van
Nuenen dat de gemeente actief bij het proces
betrokken is. Wij hebben de gemeente hiertoe bij
elke gelegenheid opgeroepen en zullen dat blijven
doen.
Geen verantwoordelijkheid nemen
Wij achten het in het belang van de inwoners van
Nuenen dat de gemeente actief bij het proces
betrokken is. Wij hebben de gemeente hiertoe bij
elke gelegenheid opgeroepen en zullen dat blijven
doen.
Niet meepraten/schrijven geeft geen kansen Wij achten het in inderdaad in het belang van de
inwoners van Nuenen dat de gemeente actief bij
het proces betrokken is. Wij hebben de gemeente
hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen en zullen
dat blijven doen.
Daadkracht van het bestuur
Wij achten het in inderdaad in het belang van de
inwoners van Nuenen dat de gemeente actief bij
het proces betrokken is. Wij hebben de gemeente
hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen en zullen
dat blijven doen.
Schandalig dat de raad/het college niet wil Wij achten het in inderdaad in het belang van de
meepraten: het zijn kleine kinderen
inwoners van Nuenen dat de gemeente actief bij
het proces betrokken is. Wij hebben de gemeente
hiertoe bij elke gelegenheid opgeroepen en zullen
dat blijven doen.
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Polarisatie binnen de gemeente

Wij achten het in het belang van de inwoners van
Nuenen dat de gemeente actief bij het proces
betrokken is. Wij hebben de gemeente hiertoe bij
elke gelegenheid opgeroepen en zullen dat blijven
doen.

Wat Nuenen inbrengt is geen garantie voor Wij achten het in het belang van de inwoners van
succes (toekomst)
Nuenen dat de gemeente actief bij het proces
betrokken is. Wij hebben de gemeente hiertoe bij
elke gelegenheid opgeroepen en zullen dat blijven
doen.
Jongeren in het dorp (vergrijzing)
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Bevolkingssamenstelling Eindhoven Zie paragrafen 4.2 en 3.3 ('Sociaal
Nuenen (vermogensverschillen zijn groot)
maatschappelijke kenmerken').
Kansen

Herindelingsontwerp

Nuenen aan tafel bij fusie-proces,
meeschrijven op gebied van:
sociale voorzieningen
verkeer en vervoer
economie
zorg
Profilering van Nuenen in samenwerking
met Eindhoven

Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente vallen.
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie paragraaf 5.4 ('Duurzaamheid').

Buitenspeeldag

Aandacht voor duurzaamheid (subsidie en
kennis)
"Wij" Eindhoven - (alle burgervragen)
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Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente vallen.

Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat
regionaal moet

Zie paragraaf 2.2.
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Eindhoven

Totstandkoming besluit tot herindeling
Wensen

Herindelingsontwerp

Dialoog Nuenen - Eindhoven

Wij achten het in inderdaad in het belang van de
inwoners van Nuenen dat de gemeente actief bij
het proces betrokken is. Wij hebben de gemeente

Uitgaan van positieve kant en
gelijkwaardigheid

Sterke kanten benutten / combineer het
beste uit twee werelden
Leren van elkaar
Gewest voor heel Groot-Eindhoven

Nuenen opgeroepen om bestuurlijk aan tafel te
komen en zullen dat blijven doen.
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie o.a. hoofstukken 4 en 5.
Zie o.a. hoofdstukken 4 en 5.
Vorming van nieuwe bestuurlijke constructen binnen
de bestaande wet- en regelgeving is alleen mogelijk
als alle betrokken gemeenten dit zouden willen. Dit is
uitdrukkelijk niet het geval.

Zorgen

Herindelingsontwerp

Nuenen wordt meegezogen

Wij achten het in het belang van de inwoners van
Nuenen dat de gemeente actief bij het proces
betrokken is. Wij hebben de gemeente Nuenen
opgeroepen om bestuurlijk aan tafel te komen en
zullen dat blijven doen.

Kansen

Herindelingsontwerp

Meer expertise bij complexere taken door
op te gaan in Eindhoven
Uitwisseling van werkwijze en
aandachtspunten door maatschappelijke
organisaties (belangenorganisaties,
cliëntenraden, platforms). Samenvoegen/
stroomlijnen.

Zie paragrafen 4.2 (3e en 4e alinea) en 4.3 (2e en
3e alinea).
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Aan de orde in de fase tussen de vaststelling van
het herindelingsontwerp en de start van de nieuwe
gemeente en leent zich voor de gesprekken tussen de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.

Kennismaking/heidag voor
maatschappelijke organisaties
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Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Geen democratisch verkozen raad naar
huis sturen - Universele rechten van de
mens, artikel 21 lid 3 + artikel 30

Er is sprake van een wettelijk geregeld democratisch
proces waarbij in de loop van het traject opvattingen
kenbaar kunnen worden gemaakt bij provinciale
staten, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
Zie paragrafen 2.3, 6.2 ('Draagvlak') en hoofdstuk
8.

Dorpskarakter en nabijheid bestuur
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Wensen

Herindelingsontwerp

Meer democratie:
wijkgemeenten - stadsgewest regioparlement in stedelijk gebied van 7 of
11 grote gemeenten
gelijkwaardig democratisch spel
wethouders uit eigen gemeente
behoud van gekwalificeerd adviesrecht
voor wijk- en dorpsraden zoals nu in
Nederwetten en Gerwen

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Burgerparticipatie en wijk
en dorpsraden in Eeneind, Gerwen, Nederwetten,
Nuenen en Eindhoven blijven geborgd. Daartoe kent
de nieuwe gemeente een verordening. De huidige
(publiekrechtelijke) positionering van de dorps- en
wijkraden in Nuenen c.a. blijft via de verordening
in stand en wordt waar mogelijk naar behoefte van
inwoners aangevuld en versterkt met elementen
uit het inwonersparticipatie instrumentarium zoals
de gemeente Eindhoven dat momenteel kent, 5.2
('Democratie, bestuur en participatie') en 6.2
('Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid').

Zorgen

Herindelingsontwerp

Behoud van eigenheid 1 interne gerichtheid
Nuenen en daarmee niet openstaan voor
diversiteit Eindhovense bevolking
Verlies van democratie: in een kleine
gemeente heb je meer te zeggen en is er
grotere betrokkenheid bij het bestuur
Medezeggenschap

Zie paragrafen 4.2 (2e en 6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en o.a.
5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Cultuur en sport').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').

Kansen

Herindelingsontwerp

(meer) democratische legitimiteit
Wedergeboorte dorpsraden en
dorpsidentiteit / identiteit uitdragen

Zie paragrafen 4.3 (1e en 2e alinea) en 6.2
('Bestuurskracht).
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en
o.a. 5.2 ('Wonen' en 'Democratie, bestuur en
participatie') en 5.4 ('Cultuur en sport').

Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Ruimte voor eigenheid van voormalige
dorpen. Identiteit bewaken

Zie paragrafen 4.2 (2e en 6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en 5.2
('Wonen') en 5.4 ('Cultuur en sport').
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Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Adviesrecht dorpsraden Nederwetten en
Gerwen

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragrafen 4.2 (2e en 6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en o.a.
5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Cultuur en sport').
Zie paragrafen 4.2 (2e en 6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en o.a.
5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Cultuur en sport').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragrafen 4.2 (2e alinea) en 5.2 ('Cultuur en
sport' en 'Democratie, bestuur en participatie'). De
ervaring op basis van herindelingen in het verleden
(o.a. in de gemeente Oss) leert overigens dat behoud
van saamhorigheid niet per definitie samenhangt met
de omvang van de uiteindelijke gemeente.

Identiteit van de kernen - zowel in
Eindhoven als in Nuenen c.a. behouden.
Ondersteuning van betrokkenheid
(dierenweide) en initiatieven,
verenigingsleven borgen (faciliteren MFA)
Burgerinitiatieven

Korte lijnen (ik wil snel gehoord worden)

Gemeenschapszin

Voorzieningen inclusief sociaal domein
Wensen

Herindelingsontwerp

Plan van aanpak voor:
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
toegankelijkheid mensen met een beperking om hier in aanloop naar de vorming van de
aandacht voor VN-verdrag
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Het faciliteren van het samenbrengen van
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
maatschappelijke organisaties
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Organisaties op het gebied van welzijn/
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
zorg/cultuur nemen initiatieven tot contact
om hier in aanloop naar de vorming van de
en samenwerking: vastleggen in ontwerp
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zorgen

Herindelingsontwerp

Huidige organisatie en functioneren van
"wij-Eindhoven"

Zie paragraaf 3.3 ('Bestuur en organisatie').
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Spreiding onderwijs over de kernen:
scholen in kleine kernen behouden
Hoe kunnen maatschappelijke organisaties
samenwerken/ van elkaar leren

Zie paragraaf 5.4 ('Onderwijs').

Hoe komt de organisatie van zorg eruit te
zien?

Kansen

Herindelingsontwerp

Effectiever gebruik sportfaciliteiten
Eindhoven kan van Nuenen leren ^
aanpak Sociaal Domein

Zie paragraaf 5.4 ('Cultuur en sport').
Zie paragraaf 5.2 ('Sociaal domein'). Daarnaast
ook 4.3 (kader 'commitment van de gemeente
Eindhoven': 'Bij de harmonisatie van beleid en
werkwijzen van de nieuwe gemeente staat de
gemeente Eindhoven open om te leren van de
aanpak in de gemeente Nuenen c.a. zoals op het
gebied van het sociale domein').
Zie paragrafen 4.3 (4e alinea), 5.2 ('Cultuur en
Sport') en 5.4 ('Recreatie en toerisme').

Het merk Van Gogh

Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Bestaande goede zorgvoorzieningen in
Nuenen

Zie paragraaf 5.2 ('Sociaal Domein').

ÜF'"jf

■■■■íř

inwonersavond voor jongi
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Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie paragraaf 5.2 ('Sociaal domein'). Daarnaast
ook 4.3 (kader 'commitment van de gemeente
Eindhoven': 'Bij de harmonisatie van beleid en
werkwijzen van de nieuwe gemeente staat de
gemeente Eindhoven open om te leren van de
aanpak in de gemeente Nuenen c.a. zoals op het
gebied van het sociale domein').

venen
in Nuenen

ipril 2018
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Wonen, groen en mobiliteit
Wensen

Herindelingsontwerp

Belang inzien van regionale samenwerking, Zie hoofdstukken 4 en 5.
bijv. op het gebied van openbaar vervoer
- infrastructuur - mobiliteit - bereikbaarheid.
Idem op bedrijventerreinen.
Zorgen

Herindelingsontwerp

Nuenen niet vol bouwen

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').

Kansen

Herindelingsontwerp

Diversiteit woonomgevingen
Beter overleg over en verbeteren van
vervoersstromen Nuenen - Eindhoven
Snelfietspad voltooien
Grotere bereikbaarheid openbaar vervoer

Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').

Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Groen Eindhoven - Nuenen

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').

Handboek Verbeter openbare ruimte
doorzetten naar nieuwe gemeente

Open groen middengebied
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Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Dommelvallei groen

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').
Zie paragrafen 4.2, 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.4 ('Natuur en milieu').
Zie paragraaf 5.4 ('Openbaar groen').

Zorgvuldige overgangen stad - land
Hoger kwaliteitsniveau openbare ruimte
Nuenen
Werk, economie en financiën
Zorgen

Herindelingsontwerp

Hoe fusieproces te financieren: frictiekosten
6 miljoen, maatschappelijke organisaties,
woningbouw
Financiële situatie van de heringedeelde
gemeente: bij beide gemeenten financiële
problematiek ^ gevaar van consequenties
voor burgers

Zie paragraaf 5.6.

Kansen

Zie paragrafen 3.4 en 5.6.. Aanvullend: beide
gemeenten staan op dit moment onder de reguliere
vorm van financieel toezicht en op grond van
de ons bekende gegevens zal deze niet worden
aangescherpt.
Herindelingsontwerp

Nuenenaren gaan voor sociale
Zie paragraaf 4.2 (5e alinea).
werkvoorziening van Boxtel naar Eindhoven
Komen tot een regionale visie en aanpak
Zie paragraaf 4.2 (5e alinea).
van sociale werkvoorziening
Overig

62/96

Zorgen

Herindelingsontwerp

Betrokkenheid van medewerkers bij de
gemeente

Zie paragraaf 5.5.

Kansen

Herindelingsontwerp

Meer eenheid regio, regionaal bestuur,
invloed op de hele regio
De kiesdeler per zetel wordt wel groter,
maar deze zetel heeft wel veel invloed
Veel wordt regionaal geregeld: grote
gemeente = veel invloed

Zie paragrafen 4.2 (7e alinea) en 6.2 ('Evenwichtige
regionale verhoudingen').
Zie paragrafen 4.2 (2e alinea) en 4.3 (2e alinea).
Zie paragrafen 4.2 (7e alinea) en 6.2 ('Evenwichtige
regionale verhoudingen').
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Jongeren

Totstandkoming besluit tot herindeling
Wensen
Verdelen lusten en lasten

Goede randvoorwaarden bij fusie voor
alles in de kolom 'wat niet verloren mag
gaan

Herindelingsontwerp
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.

Zorgen

Herindelingsontwerp

Naleven beloftes/garanties van Eindhoven

Zie paragraaf 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven').

Kansen

Herindelingsontwerp

Slagkracht
Mogelijkheid tot afdwingen garanties

Zie hoofdstuk 4.
Wij achten het in het belang van de inwoners van
Nuenen dat de gemeente actief bij het proces
betrokken is. Wij hebben de gemeente Nuenen
opgeroepen om bestuurlijk aan tafel te komen en
zullen dat blijven doen.
Wij achten het in het belang van de inwoners van
Nuenen dat de gemeente actief bij het proces
betrokken is. Wij hebben de gemeente Nuenen
opgeroepen om bestuurlijk aan tafel te komen en
zullen dat blijven doen.

Goed zaken regelen

Dorpskarakter en nabijheid bestuur
Wensen

Herindelingsontwerp

Behoud verenigingsleven

Zie paragrafen 4.2 (2e alinea) en 5.2 ('Cultuur en
Sport').

Zorgen

Herindelingsontwerp

Verenigingen

Zie paragrafen 4.2 (2e alinea) en 5.2 ('Cultuur en
Sport').
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Gesubsidieerde verenigingen moeten bij
Eindhovense

Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.

Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Nuenense karakter

Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en
o.a. 5.2 ('Wonen'), 5.4 ('Cultuur en sport') en6 .2
('Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid').
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en
o.a. 5.2 ('Wonen'), 5.4 ('Cultuur en sport') en 6.2
('Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid'). De
ervaring op basis van herindelingen in het verleden
(o.a. in de gemeente Oss) leert overigens dat behoud
van saamhorigheid niet per definitie samenhangt met
de omvang van de uiteindelijke gemeente.
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en 5.2
('Wonen').
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en 5.2
('Wonen').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.2 ('Democratie, bestuur
en participatie').
Zie paragrafen 4.2 (2e alinea) en 5.2 ('Cultuur en
Sport').
Het is daarnaast aan de gemeenten Nuenen c.a.
en Eindhoven om hier in aanloop naar de vorming
van de nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg
vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook
onder verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.

Identiteit

Sfeer Nuenen

Dorpse karakter

Korte lijnen vanuit kern

Verenigingsleven
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Voorzieningen inclusief sociaal domein
Wensen

Herindelingsontwerp

Behoud burgerzaken

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Hoogwaardige en nabije
gemeentelijke dienstverlening is en blijft belangrijk.
Als er bij de Nuenense bevolking behoefte blijkt
te zijn aan een gemeentelijke dependance dan
wordt deze gerealiseerd) en 5.2 ('Gemeentelijke
dienstverlening').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Hoogwaardige en nabije
gemeentelijke dienstverlening is en blijft belangrijk.
Als er bij de Nuenense bevolking behoefte blijkt
te zijn aan een gemeentelijke dependance dan
wordt deze gerealiseerd) en 5.2 ('Gemeentelijke
dienstverlening').
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.

Burgerloket dichtbij

Stadspas/dorpspas

Gratis milieustraat

Zorgen

Herindelingsontwerp

Sociaal domein Eindhoven chaos

Daarnaast ook 4.3 (kader 'commitment van de
gemeente Eindhoven': 'Bij de harmonisatie van
beleid en werkwijzen van de nieuwe gemeente staat
de gemeente Eindhoven open om te leren van de
aanpak in de gemeente Nuenen c.a. zoals op het
gebied van het sociale domein')
Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en Sport').
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.

Evenementen (park)
Afvalscheiding/milieubeleid
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Kansen

Herindelingsontwerp

Gemeentelijke diensten vanuit kern

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven') en 5.4 ('Gemeentelijke
dienstverlening').
Zie paragraaf 4.2 (4e alinea).

Eindhoven citymarketing
Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

De Splinter/Kievit

Zie paragrafen 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Het is daarnaast aan de gemeenten Nuenen c.a.
en Eindhoven om hier in aanloop naar de vorming
van de nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg
vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook
onder verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie paragraaf 5.2 ('Cultuur en Sport').
Het is daarnaast aan de gemeenten Nuenen c.a.
en Eindhoven om hier in aanloop naar de vorming
van de nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg
vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook
onder verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie paragrafen 5.2 ('Democratie, bestuur en
participatie') en 6.2 ('Interne samenhang/dorps- en
kernenbeleid').
Het is daarnaast aan de gemeenten Nuenen c.a.
en Eindhoven om hier in aanloop naar de vorming
van de nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg
vorm en inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook
onder verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Zie paragraaf 5.2 ('Sociaal domein'). Daarnaast
ook 4.3 (kader 'commitment van de gemeente
Eindhoven': 'Bij de harmonisatie van beleid en
werkwijzen van de nieuwe gemeente staat de
gemeente Eindhoven open om te leren van de
aanpak in de gemeente Nuenen c.a. zoals op het
gebied van het sociale domein')
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.

Subsidies aan sportclubs, etc.

Behoud van kleine voorzieningen

Goed sociaal domein

Milieustraat moet open blijven
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Wonen, groen en mobiliteit
Wensen

Herindelingsontwerp

Openbaar vervoer (Gerwen en
Nederwetten)
Parkeergelegenheid (gratis)

Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').

Plek voor bussen (toerisme)

Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen. januari 2021.

Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Bereikbaarheid (wegen voor auto, OV in de Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
wijk)

Grens tussen kernen

Zorgen

Herindelingsontwerp

(hoog)bouw

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').
Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').
Zie paragraaf 5.4 ('Recreatie en toerisme').

Volbouwen

Toename toerisme (blokkeren van centrum)
Kansen

Herindelingsontwerp

Energie en duurzaamheid
Woning starters voor Nuenenaren

Zie paragraaf 5.4 ('Duurzaamheid').
Zie paragraaf 5.2 ('Wonen').
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Kansen

Herindelingsontwerp

Verbetering infrastructuur
Bereikbaarheid
OV (niet alleen vanuit centrum)

Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').
Zie paragraaf 5.2 ('Mobiliteit en infrastructuur').

Wat niet verloren mag gaan

Herindelingsontwerp

Groen tussen Eindhoven en Nuenen c.a.

Zie paragrafen 4.3 (kader 'Commitment van de
gemeente Eindhoven': Er zal geen hoogbouw
plaatsvinden in de Nuenense kernen, ook
niet na een bestuurlijke fusie en bij eventuele
(wettelijke noodzakelijke) herzieningen van
bestemmingsplannen. De bestaande groene buffers
blijven behouden.), 5.2 ('Wonen') en 5.4 ('Natuur
en Milieu').
Zie paragrafen 4.2 (6e alinea), 4.3 (kader
'Commitment van de gemeente Eindhoven') en 5.4
('Natuur en recreatie').

Natuur

Werk, economie en financiën
Zorgen
Financiën Eindhoven
Betaald parkeren

Betaald parkeren in Nuenen

Herindelingsontwerp
Zie paragrafen 3.4 en 5.6.
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.
Het is aan de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
om hier in aanloop naar de vorming van de
nieuwe gemeente in gezamenlijk overleg vorm en
inhoud aan te geven. Uiteindelijk zal dit ook onder
verantwoordelijkheid van de nieuwe gemeente
vallen.

Kansen

Herindelingsontwerp

Sterke brainport

Zie paragraaf 4.4 (2e alinea).

Overig
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Gemeenteraad 'dwers' ipv belangen
inwoners inbrengen

Wij achten het in het belang van de inwoners van
Nuenen dat de gemeente actief bij het proces
betrokken is. Wij hebben de gemeente Nuenen
opgeroepen om bestuurlijk aan tafel te komen en
zullen dat blijven doen.
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Zorgen

Herindelingsontwerp

Niet 'aan tafel gaan' met Eindhoven

Wij achten het juist in het belang van de inwoners
van Nuenen dat de gemeente actief bij het proces
betrokken is. Wij hebben de gemeente Nuenen
opgeroepen om bestuurlijk aan tafel te komen en
zullen dat blijven doen.
Zie (primair) hoofdstuk 2.
Niet van toepassing/aan de orde in dit
herindelingsontwerp.

Expansiedrift Eindhoven
Bang voor multiculturele samenleving

Kansen

Herindelingsontwerp

Aan tafel gaan: HOE

Wij achten het in het belang van de inwoners van
Nuenen dat de gemeente actief bij het proces
betrokken is. Wij hebben de gemeente Nuenen
opgeroepen om bestuurlijk aan tafel te komen en
zullen dat blijven doen.

.

-s

f*" -

inwonersavond in Nuenen op 11 april 2018
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iii. Verslagen van de bijeenkomsten
a

Nederwetten

27 maart 2018
Aanwezig:
Namens de Provincie Noord-Brabant:
Mevrouw A. Spierings, gedeputeerde
De heer M. van Bijnen, algemeen directeur
De heer R. Peusens, programmamanager
De heer M. van Osch, beleidsmedewerker
Mevrouw M. Bonn, beleidsmedewerker
De heer P. Tetteroo, adviseur
Gespreksleiding:
De heer B. Cosijn
Verslaglegging:
Mevrouw I. Brokken, namens De Notulant
Algemeen
Tijdens deze bijeenkomst in Nederwetten waren 44 inwoners aanwezig. Onder deze aanwezigen
waren zes raadsleden. Enkele aanwezigen waren afkomstig uit andere kernen van Nuenen c.a.
omdat zij op de andere data niet aanwezig konden zijn.
1. Opening en toelichting
De bedoeling is om vanavond meer informatie te verschaffen over de achtergronden van het besluit
om de gemeenten Nuenen en Eindhoven samen te voegen en om informatie bij inwoners op te
halen inzake hun wensen en zorgen rondom deze fusie. Van deze bijeenkomst wordt een verslag
gemaakt dat op de provinciale website zal worden gepubliceerd en dat aan belangstellenden wordt
toegezonden.
2. Toelichting door gedeputeerde Anne-Marie Spierings
Het politiek-bestuurlijk samenspel in de gemeente verloopt niet goed en er is nauwelijks verbete
ring te zien. Vertrouwelijke informatie wordt gelekt en de raad gaat op de stoel van het college
zitten. Met name de relatie tussen de raad en het college getuigt van onvoldoende bestuurskracht.
Gedeputeerde staten nemen hun taak als provinciaal bestuur serieus en hebben daarom hun ver
antwoordelijkheid genomen om te komen tot een herindelingsontwerp. Een fusie van Nuenen met
Eindhoven is de meest logische: alle natuurlijke verbindingen uit Nuenen lopen naar Eindhoven,
Helmond en Mierlo. De gemeente Son en Breugel heeft aangegeven niet met Nuenen te willen
fuseren. Een enquête onder de inwoners van Nuenen heeft uitgewezen dat 60% van mening is dat
Nuenen niet zelfstandig kan blijven. De verkiezingsuitslag van 21 maart jl. brengt daar geen veran
dering in. Ook gesprekken met ondernemers en maatschappelijke organisaties tonen draagvlak voor
een fusie tussen Nuenen en Eindhoven aan. Gedeputeerde staten zijn nu gestart met het opstellen
van een herindelingsontwerp. Daarin worden de contouren geschetst van de nieuwe gemeente.
Daarbij vinden wij het van groot belang dat zoveel mogelijk input wordt gegeven vanuit de betrok
ken gemeenten en met name de inwoners. De wensen, zorgen en aandachtspunten worden meege
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nomen als onderlegger voor de nieuw te vormen gemeente. Enkele punten zoals behoud van groen,
geen hoogbouw en behoud van eigen identiteit in de kernen zijn reeds bekend en worden in het
herindelingsontwerp meegenomen.
3. Opmerkingen - vragen en antwoorden
^
De partij die zelfstandigheid van Nuenen als speerpunt bij de gemeenteraadsverkiezingen had
heeft de meeste stemmen gekregen en is de grootste partij.
Mensen stemmen niet om één reden op een bepaalde partij. Het gaat om de bestuurskracht van
Nuenen en die is ontoereikend. Bij de verkiezingen is er niet specifiek naar de mening omtrent
een fusie gevraagd.
^ Ook in Eindhoven is er een en ander mis: de gemeente heeft een tekort van enkele miljoenen.
Niet alles in Eindhoven is goed, en niet alles in Nuenen is slecht. Zaken op het gebied van zorg
lopen in Nuenen beter dan in Eindhoven. De fusie biedt dus ook kansen aan Eindhoven.
^

^

^

^

^

^

De gehouden enquête is niet representatief en niet zorgvuldig: er zijn mensen aangeschreven
die overleden zijn.
De enquête is statistisch gezien correct en is ook wetenschappelijk onderbouwd. Omdat vooral
oudere mensen de enquête hebben ingevuld is daarvoor een correctie toegepast. De uitslag
bleef ongewijzigd. Het is inderdaad zo dat er mensen zijn aangeschreven die inmiddels overle
den waren. Daarvoor zijn oprechte excuses aangeboden aan de betrokkenen.
De bestuurskracht van Nuenen is in de afgelopen tijd verbeterd.
Er hebben twee onderzoeken plaatsgevonden naar de bestuurskracht in Nuenen. Hoewel het
tweede onderzoek wel een verbetering liet zien blijft het politiek samenspel tussen raad en
college onder de maat. Gesprekken met maatschappelijke partners bevestigen dit.
Welk voordeel heeft Nuenen van een fusie met Eindhoven?
Een voordeel van een fusie met Eindhoven kan bijvoorbeeld zijn dat u straks een burgemeester
heeft die toegang geeft tot landelijke lijnen en contacten. Een ander voordeel is dat er straks
sprake zal zijn van een gemeentelijke organisatie met veel meer kennis en kwaliteit in huis.
Maar vooral de bestuurskracht zal verbeteren en straks op orde zijn.
Waarom is er geen referendum gehouden om de mening van de inwoners te peilen?
Een referendum is een taak van de gemeente. De gemeente heeft ervoor gekozen om geen
referendum te houden.
Gevreesd wordt dat de kleine kernen straks niets meer in te brengen hebben. De afstand
naar 'de stad' wordt alleen maar groter. Er is geen sprake van een fusie, er is sprake van een
annexatie van Nuenen bij Eindhoven.
Deze vrees is heel begrijpelijk, maar eerdere ervaringen in de regio 's-Hertogenbosch
(Rosmalen, Vinkel en Nuland bij 's-Hertogenbosch en Ravenstein, Lith en Geffen bij Oss) hebben
aangetoond dat mensen uiteindelijk blij zijn met een fusie. Dit heeft vooral te maken met de
opstelling van het nieuwe gemeentebestuur. Door de gemeente Eindhoven is reeds aangegeven
dat de inwoners van Nuenen van harte welkom zijn.
Gedeputeerde staten dienen zich beter in de regio te verdiepen voordat tot een dergelijke fusie
besloten wordt. De gemeente Eindhoven wil fuseren met Nuenen vanwege de bouwgrond die
dan in gebruik kan worden genomen.
GS proberen het proces zo zuiver mogelijk te voeren. Zoals eerder gezegd is Eindhoven de
meest logische partner. De meeste inwoners van Nuenen c.a. zijn georiënteerd op Eindhoven.
Bovendien wil Son en Breugel niet fuseren met Nuenen c.a. Vanwege de zorgvuldigheid (en
om te weten wat er leeft) vinden wij het belangrijk dat de inwoners zelf ideeën meegeven ten
behoeve van het herindelingsontwerp. Het is de bedoeling om die signalen en ideeën vanavond
op te halen.
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^

^

^

^

^

In 43^» van de Nederlandse gemeenten is er sprake van een slechte samenwerking tussen raad
en college. Waarom wordt Nuenen er specifiek uitgelicht?
Hier wordt alleen naar de situatie in Noord-Brabant gekeken en de situatie zoals deze in
Nuenen is wordt nergens anders in deze provincie aangetroffen.
De Dorpsraad van Nederweert - een dorp met 857 inwoners - vormt nu het adviesorgaan voor
de gemeente Nuenen. De afstand tot het gemeentehuis in Eindhoven is erg groot en de vrees
bestaat dat Nederwetten niet meer serieus zal worden genomen.
Juist deze zorgen dienen opgenomen te worden in het herindelingsontwerp. Door het uiten van
deze vrees kan hiervoor aan de voorkant aandacht worden gevraagd.
Is het besluit van gedeputeerde staten over de fusie al definitief? En zo ja, wat gaat er dan
verder gebeuren?
Momenteel wordt er een herindelingsontwerp opgesteld, waarbij de inbreng van de gemeenten
Nuenen en Eindhoven heel belangrijk is. Medio mei is het herindelingsontwerp gereed en zal
het ter inzage worden gelegd. Daarna volgt gedurende acht weken een termijn waarop ieder
een die dat wil zienswijzen in kan dienen. Alle zienswijzen worden verwerkt in een herindelingsadvies dat provinciale staten dienen vast te stellen. Na vaststelling door PS wordt eind 2018 het
provinciaal advies voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken. De minister zal in de
loop van 2019 advies vragen aan de Raad van State die zich hierover eind 2019 uitspreekt.
In februari-mei 2020 vindt behandeling van het advies plaats in de Tweede Kamer en voor
de zomer in de Eerste Kamer. Als alles goed verloopt dan zal op 1 januari 2021 de nieuwe
gemeente van start gaan. Met dit proces wordt de democratische legitimatie gewaarborgd in
Provinciale Staten en in de Tweede Kamer.
De reden voor de fusie met Eindhoven is nog steeds onduidelijk. Kan deze geconcretiseerd
worden?
Gedeputeerde staten hebben hun besluit vastgelegd in een document van meer dan 20 A4-tjes.
Het complete document is gepubliceerd op de website van de Provincie Noord-Brabant en daar
in te zien. Zowel Eindhoven als Nuenen worden uitgenodigd om mee te denken over het herindelingsontwerp. Het is jammer dat de gemeente Nuenen de ambtelijke en bestuurlijke overleg
gen niet bezoekt en op deze manier geen inbreng kan hebben. Wel worden alle documenten
steeds aan alle betrokkenen toegezonden, dus ook aan de gemeente Nuenen.
Het is een slechte timing om dit proces te starten zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Formeel hebben gedeputeerde staten de medewerking van het college nodig en de meerder
heid van de raad besluit om niet aan de fusie mee te werken. Daartoe bestaat pas een wette
lijke plicht nadat de Tweede Kamer over de herindeling heeft besloten.
Er wordt momenteel alleen gewerkt aan de opstelling van een herindelingsontwerp en op dit
moment is zowel een reguliere als een lichte fusie mogelijk. De gemeente Nuenen is nergens
toe verplicht, maar straks gaat wel op 1 januari 2021 de nieuwe gemeente van start. Het is
goed om hier nog eens te benadrukken dat de raad in november 2016 zelf heeft gekozen voor
bestuurlijke fusie als voorkeursvariant voor de bestuurlijke toekomst.

4. Inventarisatie van wensen, zorgen en aandachtspunten
Na de pauze wordt de zaal opgedeeld in 4 groepen. De aanwezigen worden gevraagd om hun
wensen en zorgen op te schrijven en de belangrijkste punten na afloop plenair te delen. Aangezien
de inwoners van Nederwetten worden gevraagd om zich hierover uit te spreken worden de raadsle
den verzocht zich hiervan afzijdig te houden.
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In de bijlage worden alle wensen, zorgen, aandachtspunten en kansen weergegeven die door de
afzonderlijke groepen zijn opgeschreven. De kernpunten hieruit zijn:
^
behoud van democratische inspraak
^
leefbaarheid en sociale cohesie
^
profiteren van de economische kracht en schaalgrootte
Een verslag van deze bijeenkomst wordt aan iedereen toegezonden met daarin een verwijzing naar
alle documenten op de website (www.brabant.nl/veerkrachtigbestuur). Ook het verdiepingsdocument dat gezamenlijk met de gemeente Eindhoven is opgesteld zal hierbij worden opgenomen.
Zodra het herindelingsontwerp gereed is zal worden toegelicht welke punten er wel of zijn opgeno
men met een onderbouwing daarvan.
5.
Afsluiting
Er wordt nog een laatste gelegenheid geboden om iets naar voren te brengen:
^
Er zou eigenlijk een 2-laags bestuur moeten komen, een nieuwe vorm van democratie in ons
gewest. Dus een soort van overkoepelend regiobestuur.
Het is goed om eens na te denken over differentiatie in bestuur. Misschien blijkt het mogelijk om
dorpsraden een sterkere positie te geven.
^
Is het een gepasseerd station om een grote regiogemeente te gaan vormen met meerdere
dorpen rondom Eindhoven samen?
In het proces van Veerkrachtig Bestuur hebben er meerdere onderzoeken plaatsgevonden.
Bestuurskracht moet zoveel mogelijk van onderaf komen. De meningen over zelfstandigheid,
een tussenvorm en een grotere regiogemeente waren heel verschillend. Aangezien een gemene
deler ontbrak is dit geen model dat gedeputeerde staten nastreven.
Op 9 april vindt nog een bewonersavond plaats in Gerwen en op 11 april in Nuenen. Iedereen die
achteraf nog iets wil opmerken kan dat rechtstreeks bij de Provincie doen.
De gedeputeerde bedankt iedereen voor komst en inbreng waarna de bijeenkomst wordt gesloten.

oog

inwonersavond in Nuenen op 11 april 2018
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b

Gerwen

9 april 2018
Aanwezig:
Namens de Provincie Noord-Brabant:
Mevrouw A. Spierings, gedeputeerde
De heer R. Peusens, programmamanager
De heer M. van Osch, beleidsmedewerker
Mevrouw M. Bonn, beleidsmedewerker
De heer R. Heesen, beleidsmedewerker
Mevrouw M. von Berg, beleidsmedewerker
De heer R. Dierx, beleidsmedewerker
De heer J. Dankers, beleidsmedewerker
Gespreksleiding:
Mevrouw E. van den Hoogen
Verslaglegging:
Mevrouw I. Brokken, namens De Notulant
Algemeen
Tijdens deze bijeenkomst in Gerwen waren 92 inwoners aanwezig.
1. Opening en toelichting
Met een woord van welkom wordt de bijeenkomst geopend.
De bedoeling is om vanavond meer informatie te verschaffen over de achtergronden van het besluit
van Gedeputeerde Staten (GS) om een herindelingsontwerp op te stellen tot samenvoeging van de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven en informatie bij inwoners op te halen inzake hun wensen,
aandachtspunten en zorgen rondom deze beoogde fusie.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat op de provinciale website zal worden gepu
bliceerd en dat aan belangstellenden wordt toegezonden.
2. Toelichting door gedeputeerde Anne-Marie Spierings
In 2013 heeft de commissie Huijbregts onderzoek gedaan naar de bestuurskracht in Brabantse
gemeenten. De gemeente Nuenen c.a. heeft in 2015 een bestuurskrachtonderzoek uit laten voeren
en op grond van deze bevindingen hebben GS in 2016 de commissie Demmers ingesteld. De
bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a. was nog steeds ontoereikend en de raad heeft vervol
gens in november 2016 als voorkeursvariant gekozen voor een bestuurlijke fusie.
Het politiek-bestuurlijk samenspel in de gemeente Nuenen c.a. verloopt niet goed en er is nauwelijks
verbetering te zien. Met name de relatie tussen de raad en het college getuigt van onvoldoende
bestuurskracht. Normaliter stelt de raad hoofdlijnen voor beleid en kaders vast en is het college
verantwoordelijk voor de uitvoering. Dat is het samenspel tussen college en raad. In de gemeente
Nuenen c.a. gaat dat anders en gaat de raad op de stoel van het college zitten. Bovendien komt
het voor dat vertrouwelijke informatie wordt gelekt.
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GS nemen hun taak op het gebied van kwaliteit van het lokaal bestuur serieus en hebben daarom
hun verantwoordelijkheid genomen om te komen tot een herindelingsontwerp. Een fusie van de
gemeente Nuenen c.a. met de gemeente Eindhoven is de meest logische: alle natuurlijke en maat
schappelijke verbindingen uit Nuenen c.a. lopen primair naar Eindhoven en in mindere mate naar
Helmond en Geldrop-Mierlo.

De gemeente Son en Breugel heeft aangegeven niet met de gemeente Nuenen c.a. te willen fuseren.
Een enquête onder de inwoners van Nuenen c.a. heeft uitgewezen dat 60% van mening is dat de
gemeente Nuenen c.a. niet zelfstandig kan blijven. De verkiezingsuitslag van 21 maart jl. brengt
daar geen verandering in.
Ook gesprekken met ondernemers en maatschappelijke organisaties tonen draagvlak voor een fusie
tussen de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven aan.
Een eventueel te houden referendum komt erg laat in het proces wat nu doorlopen wordt. De
gemeente Nuenen c.a. heeft hiervoor in 2016 en 2017 voldoende tijd gehad. Bovendien staat de
reden voor een bestuurlijke fusie los van de uitslag van een referendum. Een nieuwe gemeente biedt
kansen aan de inwoners van de gemeente Nuenen c.a.
Gedeputeerde Staten zijn nu gestart met het opstellen van een herindelingsontwerp. Daarin worden
de contouren geschetst van de nieuwe gemeente. Daarbij is het zaak dat zoveel mogelijk input
wordt gegeven vanuit de betrokken gemeenten en met name de inwoners. De wensen, zorgen en
aandachtspunten worden meegenomen als onderlegger voor de nieuw te vormen gemeente. Enkele
punten zoals behoud van groen, geen hoogbouw en behoud van eigen identiteit in de kernen zijn
reeds bekend en worden in het herindelingsontwerp meegenomen.
3. Opmerkingen - vragen en antwoorden
Na de inleiding van gedeputeerde Spierings is er gelegenheid tot het geven van reacties en het
stellen van vragen. De reactie van de gedeputeerde is cursief weergegeven.
In het regioprogramma 040 is de urgentie benadrukt om beleid op orde te krijgen. De
gemeente Eindhoven kampt met flinke tekorten en koopt jaarlijks voor miljoenen extern advies
is. Kan de gemeente Eindhoven deze klus wel klaren?
De burgemeester van de gemeente Eindhoven heeft de kracht gehad om dit knelpunt zelf te
benoemen. Bij een gemeente met een dergelijke omvang zijn zulke bedragen voor inkoop
extern advies geen uitzondering.
Gerwen wil het groene gebied behouden. Kan ook het dorpse karakter behouden worden,
zonder hoogbouw en mét de groene buffer?
Er zijn veel gesprekken gevoerd tussen de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven. Ook in het verdiepingsdocument is opgenomen dat de groene zone behouden moet worden. Dit onderwerp
wordt dus opgenomen in het herindelingsontwerp.
De dorpsraad van Gerwen staat dicht bij de burgers. Blijft dit platform bestaan?
Ook de gemeente Eindhoven vindt het belangrijk dat kernen hun eigenheid behouden. Wijk
en dorpsraden spelen daarbij een belangrijke rol. Dit onderwerp krijgt dus aandacht in het
herindelingsontwerp.
Gedeputeerde Staten willen een fusie opleggen, maar als de gemeente Nuenen c.a. niet mee
werkt gaat dat niet lukken: de minister wil immers draagvlak van onderop en deze fusie levert
geen rendement op.
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Gedeputeerde Staten dragen verantwoordelijkheid voor het functioneren van het openbaar
bestuur in deze provincie. Financiën zijn geen argument voor de fusie. Verhoging van de kwali
teit van de bestuurskracht is de belangrijkste reden.
Het leven in de gemeente Nuenen c.a. is goed. Wat merken de inwoners van de fusie?
De burgers zullen in hun dagelijks leven weinig merken van de fusie. Elk dorp is uniek en dat
blijft zo. Maar voor bepaalde zaken, zoals bijv. de energietransitie, is een krachtig bestuur
nodig.
In 2010 is Acht bij de gemeente Eindhoven gevoegd, maar drie maanden later is de ondersteu
ning voor de dorpsraad ingetrokken en was er dus geen dorpsraad meer. Kunnen er garanties/
juridische zekerheid gegeven worden voor het behoud van de wijk- en dorpsraden?
Op dit moment kan er geen juridische zekerheid worden gegeven voor het voortbestaan van
de wijk- en dorpsraden. In het verdiepingsdocument wordt onder het hoofdstuk 'Democratie,
bestuur en burgerschap' ingegaan op inwonersparticipatie en het feit dat het cruciaal is om de
bestaande dorps- en wijkraden in Gerwen, Nederwetten en Eeneind te behouden.
De gemeente Nuenen c.a. heeft eind 2017 zelf een herijking van de bestuurskracht laten uitvoe
ren en de uitslag was toen 'voldoende'.
Het grootste zorgpunt vormt de samenwerking tussen de raad en het college. Het onderzoek
van 2017 laat een kleine verbetering van de bestuurskracht zien, maar bij inzooming blijkt dat
met name raadsleden een verbetering zien, het college nauwelijks en dat het ambtelijk appa
raat nog steeds heel kritisch is over de bestuurskracht. Ook maatschappelijke organisaties geven
aan dat zij geen verbeteringen zien.
De gemeente Eindhoven heeft wijk- en dorpsraden afgeschaft, wil graag 5e stad van
Nederland blijven, heeft een groot financieel tekort en wil graag de gemeente Nuenen c.a.
erbij hebben om financiële zaken op orde te krijgen. Waarom willen Gedeputeerde Staten de
gemeente Eindhoven hierbij helpen?
GS zijn er niet om de belangen van de gemeente Eindhoven te behartigen. Een situatie zoals
in de gemeente Nuenen c.a. wordt nergens elders in de provincie aangetroffen. Dat wil niet
zeggen dat alles in de gemeente Nuenen c.a. slecht is: met name de zorg en het Sociaal
Domein is in de gemeente Nuenen c.a. goed op orde. Gezien de bewegingen die de inwo
ners van de gemeente Nuenen c.a. richting gemeente Eindhoven maken is een fusie met de
gemeente Eindhoven een logische stap.
Waarom wordt er niet gekozen voor een Groot-Eindhoven? De indruk bestaat dat er sprake zal
zijn van een domino-effect en dat straks andere gemeenten de gemeente Nuenen c.a. zullen
volgen.
Het is niet mogelijk dat er tijdens deze Arhi-procedure nog andere gemeenten worden 'mee
genomen'. Het proces van veerkrachtig bestuur is heel zorgvuldig ingestoken. Eerder is in het
Stedelijk Gebied Eindhoven het idee voorgelegd om één bestuurslaag over de gemeenten te
leggen, maar daarvoor bleek geen draagvlak bij de aangesloten gemeenten.
Deze Arhi-procedure wordt over de rug van 23.000 Nuenenaren gevoerd.
Gedeputeerde Staten hebben zelf een enquête laten uitvoeren en heeft daarbij een respons
van > 50oZo gekregen. Daarvan bleek 60X voorstander van een fusie. Er zijn per abuis enkele
mensen aangeschreven die waren overleden. Voor zover deze situaties bij ons bekend zijn
geworden is met de nabestaanden persoonlijk contact opgenomen om daarvoor oprechte excu
ses aan te bieden.
Er wordt met twee maten gemeten: de gemeente Son en Breugel wil niet fuseren met de
gemeente Nuenen c.a. en de gemeente Nuenen c.a. wil niet fuseren met de gemeente
Eindhoven. Alleen de wens van de gemeente Son en Breugel wordt gerespecteerd.
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De gemeente Son en Breugel functioneert goed en er is dus geen aanleiding voor een fusie
voor deze gemeente. In de gemeente Nuenen c.a. is de situatie anders.
Alle verenigingen zijn lovend over de wethouders van de gemeente Nuenen c.a. Zij zijn bena
derbaar en makkelijk toegankelijk. In een nieuwe gemeente zal dat anders zijn. Gedeputeerde
staten hebben een rapport laten opstellen achter de rug van raad en college om.
Het betreffend rapport is gepubliceerd op de provinciale website en is dus voor iedereen toe
gankelijk. De betrokken gemeenten zijn voorafgaand aan het opstellen van het rapport geïnfor
meerd, er is persoonlijk gebeld met de burgemeesters.
Er zijn hier voornamelijk ouderen aanwezigen. Waar is de jongeren? Hoe denken zij erover?
Tijdens de bewonersavonden zijn er inderdaad met name ouderen aanwezig en wordt een
goed beeld gekregen van hun wensen en zorgen. GS hebben hun enquête voorgelegd aan een
a-selecte doelgroep: de enquête moest ingevuld worden door de meerderjarige in het huishou
den die het eerst jarig zou zijn. Daar zijn dus ook jongeren onder en middels de enquête wordt
dus een beeld verkregen van de a-selecte doelgroep.
Het benoemen van het tekort in de gemeente Eindhoven wordt gezien als een krachtige daad.
Waarom is er geen aandacht voor het feit dat het begrotingstekort in de gemeente Nuenen c.a.
is omgezet naar geen tekort?
Al eerder is aangegeven dat bestuurskracht niet enkel betrekking heeft op financiën. Het gaat
om zoveel meer. Er ligt een opgave voor de toekomst waarbij er ook oog moet zijn voor posi
tieve zaken. Genoemd wordt bijvoorbeeld het verschil tussen de OZB in de gemeenten Nuenen
c.a. en Eindhoven.

4. Planning
Momenteel wordt er een herindelingsontwerp opgesteld, waarbij de inbreng van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven heel belangrijk is. Medio mei is het herindelings-ontwerp gereed en
zal het ter inzage worden gelegd. Tot medio juli kan iedereen zienswijzen indienen; de raden van
betrokken gemeenten tot medio augustus. Alle zienswijzen worden beantwoord in een Reactienota
en zo nodig verwerkt in een herindelingsadvies dat Provinciale Staten dienen vast te stellen. Na vast
stelling door Provinciale Staten wordt eind 2018 het provinciaal advies voorgelegd aan de minister
van Binnenlandse Zaken. Na instemming van de ministerraad zal de minister in de loop van 2019
advies vragen over het wetsvoorstel aan de Afdeling advisering van de Raad van State die zich hier
over in het najaar 2019 uitspreekt. In februari-mei 2020 vindt behandeling van het advies plaats in
de Tweede Kamer en voor de zomer 2020 in de Eerste Kamer. Als alles goed verloopt zal dan op 1
januari 2021 de nieuwe gemeente gestart worden. Met dit proces wordt de democratische legitima
tie gewaarborgd in Provinciale Staten en in de Tweede Kamer.
Vanuit de aanwezigen wordt geïnformeerd of iedereen zienswijzen kan indienen.
Hierop wordt bevestigend geantwoord. Alle zienswijzen worden beschouwd en eventueel verwerkt
in het herindelingsadvies dat aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. In een Reactienota wordt
vastgelegd hoe er is omgegaan met alle inspraakreacties en wordt een onderbouwing gegeven als
de zienswijze niet is overgenomen. Het herindelingsadvies en de Reactienota zijn openbaar.
5. Inventarisatie van wensen, zorgen en aandachtspunten
Na de pauze worden de aanwezigen opgedeeld in 4 groepen en wordt hen gevraagd om hun
wensen, aandachtspunten en zorgen op te schrijven en de belangrijkste punten na afloop plenair te
delen.
In de bijlage bij dit verslag worden alle wensen, zorgen, aandachtspunten en kansen weergegeven
die door de afzonderlijke groepen zijn opgeschreven.
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De kernpunten hieruit zijn:
^
behoud van groene omgeving - sociale cohesie (verenigingsleven) - dorps karakter en
betrokkenheid
^
kansen voor de economische ontwikkeling van de regio
^
bezorgdheid voor hogere lasten (hogere leges, verzekeringspremies, afvaltarieven) en minder
inspraak
^
behoud van culturele, sport- en zorgvoorzieningen
Een oproep wordt gedaan om een bijeenkomst te organiseren voor jongeren. Veel jongeren weten
niet wat er speelt en hebben ook geen weet van de bewonersavonden. Gevraagd wordt om hen te
betrekken bij het proces middels andere kanalen zoals bijv. Social Media. Met name jongeren zien
veel voordelen in een fusie met de gemeente Eindhoven vanwege de economische groei in de regio
en de werkgelegenheid die daarvan het gevolg is.
Daarnaast wordt een oproep gedaan aan raad/college van de gemeente Nuenen c.a. om te
participeren bij het opstellen van het herindelingsontwerp. Zorg ervoor dat ook de belangen van de
inwoners van de gemeente Nuenen c.a. hierin worden meegenomen.
Niet aanschuiven bij de onderhandelingen over de nieuwe gemeente is een gemiste kans.
6. Afsluiting
Medio mei 2018 zal het herindelingsontwerp worden gepresenteerd, een schets van hoe de nieuwe
gemeente eruit komt te zien. Er kan niet gegarandeerd worden dat alle wensen worden gehono
reerd, maar er zal in ieder geval serieus naar gekeken worden. Als een wens geen plek heeft gekre
gen in het herindelingsontwerp zal benoemd worden waarom niet.
Gedeputeerde Staten zullen nog nadenken over het verzoek om een speciale avond voor jongeren
te organiseren. Wellicht kan dat online, digitaal of in de vorm van een College Tour.
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en hun input en de bijeenkomst wordt
gesloten.

inwonersavond in Nuenen op 11 april 2018
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Nuenen

11 april 2018
Aanwezig:
Namens de Provincie Noord-Brabant:
Mevrouw A. Spierings, gedeputeerde
De heer R. Peusens, programmamanager
De heer M. van Osch, beleidsmedewerker
Mevrouw M. Bonn, beleidsmedewerker
De heer P. Tetteroo, adviseur
Gespreksleiding:
Mevrouw E. van den Hoogen
Verslaglegging:
Mevrouw I. Brokken, namens De Notulant
Algemeen
Tijdens deze bijeenkomst in Nuenen waren 230 inwoners aanwezig.
1. Opening en toelichting
De bedoeling is om vanavond meer informatie te verschaffen over de achtergronden van het besluit
van Gedeputeerde Staten (GS) om een herindelingsontwerp op te stellen tot samenvoeging van de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven en informatie bij inwoners op te halen inzake hun wensen,
aandachtspunten en zorgen rondom de beoogde fusie.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat op de provinciale website zal worden gepu
bliceerd en dat aan belangstellenden wordt toegezonden.
2. Toelichting door gedeputeerde Anne-Marie Spierings
In 2013 heeft de commissie Huijbregts onderzoek gedaan naar de bestuurskracht in Brabantse
gemeenten. De gemeente Nuenen c.a. heeft in 2015 een bestuurskrachtonderzoek uit laten voeren
en op grond van deze bevindingen hebben GS in 2016 de commissie Demmers ingesteld. De
bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a. was nog steeds ontoereikend en de raad heeft vervol
gens in november 2016 gekozen voor bestuurlijke fusie als voorkeursvariant voor de bestuurlijke toe
komst van de gemeente Nuenen c.a. Uiterlijk op 1 juli 2017 zou de raad van de gemeente Nuenen
c.a. de gewenste fusiepartner benoemen, maar toen dit uitbleef hebben Gedeputeerde Staten het
proces overgenomen en is de Arhi-procedure gestart.
Het politiek-bestuurlijk samenspel in de gemeente Nuenen c.a. verloopt niet goed en er is nauwelijks
verbetering te zien. Met name de relatie tussen de raad en het college getuigt van onvoldoende
bestuurskracht. Normaliter stelt de raad hoofdlijnen voor beleid en kaders vast en is het college ver
antwoordelijk voor uitvoering. Dat is het samenspel tussen college en raad. In de gemeente Nuenen
c.a. gaat dat anders en gaat de raad op de stoel van het college zitten. Bovendien komt het voor
dat vertrouwelijke informatie wordt gelekt.
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GS nemen hun taak op het gebied van kwaliteit van lokaal bestuur serieus en hebben daarom
hun verantwoordelijkheid genomen om te komen tot een herindelingsontwerp. Een fusie van de
gemeente Nuenen c.a. met de gemeente Eindhoven is de meest logische: alle natuurlijke en maat
schappelijke verbindingen uit Nuenen lopen primair naar Eindhoven en in mindere mate naar
Helmond en Geldrop-Mierlo.
De gemeente Son en Breugel heeft aangegeven niet met de gemeente Nuenen c.a. te willen fuse
ren. Een eventueel te houden referendum komt erg laat in het proces wat nu doorlopen wordt. De
gemeente Nuenen c.a. heeft hiervoor in 2016 en 2017 voldoende tijd gehad. Bovendien staat de
reden voor een bestuurlijke fusie los van de uitslag van een referendum. Een nieuwe gemeente biedt
kansen aan de inwoners van de gemeente Nuenen c.a. Uit het bestuurskrachtonderzoek bleek onder
andere dat bijvoorbeeld het erfgoed van Van Gogh onvoldoende wordt benut voor het aantrekken
van toerisme. Daarnaast kan een nieuwe gemeente een hoge kwaliteit van dienstverlening bieden.
GS zijn nu gestart met het opstellen van een herindelingsontwerp. Daarin worden de contouren
geschetst van de nieuwe gemeente. Daarbij is het zaak dat zoveel mogelijk input wordt gegeven
vanuit de betrokken gemeenten en met name de inwoners. Daarvoor zijn deze bewonersavonden
georganiseerd die verder geen juridische status hebben. De wensen, zorgen en aandachtspunten
worden meegenomen als onderlegger voor de nieuw te vormen gemeente. Enkele punten zoals
behoud van groen, geen hoogbouw en behoud van eigen identiteit in de kernen zijn reeds bekend
en worden in het herindelingsontwerp meegenomen.
Met het vormen van een krachtige nieuwe gemeente kunnen beide betrokken gemeenten voordeel
behalen. In de gemeente Eindhoven leidt het Sociaal Domein tot zorgen; in de gemeente Nuenen
is het Sociaal Domein heel goed geregeld. De fusie biedt dus ook kansen voor de gemeente
Eindhoven.
3. Opmerkingen - vragen en antwoorden
^ Waarom heeft er een bestuurskrachtonderzoek plaatsgevonden in de gemeente Nuenen c.a. en
niet in de gemeente Eindhoven?
In 2013 heeft de commissie Huijbregts alle gemeenten onderzocht en bij de gemeente
Eindhoven was er voldoende bestuurskracht. Gedeputeerde Staten hebben daarover ook geen
twijfels.
^ Volgens Gedeputeerde Staten kan het erfgoed van Van Gogh beter benut worden, terwijl er
sprake is van een commercieel succes. Er wordt veel aan het 'merk' Van Gogh gedaan en er is
sprake van veel positieve publiciteit.
Bij dit onderwerp werd er gesproken over kansen van een nieuwe gemeente. De gemeente
Eindhoven heeft een sterke toeristische organisatie en waarschijnlijk kan er nóg meer uit het
^

^
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erfgoed van Van Gogh gehaald worden.
Er wordt al gesproken over 'de nieuwe gemeente'. Is er dan al sprake van een definitief besluit?
Momenteel wordt er gewerkt aan het opstellen van een herindelingsontwerp voor de fusie
tussen beide gemeenten. Dat ontwerp zal medio mei 2018 gereed zijn en zal voor inspraak ter
inzage worden gelegd. Eind 2018 zal een herindelingsadvies aan Provinciale Staten ter vaststel
ling worden voorgelegd.
Er is een nieuwe gemeenteraad gekozen. De nieuwe raadsleden moeten een kans krijgen
om te bewijzen dat de gemeente Nuenen c.a. zelfstandig kan blijven. Een enquête onder de
Nuenenaren wijst uit dat 80^» het leven hier prima vindt en dat er een goed sociaal en vereni
gingsleven is. De gemeente Eindhoven zal waarschijnlijk het groene gebied willen volbouwen.

Weergave en opbrengst van de inwonersavonden | 15 mei 2018 | Verslagen van de bijeenkomsten

^

^

^

^

De identiteit van de gemeente Nuenen c.a. is van Nuenen en vooral van de mensen. Maar er
zijn zaken waarover beslissingen moeten worden genomen, dossiers die niet kunnen wachten.
Een voorbeeld is duurzame energie, daar is volle aandacht voor nodig.
Vorig jaar is een aantal gemeenten in Noordoost Brabant gefuseerd in de nieuwe gemeente
Meijerijstad. Is het landelijk beleid om kleinere gemeenten samen te gaan voegen tot een
gemeente met circa 180.000 inwoners?
Het antwoord ligt genuanceerder. Het aantal gemeenten in Nederlands loopt jaarlijks terug, er
is een tendens tot grotere gemeenten. Dit is logisch, want de gemeentelijke taken worden steeds
complexer en bundeling van krachten biedt dan meer kansen.
Door de voormalig voorzitter van de dorpsraad van Gerwen worden Gedeputeerde
Staten bedankt voor de aandacht die afgelopen jaren is geschonken aan de identiteit
van kleine kernen en de ontvangen financiële bijdrage uit het IDOP-programma (Integrale
DorpsOntwikkelingsPlannen).
Vervolgens wordt gewezen op het KAFI-onderzoek, een hoofdpijndossier dat al vier jaar loopt
en waarbij weinig daadkracht wordt getoond.
U noemt nu één dossier, maar er zijn meerdere dossiers waarop geen regie wordt gevoerd. Er
wordt regelmatig gelekt uit vertrouwelijke informatie, de actualiteit van het digitale systeem is
niet op orde. Dat zijn slechts enkele voorbeelden.
De gemeente Eindhoven heeft een fors tekort op het Sociaal Domein. Is het de bedoeling dat de
gemeente Nuenen meehelpt het tekort aan te vullen?
Op het moment dat er een nieuwe gemeente wordt gevormd wordt alles samengevoegd, inclu
sief de OZB die in Nuenen omlaag zal gaan en in Eindhoven omhoog.
Er heeft geen objectieve meting plaatsgevonden van de bestuurskracht van de gemeente
Nuenen c.a. De meting vond plaats toen de gemeente Nuenen c.a. in een dal zat en de
gemeente Eindhoven in een piek. Is ook overwogen om de gemeente Nuenen c.a. te komen
helpen?
Als er geen vertrouwen is tussen raadsleden onderling, er binnen de raad geen sprake is
van vertrouwen en als er ook geen vertrouwen is tussen raad en college dan is het voor
Gedeputeerde Staten niet mogelijk om dit over te nemen. Bovendien heeft de raad zich in

^

^

november 2016 zelf uitgesproken voor een bestuurlijke fusie als voorkeursscenario.
Ook de gemeente Eindhoven heeft een nieuwe raad gekregen. Welke rol krijgt die raad? Heeft
die nieuwe raad zeggenschap over een mogelijke fusie?
De posities van de raden van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven zijn gelijk. Zodra het
herindelingsontwerp gereed is en ter inzage wordt gelegd hebben de raden drie maanden tijd
om zienswijzen in te dienen. Ook de raden van de omliggende gemeenten mogen zienswijzen
indienen.
Er wordt gesproken over onvoldoende bestuurskracht blijkens een onderzoek in 2013. In 2017
heeft de gemeente Nuenen c.a. zelf een nieuw onderzoek uitgevoerd met een 'voldoende'
als resultaat. Er is dus sprake van een ondemocratisch proces. Gedeputeerde Staten willen de
fusie erdoor duwen, met als risico dat de samenwerking in de regio straks helemaal verdwijnt.
Waarom wordt er niet breder, regionaal, gekeken?
De gemeente Nuenen c.a. heeft eind 2015 ook een onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek
is echter niet meer terug te vinden op de website van de gemeente Nuenen c.a. Het onder
zoek uit 2017 wel, met als resultaat dat de bestuurskracht op een aantal fronten verbeterd was.
Op het gebied van politiek-bestuurlijk samenspel is er echter nauwelijks verbetering te zien.
Vooral raadsleden zelf geven aan dat het daarmee beter zou gaan, het college ziet nauwe-
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lijks verbetering en de ambtelijke organisatie is nog steeds erg kritisch. De Arhi-procedure die
Gedeputeerde Staten nu hebben ingezet is een democratisch proces, want zowel Provinciale
Staten als de Tweede en Eerste Kamer dienen in te stemmen met het herindelingsadvies.
^

^

^

^

^

^

Ik ben voorstander van de beoogde fusie. Veel dorpen in onze provincie zijn inmiddels gefu
seerd. Wat zijn de resultaten? Wat vinden de bewoners er uiteindelijk zelf van? Het idee leeft
dat hier angst regeert.
De meeste zorgen gaan over de identiteit van de kernen. Daar gaat het altijd goed mee. In
Ravenstein, Lith en Geffen zijn de achtereenvolgende fusies met Oss goed verlopen. De inwo
ners zijn tevreden en de dorpen zijn dorpen gebleven.
Wat zijn de voor- en nadelen van de fusie voor het milieu (schone lucht, duurzame energie,
groene gemeente)?
Het groene gebied tussen de gemeenten Eindhoven en Nuenen c.a. wordt ontzettend gewaar
deerd door zowel inwoners uit Eindhoven als van Nuenen c.a. Hetzelfde geldt voor het groen
tussen de kernen van Nuenen. De gemeente Eindhoven heeft een stevig beleid gevoerd op
schone lucht. Op het gebied van duurzame energie werkt de gemeente Eindhoven heel actief
aan bepaalde projecten zoals deelauto's, laadpalen etc. Voor dit soort projecten weet de
gemeente Eindhoven veel Europese subsidie binnen te halen.
Is er straks sprake van Eindhoven c.a. in plaats van Nuenen c.a.?
Er wordt nu geschreven aan het herindelingsontwerp. Gedeputeerde Staten vragen ook de
betrokken gemeenten om mee te schrijven en input te leveren voor de nieuwe gemeente. De
gemeente Nuenen c.a. wil echter geen medewerking verlenen aan het fusieproces. Daarom
is het goed dat er vanavond veel burgers zijn die hun wensen, zorgen en aandachtspunten
delen. Over de naam van de nieuwe gemeente zal straks een passage opgenomen zijn in het
herindelingsontwerp.
De gemeente Nuenen c.a. is een sociale gemeente; er wordt goed voor ouderen gezorgd
(maaltijdenverstrekking, hulp bij huishouding etc.). De gemeente Eindhoven heeft een groot
tekort op de gelden voor het Sociaal Domein. Daarom wordt gevreesd dat de ouderen in
Nuenen straks in de kou komen te staan.
Dat is een terechte en begrijpelijke zorg. De vorming van een nieuwe gemeente betekent echter
ook dat Eindhoven zaken van Nuenen kan overnemen, want de werkwijze in Nuenen op het
gebied van (ouderen)zorg is goed.
Veel voorzieningen in de gemeente Nuenen c.a. zijn goed. Dat moet behouden blijven.
Aangezien er steeds meer wordt bezuinigd is het goed om bij de gemeente Eindhoven aan
te sluiten, want van daaruit lopen er lijntjes naar Den Haag en kan er gezorgd worden voor
subsidies om de verenigingen te faciliteren en de goede zorg te borgen. Ook het schooltje in
Nederwetten kan dan blijven bestaan.
Het rapport van de commissie Huijbregts krijgt veel aandacht in tegenstelling tot het rapport van
de commissie Demmers. In dat laatste rapport wordt juist geadviseerd om de samenwerking in
de regio te versterken.
De commissie Demmers adviseerde ook een fusie, maar dan met de gemeente Son en Breugel.
Tevens gaf de commissie aan dat er behoefte was aan een sterke regio met overdracht van
taken en bevoegdheden binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Bij de betreffende regioge
meenten was daar echter geen draagvlak voor en daarom is gezocht naar een andere optie.
Aangezien ook de gemeente Geldrop-Mierlo niets zag in een fusie bleef er uit het advies van
de commissie Demmers maar één optie over: een fusie tussen de gemeenten Eindhoven en
Nuenen c.a.
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Het is heel belangrijk dat de gemeente Nuenen c.a. meewerkt aan de opstelling van het herindelingsontwerp en daarbij de belangen van de inwoners behartigt. Hoe kan ervoor gezorgd
worden dat de gemeente Nuenen c.a. gaat meewerken?
Alle documenten, verslagen, uitnodigingen etc. worden ook naar de gemeente Nuenen c.a.
verzonden, maar de gemeente kan niet gedwongen worden om medewerking te verlenen.
Vertegenwoordigers van de gemeente Nuenen c.a. staan op het standpunt dat meeschrijven
aan het herindelingsontwerp gezien wordt als instemming met de beoogde fusie. De gemeente
Nuenen c.a. kan echter ook nog zienswijzen indienen en hun standpunt kenbaar maken bij
Provinciale Staten en in Den Haag. Gedeputeerde Staten zullen uitnodigingen, informatie etc.
blijven sturen naar de gemeente Nuenen c.a. maar zijn vooral heel blij dat er vanavond zoveel
burgers aanwezig zijn om input te leveren voor het herindelingsontwerp.

4. Planning
Momenteel wordt er een herindelingsontwerp opgesteld, waarbij de inbreng van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven heel belangrijk is. Medio mei is het herindelingsontwerp gereed en
zal het ter inzage worden gelegd. Tot medio juli kan iedereen zienswijzen indienen; de raden tot
medio augustus. Alle zienswijzen worden beantwoord in een Reactienota en zo nodig verwerkt in
een herindelingsadvies dat Provinciale Staten dienen vast te stellen. Na vaststelling door Provinciale
Staten wordt eind 2018 het provinciaal advies voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken.
Na instemming van de ministerraad zal de minister in de loop van 2019 advies vragen over het
wetsvoorstel aan de Afdeling advisering van de Raad van State die zich hierover in het najaar 2019
uitspreekt. In februari-mei 2020 vindt behandeling van het advies plaats in de Tweede Kamer en
voor de zomer 2020 in de Eerste Kamer. Als alles goed verloopt zal dan op 1 januari 2021 de
nieuwe gemeente gestart worden. Met dit proces wordt de democratische legitimatie gewaarborgd
in Provinciale Staten en in de Tweede Kamer.
Vanuit de aanwezigen worden de volgende vragen gesteld/opmerkingen geplaatst:
^ Als het herindelingsontwerp medio mei 2018 gereed is hebben beide gemeenten nog twee
weken tijd voor de terinzagelegging. Dat betekent dat zienswijzen pas vanaf 1 juni ingediend
kunnen worden, in de vakantieperiode.
^
Provinciale Staten, de Afdeling advisering van de Raad van State en het parlement maken hun
eigen planning, dus er kan enkel sprake zijn van een geschatte planning.
De gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven worden gestimuleerd om het herindelingsontwerp zo
spoedig mogelijk ter inzage te leggen.
Wat betreft de vakantieperiode: de meeste mensen zijn geen zes weken met vakantie, dus er is
ruimschoots tijd voor het indienen van zienswijzen.
Gedeputeerde Staten kunnen inderdaad geen invloed uitoefenen op de planning van andere
gremia, maar in de gepresenteerde planning is uitgegaan van het normale tijdpad en van het
meest voor de hand liggende scenario.
5. Inventarisatie van wensen, zorgen en aandachtspunten
Na de pauze worden de aanwezigen opgedeeld in groepen en wordt hen gevraagd om hun
wensen, aandachtspunten en zorgen op te schrijven en de belangrijkste punten na afloop plenair te
delen.
In de bijlage bij dit verslag worden alle wensen, zorgen, aandachtspunten en kansen weergegeven
die door de afzonderlijke groepen zijn opgeschreven.
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De kernpunten hieruit zijn:
^
behoud van eigen identiteit - sociale cohesie - dorps karakter - groen in en buiten de kernen wijk- en dorpsraden
^ vorm met alle gemeenten rondom de gemeente Eindhoven een sterke regio met meer bestuur
lijke kracht
^
de raad/het college van de gemeente Nuenen c.a. moet haar verantwoordelijkheid nemen,
participeren in het fusieproces en de belangen van de inwoners behartigen in plaats van de
eigen belangen
^
behoud de goede zaken in de gemeente Nuenen c.a.: de zorg, de voorzieningen, het
verenigingsleven
^
de financiële situatie van de gemeente Eindhoven en de consequenties daarvan voor Nuenen
vormen een zorgpunt
^
Nuenen moet over Nuenense zaken kunnen blijven beslissen
Een verslag van deze bijeenkomst wordt aan iedereen via e-mail toegezonden en gepubliceerd op
de provinciale website.
6. Afsluiting
De gedeputeerde bedankt iedereen voor komst en inbreng waarna de bijeenkomst wordt gesloten.

inwonersavond in Nuenei
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Eindhoven

10 april 2018
Aanwezig:
Namens de Provincie Noord-Brabant:
Mevrouw A. Spierings, gedeputeerde
De heer R. Peusens, programmamanager
De heer M. van Osch, beleidsmedewerker
Mevrouw M. Bonn, beleidsmedewerker
De heer P. Tetteroo, adviseur
Namens de gemeente Eindhoven:
De heer J. Jorritsma, burgemeester
Gespreksleiding:
Mevrouw E. van den Hoogen
Verslaglegging:
Mevrouw I. Brokken, namens De Notulant
Algemeen
Tijdens deze bijeenkomst in Eindhoven waren 41 inwoners aanwezig.
1. Opening en toelichting
Met een woord van welkom wordt de bijeenkomst geopend.
De bedoeling is om vanavond meer informatie te verschaffen over de achtergronden van het besluit
van Gedeputeerde Staten (GS) om een herindelingsontwerp op te stellen tot samenvoeging van de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven en informatie bij inwoners op te halen inzake hun wensen,
aandachtspunten en zorgen rondom deze beoogde fusie.
Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat op de provinciale website zal worden gepu
bliceerd en dat aan belangstellenden wordt toegezonden.
Burgemeester Jorritsma heet iedereen welkom en nodigt de aanwezigen uit om mee te denken in dit
door de provincie geïnitieerde herindelingsproces.
2. Toelichting door gedeputeerde Anne-Marie Spierings
In 2013 heeft de commissie Huijbregts onderzoek gedaan naar de bestuurskracht in Brabantse
gemeenten. De gemeente Nuenen c.a. heeft in 2015 een bestuurskracht-onderzoek uit laten voeren
en op grond van deze bevindingen hebben GS in 2016 de commissie Demmers ingesteld. De
bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a. was nog steeds ontoereikend en de raad heeft vervol
gens in november 2016 als voorkeursvariant gekozen voor een bestuurlijke fusie.
Het politiek-bestuurlijk samenspel in de gemeente Nuenen c.a. verloopt niet goed en er is nauwelijks
verbetering te zien. Met name de relatie tussen de raad en het college getuigt van onvoldoende
bestuurskracht. Normaliter stelt de raad hoofdlijnen voor beleid en kaders vast en is het college
verantwoordelijk voor de uitvoering. Dat is het samenspel tussen college en raad. In de gemeente
Nuenen c.a. gaat dat anders en gaat de raad op de stoel van het college zitten.
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GS nemen hun taak op het gebied van kwaliteit van het lokaal bestuur serieus en hebben daarom
hun verantwoordelijkheid genomen om te komen tot een herindelingsontwerp. Een fusie van de
gemeente Nuenen c.a. met de gemeente Eindhoven is de meest logische: alle natuurlijke en maat
schappelijke verbindingen uit Nuenen c.a. lopen primair naar Eindhoven en in mindere mate naar
Helmond en Geldrop-Mierlo.
De gemeente Son en Breugel heeft aangegeven niet met de gemeente Nuenen c.a. te willen fuseren.
Een enquête onder de inwoners van Nuenen c.a. heeft uitgewezen dat 60% van mening is dat de
gemeente Nuenen c.a. niet zelfstandig kan blijven. De verkiezingsuitslag van 21 maart jl. brengt
daar geen verandering in.
Ook gesprekken met ondernemers en maatschappelijke organisaties tonen draagvlak voor een fusie
tussen de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven aan. Een nieuwe gemeente biedt kansen aan de
inwoners van de gemeente Nuenen c.a.
GS zijn nu gestart met het opstellen van een herindelingsontwerp. Daarin worden de contouren
geschetst van de nieuwe gemeente. Daarbij is het zaak dat zoveel mogelijk input wordt gegeven
vanuit de betrokken gemeenten en met name de inwoners. De wensen, zorgen en aandachtspunten
worden meegenomen als onderlegger voor de nieuw te vormen gemeente. Enkele punten zoals
behoud van groen, geen hoogbouw en behoud van eigen identiteit in de kernen zijn reeds bekend
en worden in het herindelingsontwerp meegenomen.
Met het vormen van een krachtige nieuwe gemeente kunnen beide betrokken gemeenten daarmee
voordeel behalen. In de gemeente Eindhoven leidt het Sociaal Domein tot zorgen; in de gemeente
Nuenen is het Sociaal Domein heel goed geregeld. De fusie biedt dus ook kansen voor de
gemeente Eindhoven.
3. Opmerkingen - vragen en antwoorden
Na de inleiding van gedeputeerde Spierings is er gelegenheid tot het geven van reacties en het
stellen van vragen. De reactie van de gedeputeerde is cursief weergegeven.
^

Veel inwoners uit Eindhoven recreëren in het groene gebied tussen de gemeenten Eindhoven en
Nuenen c.a. Wordt dit gebied straks bebouwd, zodat er sprake wordt van een aaneengesloten
nieuwe gemeente?
Het behoud van de groene buffers is een wens die reeds in het voorproces al is aangegeven en
in het herindelingsontwerp zal worden meegenomen. De bebouwing hoeft niet aaneengesloten
te zijn om van één gemeente te kunnen spreken.

^

Is er al een naam bekend van de nieuwe gemeente?
Hierover is nog niets besloten.
Krijgt Nuenen c.a. straks een dorpsraad die fungeert als aanspreekpunt?
Op dit moment hebben de kernen Gerwen en Nederwetten een dorpsraad. Eeneind beschikt
over een wijkraad. De inwoners van die kernen hebben aangegeven deze gremia niet kwijt te

^

^

^
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willen. Deze wens wordt meegenomen in het herindelingsontwerp.
In Acht bestond er een dorpsraad met gekwalificeerd adviesrecht. Dit adviesrecht is na de
samenvoeging met de gemeente Eindhoven weggenomen, evenals de ambtelijke ondersteuning.
Er zijn dus zorgen over het voortbestaan van de wijk- en dorpsraden.
Ook tijdens de andere bewonersavonden is dit zorgpunt ingebracht. Er zal dus worden bezien
op welke wijze deze wens in het herindelingsontwerp zal worden opgenomen. Hierop zal
worden teruggekoppeld.
In 2015 is er een bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd bij de gemeente Nuenen c.a. maar niet
bij de gemeente Eindhoven.
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Alle Brabantse gemeenten zijn destijds gevraagd een visie te maken voor de toekomst.
In de gemeente Nuenen c.a. is een bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd omdat daar concrete
aanleiding voor was. Dat was niet het geval in de gemeente Eindhoven.
De bestuurskracht in de gemeente Nuenen c.a. is in het afgelopen jaar verbeterd. Is het niet
mogelijk om een soort van gewestbestuur op te richten?
De commissie Demmers die in 2016 het onderzoek in de gemeente Nuenen c.a. heeft uitge
voerd, heeft in haar rapport opschaling in de regio geadviseerd. Door de betrokken gemeenten
is dit afgewezen. Daarvoor is dus geen draagvlak en Gedeputeerde Staten zien daar geen
noodzaak toe. Het kleiner maken van gemeenten is een contraire beweging. Gemeenten krijgen
steeds meer taken en de uitvoering daarvoor wordt dus steeds complexer.
De gemeente Rozendaal bij Arnhem heeft slechts 1520 inwoners en is al 200 jaar zelfstan
dig. Deze gemeente kans dus wel zelfstandig blijven en hoeft niet bij de gemeente Arnhem te
worden gevoegd.
GS zijn alleen verantwoordelijk voor de provincie Noord-Brabant en kunnen dus de situatie in
Rozendaal niet beoordelen.
Moet een gemeente niet schuldenvrij zijn voordat deze kan worden samengevoegd?
Nee, de financiële situatie van een gemeente kan aanleiding zijn voor een samenvoeging met
een andere gemeente, maar in dit geval is dit niet aan de orde. Zowel de gemeente Eindhoven
als de gemeente Nuenen c.a. staan onder repressief toezicht. Dit geldt voor bijna alle gemeen
ten in Noord-Brabant. Er zijn slechts enkele gemeenten die onder verscherpt toezicht staan.
Hoe komt de samenwerking tussen de maatschappelijke organisaties in beide gemeenten tot
stand? Wordt deze samenwerking gestimuleerd? Als voorbeelden worden genoemd: uitvoering
van de Jeugdwet, de Participatiewet etc.
Blijkbaar heeft u daar al bepaalde ideeën over. Als u de kansen daarvoor opschrijft zullen de
mogelijkheden worden bezien.

4. Planning
Momenteel wordt er een herindelingsontwerp opgesteld, waarbij de inbreng van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven heel belangrijk is. Medio mei is het herindelingsontwerp gereed en
zal het ter inzage worden gelegd. Tot medio juli kan iedereen zienswijzen indienen; de raden tot
medio augustus. Alle zienswijzen worden beantwoord in een Reactienota en zo nodig verwerkt in
een herindelingsadvies dat Provinciale Staten dienen vast te stellen. Na vaststelling door Provinciale
Staten wordt eind 2018 het provinciaal advies voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken.
Na instemming van de ministerraad zal de minister in de loop van 2019 advies vragen over het
wetsvoorstel aan de Afdeling advisering van de Raad van State die zich hierover in het najaar 2019
uitspreekt. In februari-mei 2020 vindt behandeling van het advies plaats in de Tweede Kamer en
voor de zomer 2020 in de Eerste Kamer. Als alles goed verloopt zal dan op 1 januari 2021 de
nieuwe gemeente gestart worden. Met dit proces wordt de democratische legitimatie gewaarborgd
in Provinciale Staten en in de Tweede Kamer.
5. Inventarisatie van wensen, zorgen en aandachtspunten
Na de pauze worden de aanwezigen opgedeeld in 4 groepen en wordt hen gevraagd om hun
wensen, aandachtspunten en zorgen op te schrijven en de belangrijkste punten na afloop plenair te
delen.
In de bijlage bij dit verslag worden alle wensen, zorgen, aandachtspunten en kansen weergegeven
die door de afzonderlijke groepen zijn opgeschreven.
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De kernpunten hieruit zijn:
^ zorgen om verlies van democratie
^
behoud van groene omgeving - sociale cohesie (verenigingsleven) - dorps karakter en
betrokkenheid
^ wens tot samenwerking - zoek het beste uit beide gemeenten en neem sterke punten van elkaar
over - begin daarmee in een vroeg stadium
^ behoud van identiteit is belangrijk, maar levert weinig op qua diversiteit (paradox)
^ kansen op het gebied van sociale werkvoorzieningen voor de inwoners van de gemeente
Nuenen c.a. (dichter bij huis). Gevolg van de fusie kan zijn dat inwoners met een afstand tot de
arbeidsmarkt dichterbij hun woonadres een geschikte arbeidsplaats vinden.
6. Afronding en afsluiting
Vanavond is er evenwichtig gediscussieerd en was er oog voor niet alleen bedreigingen maar ook
voor kansen. De identiteit van een dorp wordt met name gevormd door de aanwezige gemeen
schapszin zoals in Acht en Gestel en ook in Nuenen en haar kernen.
In het verdiepingsdocument (Memorandum of Understanding) dat is opgesteld door de raad van
de gemeente Eindhoven en de begeleidingsgroep (met mandaat van de raad) van de gemeente
Nuenen c.a. is er intensief aandacht besteed aan onderwerpen zoals woningbouw, dorps- en
wijkraden, Sociaal Domein etc. Over alle thema's is op hoofdlijnen consensus bereikt. Alle aanwe
zigen worden geadviseerd om kennis te nemen van het verdiepingsdocument op de provinciale
website.
Het is goed om te kunnen constateren dat de inwoners van de gemeente Eindhoven oog hebben
voor de zorgen van de inwoners van de gemeente Nuenen c.a. Daarnaast bestaat er een grote
nieuwsgierigheid en leergierigheid. De wens is geuit om een soort van heidag te organiseren voor
maatschappelijke organisaties in beide gemeenten om in een vroeg stadium kennis met elkaar te
maken en van elkaar te kunnen leren.
Medio mei 2018 zal het herindelingsontwerp worden gepresenteerd, een schets van hoe de nieuwe
gemeente eruit komt te zien. Er kan niet gegarandeerd worden dat alle wensen worden gehono
reerd, maar er zal in ieder geval serieus naar gekeken worden. Als een wens geen plek heeft gekre
gen in het herindelingsontwerp zal benoemd worden waarom niet.
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en hun input en de bijeenkomst wordt
gesloten.
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Jongeren

23 april 2018
Aanwezig:
Namens de Provincie Noord-Brabant:
Mevrouw A. Spierings, gedeputeerde
De heer R. Peusens, programmamanager
De heer M. van Osch, beleidsmedewerker
Mevrouw M. Bonn, beleidsmedewerker
De heer P. Tetteroo, adviseur
Gespreksleiding:
Mevrouw E. van den Hoogen
Verslaglegging:
Mevrouw I. Brokken, namens De Notulant
Algemeen
Tijdens deze bijeenkomst in Nuenen waren 23 inwoners aanwezig.
1. Opening en toelichting
Met een woord van welkom wordt de bijeenkomst geopend.
De bedoeling is om vanavond informatie bij de jonge inwoners van Nuenen c.a. op te halen inzake
hun wensen, aandachtspunten en zorgen rondom deze beoogde fusie. Daarnaast wil de gedepu
teerde meer informatie verschaffen over de achtergronden van het besluit van Gedeputeerde Staten
(GS) om een herindelingsontwerp op te stellen tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a.
en Eindhoven. Er is inmiddels een aantal inwonersbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de inwonersbijeenkomst te Gerwen kwam het verzoek alléén voor jongeren - voor mensen tussen de 18-35
jaar - een bijeenkomst te organiseren. GS zijn ingegaan op dit verzoek door deze bijeenkomst te
organiseren. Voor de toekomst van Nuenen is het vooral belangrijk om te horen wat de wensen van
jongeren zijn, wat zij missen en welke kansen zij zien bij deze beoogde fusie. Van deze bijeenkomst
wordt een verslag gemaakt dat op de provinciale website zal worden gepubliceerd en dat aan
belangstellenden wordt toegezonden.
2. Toelichting door gedeputeerde Anne-Marie Spierings
Jongeren lezen vaak geen huis-aan-huisbladen of andere kranten. Tijdens de tot op heden gehou
den inwonerbijeenkomsten waren er weinig jongeren aanwezig. Vandaar de oproep om een
speciale bijeenkomst voor jongeren te organiseren. Via het medium 'Facebook' hebben we getracht
zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Aldus is geschied en het is goed om te zien dat er vanavond
circa 20 jongeren aanwezig zijn.
Het Rijk heeft provincies de verantwoordelijkheid gegeven om toe te zien op de kwaliteit van het
lokale bestuur. In 2011 zijn GS het programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant gestart en in de
jaren daarna hebben twee onafhankelijke commissies een bestuurlijke fusie voor de gemeente
Nuenen c.a. geadviseerd. De commissie Huijbregts in 2013 en de commissie Demmers in 2016. In
2015 heeft de gemeente een bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de bestuurs
kracht van de gemeente Nuenen c.a. ontoereikend is, met name het politiek-bestuurlijk samenspel
tussen raad en college laat te wensen over. Een raad stelt kaders en hoofdlijnen vast en het college
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is verantwoordelijk voor de uitvoering. In de gemeente Nuenen c.a. neemt de raad het werk van het
college over. De raad heeft echter een controlerende rol ten aanzien van de taken van het college
en op deze wijze kan deze rol niet worden uitgeoefend.
Op grond van een eigen onderzoek besloot de raad van de gemeente Nuenen c.a. in november
2016 tot bestuurlijke fusie als voorkeursoptie voor de bestuurlijke toekomst van de gemeente. Hierop
volgde een verkenning met welke gemeente. Uiterlijk 1 juli 2017 zou de gewenste fusiepartner
worden gekozen. Echter, op dat moment bleek dat er nog geen keuze was gemaakt. GS hebben
toen de regie overgenomen en zijn een Arhi-procedure gestart. In het kader van deze procedure
is het zogeheten open overleg gevoerd met de betrokken raden en colleges. Aangezien inwoners
van Nuenen met name georiënteerd zijn op Eindhoven en gezien het feit dat de gemeente Son en
Breugel niet wil fuseren (en er ook geen aanleiding is voor een fusie) hebben GS gekozen voor een
fusie met de gemeente Eindhoven. Ook gesprekken met ondernemers en maatschappelijke organisa
ties tonen draagvlak aan voor een fusie tussen de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. De verkie
zingsuitslag van 21 maart jl. brengt geen verandering in de lijn die door GS is uitgezet. Het staat de
gemeente Nuenen c.a. vrij een referendum te houden. Overigens heeft zij hiervoor in 2016 en 2017
voldoende tijd gehad. Bovendien staat de reden voor een bestuurlijke fusie los van de uitslag van
een referendum. De bestuurskracht moet verbeteren; een nieuwe, krachtige gemeente biedt kansen
aan de inwoners van de gemeente Nuenen c.a.
GS zijn nu gestart met het opstellen van een herindelingsontwerp. Daarin worden de contouren
geschetst van de nieuwe gemeente. Zowel de gemeente Eindhoven als de gemeente Nuenen c.a.
zijn uitgenodigd om hieraan mee te werken, maar de raad van de gemeente Nuenen c.a. heeft
aangegeven alleen feitelijke gegevens te zullen aandragen zoals een begroting etc. maar niet inhou
delijk te zullen participeren.
Met name de input van inwoners is erg belangrijk, daarvoor zijn deze inwonersavonden georgani
seerd ook al hebben zij geen enkele juridische/formele status. De wensen, zorgen en aandachtspun
ten worden meegenomen bij het schrijven van het herindelingsontwerp en zijn te beschouwen als
bouwstenen voor de nieuw te vormen gemeente. In het herindelingsontwerp zal worden gemeld wat
er wel of niet is meegenomen en waarom wel of niet. Het herindelingsontwerp zal ook op internet
gepubliceerd worden.
3. Opmerkingen - vragen en antwoorden
Na de inleiding van gedeputeerde Spierings is er gelegenheid tot het geven van reacties en het
stellen van vragen. De reactie van de gedeputeerde is cursief weergegeven.
^
Een fusie is een flinke ingreep. Zijn er ook andere alternatieven onderzocht?
Er is sprake van een gebrek aan bestuurskracht. Dit blijkt uit de manier waarop rollen zijn ver
deeld en op welke wijze het politiek-bestuurlijk samenspel plaatsvindt. In de gemeente Nuenen
c.a. is er onvoldoende vertrouwen tussen raad en college en tussen raadsleden onderling.
De gemeente Nuenen c.a. heeft zelf de voorkeur gegeven aan de variant 'bestuurlijke fusie'
en heeft verkend welke gemeenten voor een fusie in aanmerking konden komen. Alleen de
gemeenten Eindhoven en Son en Breugel bleven over. Voor de gemeente Son en Breugel was er
geen aanleiding om te gaan fuseren en de raad van die gemeente wees een beoogde fusie af.
Daardoor bleef alleen de gemeente Eindhoven als fusiepartner over. Het bestuurlijk samenspel
in de gemeente Nuenen c.a. is al jarenlang heel zwak en GS kunnen daarin niets veranderen.
^ Zijn er gesprekken geweest met de gemeente Nuenen c.a. over wat er fout is en wat er moet
verbeteren?
In het bestuurskrachtonderzoek zijn de zwakke punten benoemd. De gemeente Nuenen c.a.
heeft echter niet aantoonbaar iets met die zwakke punten gedaan.
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Is het geen taak van GS om een gemeente waar nodig te ondersteunen? Het lijkt erop alsof
er alleen maar oordelen zijn geveld en acties zijn genomen en dat er geen dialoog heeft
plaatsgevonden.
Als het zou gaan om onvoldoende inhoudelijke kwaliteit in de organisatie dan zouden GS
ondersteuning kunnen bieden, maar niet als het gaat om het besturen van een gemeente. Niet
alles in Nuenen is slecht, bijvoorbeeld de zorg en het sociale domein zijn in de gemeente
Nuenen c.a. goed geregeld.
Er zijn zojuist verkiezingen geweest en er komt een nieuwe raad. Die raad krijgt echter geen
kans meer om verbeteringen te laten zien. Waarom zijn er dan verkiezingen gehouden?
Het houden van gemeentelijke verkiezingen is wettelijk verplicht. GS hebben er geen vertrouwen
meer in dat het goed komt met de bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a. omdat deze
situatie al jarenlang bestaat en geen verbetering laat zien. GS hebben hun verantwoordelijkheid
genomen en ingegrepen want het heeft geen zin om jarenlang te discussiëren over herindelin
gen. Beter is om energie en aandacht te steken in inhoudelijke kwesties.
Hoe kan er gegarandeerd worden dat het straks goed gaat met die nieuwe gemeente en dat er
geen sprake zal zijn van twee partijen die tegenover elkaar staan?
Het kan heel goed gaan met een nieuwe gemeente, een voorbeeld daarvan is de fusie van de
gemeenten Den Bosch en Rosmalen. Rosmalen heeft één grote partij gevormd, het Rosmalens
Belang, en die heeft heel veel zetels in de raad van de gemeente Den Bosch gekregen.
Hetzelfde zou kunnen gebeuren met een Nuenense partij. De bestuurscultuur in Eindhoven is in
de basis goed.
Was er geen alternatief voor een fusie?
Voor het verbeteren van de bestuurskracht is een aanpassing nodig op bestuurlijk niveau.
De commissie Demmers heeft geadviseerd dat de bestuurscultuur van de gemeente Nuenen
c.a. doorbroken moet worden. Daarbij is een voorkeur uitgesproken voor een fusie tussen de
gemeenten Son en Breugel en Nuenen c.a. maar dan wel met een overdracht van taken en
bevoegdheden naar een regionaal niveau. Deze optie is voorgelegd aan betrokken gemeenten,
maar daarvoor bestond geen draagvlak.
In Eindhoven is er veel hoogbouw. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat er geen hoogbouw in
Nuenen en in de kernen komt?
De verschillen tussen 'de stad' en 'het dorp' worden gekoesterd. Delegaties van de raden van
de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven hebben tijdens verschillende bijeenkomsten over een
aantal onderwerpen gesproken en daarover consensus bereikt. Geen hoogbouw in Nuenen
was onderdeel daarvan.
In hoeverre worden de belangen van de gemeente Eindhoven afgewogen bij deze fusie?
Voor de gemeente Eindhoven was er geen aanleiding om te gaan fuseren. Bij het vormen van
een nieuwe gemeente worden de belangen van alle inwoners meegenomen, dus zowel van
Eindhoven als van Nuenen.
De aanleiding voor de beoogde fusie ligt in 2013, dat is al 5 jaar geleden.
Dit klopt inderdaad. In 2013 heeft de commissie Huijbregts haar rapport opgeleverd en in 2015
heeft de gemeente Nuenen c.a. zelf een onderzoek verricht.
Daaruit bleek dat de bestuurskracht nog steeds onvoldoende was.
Hetzelfde resultaat kwam uit het onderzoek van de commissie Demmers in 2016. Ook uit
gesprekken met bedrijven en maatschappelijke instellingen wordt duidelijk dat er nog steeds
geen verbeteringen zijn in de bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a.
Veel inwoners van de gemeente Nuenen c.a. zouden liever een fusie zien met de gemeente Son
en Breugel. Waarom is hier niet meer op ingezet?
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De gemeente Son en Breugel wil zelf niet fuseren. Bovendien ligt een fusie met de gemeente
Eindhoven meer voor de hand aangezien de inwoners van Nuenen met name gericht zijn op
Eindhoven voor werk, voorzieningen, onderwijs, recreatie etc. en nauwelijks op Son en Breugel.
De beoogde fusie levert dan wel een grotere gemeente op, maar Nuenen zal Nuenen blijven.
Dat blijkt ook uit ervaringen met andere herindelingen: na 3-4 jaar geven inwoners zelf aan dat
het heel goed gaat met de nieuwe gemeente. Soms lijkt het erop alsof er een soort 'overcom
pensatie' komt voor inwoners in de kernen. Aan hen wordt dan extra aandacht gegeven.
Waarom is de bestuurscultuur in de gemeente Nuenen c.a. niet goed en bestaat er zoveel
wantrouwen?
De oorzaak daarvan is niet onderzocht, maar de situatie bestaat al vele jaren en verbetert niet.
GS hebben nu de regie genomen en kunnen putten uit eerdere ervaringen met herindelingen.
Hoe worden de inwoners van de betrokken gemeenten begeleid en ondersteund? Op welke
wijze kan de angst en onrust bij veel inwoners worden weggenomen?
Er zit heel veel emotie achter de weerstand tegen de beoogde fusie en emoties zijn niet weg te
halen met ratio en argumenten. In het herindelingsontwerp van de nieuwe gemeente zullen de
belangen van de inwoners zo goed mogelijk worden behartigd en dat zal ook worden toege
licht aan de inwoners. Feit blijft dat een deel van de inwoners daar niet voor open zal staan.
Bij deze fusie gaat het om een samenwerking tussen twee gemeenten. Geadviseerd wordt om
de gemeenten uitgebreid te voorzien van informatie, pro-actief en niet reactief.
Deze suggestie zullen wij ter harte nemen.

4. Planning
Momenteel wordt er een herindelingsontwerp opgesteld, waarbij de inbreng van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven heel belangrijk is. Medio mei is het herindelingsontwerp gereed en zal
het ter inzage worden gelegd. Tot medio juli 2018 kan iedereen zienswijzen indienen; de raden
tot eind augustus 2018 (deze termijn is met twee weken verlengd). Alle zienswijzen worden beant
woord in een Reactienota en waar wenselijk verwerkt in een herindelingsadvies dat Provinciale
Staten dienen vast te stellen. Na vaststelling door Provinciale Staten wordt eind 2018 het provinciaal
advies voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Na instemming
van de ministerraad zal de minister in de loop van 2019 advies vragen over het wetsvoorstel aan de
Afdeling advisering van de Raad van State die zich hierover in het najaar 2019 uitspreekt. In februari-mei 2020 vindt behandeling van het advies plaats in de Tweede Kamer en voor de zomer 2020
in de Eerste Kamer. Als alles voorspoedig verloopt zal dan op 1 januari 2021 de nieuwe gemeente
van start gaan. Met dit proces wordt de democratische legitimatie gewaarborgd in Provinciale
Staten en in de Tweede Kamer. Zoals aangegeven is de inbreng van beide betrokken gemeenten
heel belangrijk, maar de raad van de gemeente Nuenen c.a. heeft ervoor gekozen om niet te
participeren. Mede om die reden hebben GS de inwonersavonden georganiseerd om input voor het
herindelingsontwerp te krijgen vanuit de inwoners van Nuenen en de kernen.
5. Inventarisatie van wensen, zorgen en aandachtspunten
Na de pauze worden de aanwezigen opgedeeld in groepen en wordt hen gevraagd om hun
wensen, aandachtspunten en zorgen op te schrijven en de belangrijkste punten na afloop plenair te
delen. In de bijlage bij dit verslag worden alle wensen, zorgen, aandachtspunten en kansen weerge
geven die door de afzonderlijke groepen zijn opgeschreven.
De kernpunten hieruit zijn:
^
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De huidige positionering van de toeristenbussen bij Van Gogh geeft overlast. Graag een goede
coördinatie hiervan door het Centrummanagement.

Weergave en opbrengst van de inwonersavonden | 15 mei 2018 | Verslagen van de bijeenkomsten

^
^
^

^
^

Behoud van korte lijnen tussen het verenigingsleven en het stadskantoor en behoud van de iden
titeit van de gemeente Nuenen c.a.: de verenigingen, de evenementen.
Er bestaan zorgen over de verdeling van lusten en lasten (statushouders, kosten, subsidies etc.).
Daarom graag helderheid daarover en een goede verdeling.
Er bestaan zorgen over de belangenbehartiging van de inwoners van de gemeente Nuenen
c.a. Daarom de wens dat de gemeente Nuenen c.a. aanschuift bij de besprekingen omtrent het
fusieproces.
Wens: zorg voor een soort van mini-gemeente binnen de nieuwe grote gemeente die advies
kan geven over bepaalde zaken.
Zorg ervoor dat de gemeente Eindhoven de financiën op orde krijgt.

Gedeputeerde Spierings concludeert dat er in de groepsbesprekingen veel dezelfde onderwerpen
naar voren komen als tijdens de andere inwonersavonden: subsidies voor verenigingen, geen hoog
bouw, lagere milieutarieven etc.
In het eerste gedeelte van de bijeenkomst zijn er echter vragen gesteld die nog niet gesteld waren.
Complimenten daarvoor!
Een wens die in alle groepen naar voren kwam is de wens dat de gemeente Nuenen c.a. gaat
participeren in het fusieproces. Voor GS is het moeilijk om deze wens in te willigen: de gemeente
Nuenen c.a. kan niet gedwongen worden om medewerking te verlenen. Wel wordt de gemeente
voor iedere bijeenkomst uitgenodigd, ontvangt zij alle documenten en wordt de gelegenheid gebo
den om daarop te reageren.
Na vaststelling van het herindelingsontwerp wordt het ontwerp ter inzage gelegd en kan iedereen
zienswijzen indienen.
^

^

^

Waarom worden niet alle documenten openbaar gemaakt die ten grondslag hebben gelegen
aan de beoogde fusie?
In de fase van open overleggen zijn van alle bijeenkomsten verslagen gemaakt door een onaf
hankelijk notulist. Zowel van de besprekingen met de betrokken colleges als van de overleggen
met de raden. Alle verslagen worden openbaar gemaakt op het moment dat het herindelingsontwerp ter inzage wordt gelegd.
Wat wordt er gedaan met alle ingebrachte wensen, zorgen, aandachtspunten etc.? In hoeverre
wordt de mening/zorg van de burger betrokken bij het fusieproces, of wordt er alleen gekeken
naar de uitgevoerde onderzoeken?
GS zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het lokale bestuur. Vanavond is er door de jon
gere inwoners van de gemeente Nuenen c.a. input gegeven ten behoeve van het herindelings
ontwerp. Alle reacties die gegeven zijn tijdens de inwonersavonden worden bij de opstelling
van het ontwerp betrokken. Reacties die niet zijn overgenomen worden gemotiveerd ter zijde
gelegd en zijn na te lezen.
Tijdens de inwonersavonden zijn veel zorgen geuit over de beoogde fusie, maar veel zorgen
zijn gebaseerd op angst. Niet alles hoeft te worden afgedaan met 'emotie', maar emoties zijn
er wel en die zijn authentiek en vaak niet weg te nemen met argumenten of onderzoeken. En
dienen dan ook serieus genomen te worden.
Lopen fusies wel eens anders af dan was gewenst of gedacht?
Met name de slagkracht van het bestuur speelt een doorslaggevende rol bij het al dan niet
slagen van een fusie. Financiën spelen in dit geval geen rol en is een slecht argument voor een
fusie.
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Kunt u concreet aangeven of de beoogde fusie is ingegeven omdat de gemeente Nuenen c.a.
een slecht bestuur heeft of omdat er meer slagkracht in de regio nodig is?
Er is ingezet op een bestuurlijke fusie omdat er onvoldoende bestuurskracht aanwezig is bij de
gemeente Nuenen c.a.
Als een referendum uitwijst dat een fusie niet gewenst is door de inwoners van de gemeente
Nuenen c.a. wijzigen GS dan hun standpunt?
Hoewel draagvlak bij een fusie belangrijk is, is deze beoogde fusie op meer zaken gebaseerd
dan alleen de mening van de inwoners. Ook een referendum biedt geen oplossing voor de pro
blemen waarmee de gemeente Nuenen c.a. worstelt en die aanleiding vormen voor deze fusie.
Is het mogelijk dat inwoners zich uitspreken tegen een bestuurlijke fusie en de slechte bestuurs
kracht van de gemeente Nuenen c.a. op de koop toe nemen?
Zoals eerder aangegeven zijn GS verantwoordelijk voor de kwaliteit van de lokale besturen.
En die kwaliteit moet er zijn. Heel veel zorgen die er aanvankelijk onder inwoners leven bij een
fusie treden vaak niet op. Als voorbeeld wordt gegeven: de identiteit van het dorp. Identiteit
wordt niet bepaald door een gemeente maar door de mensen zelf. En bovendien geldt, niets
verbindt zo sterk als een gemeenschappelijke 'vijand'. Ook in Nuenen speelt dit.

6. Afsluiting
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en hun input en de bijeenkomst wordt
gesloten.
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