
Inleiding bij Amendement Referendum. 

8 november 2018 

 

Als eerste bespreekstuk vanavond mogen wij ons buigen over het raadsbesluit 

n.a.v. het referendum “voorgenomen samenvoeging Nuenen c.a. en 

Eindhoven”. Gezien de uitslag van het referendum kunnen wij hier heel kort 

over zijn aangezien de inwoners van Nuenen een duidelijk TEGEN hebben 

uitgesproken. 

 

Maar de duiding van de uitslag vraagt méér. 

Het referendum was namelijk de resultante van de discussie over de 

bestuurlijke toekomst van Nuenen. Al enkele jaren houdt deze discussie de 

gemoederen in Nuenen bezig. Meerdere rapporten zijn geschreven, 

aanbevelingen gedaan, bestuurskracht onderzoeken, verdiepende documenten 

etc etc. en ook nog een gemeenteraad met “voorkeurs scenario’s”.  

Uiteindelijk heeft de Provincie Brabant het initiatief genomen en een eenzijdige 

keuze voorgelegd, wat in de ogen van de gedeputeerde de opgelegde 

herindeling met Eindhoven zou moeten zijn. 

 

Het referendum was dan ook het gevolg van de eenzijdige keuze. De uitslag is 

genoegzaam bekend, maar is daarmee de bestuurlijke toekomst van Nuenen 

een zekerheidje?  

NEE, want nu zijn de beleidsmakers in de Provincie aan zet : namelijk de 

stemming in de Provinciale staten zoals gepland op 7 december aanstaande. 

Wat wij wél weten is dat de Nuenense inwoners zich bij grote meerderheid 

tegen de samenvoeging met Eindhoven hebben gekeerd. 

 

Moeten wij dan nu handenwringend de stemming afwachten of zelf aan onze 

toekomst blijven werken. Ons inziens is dat laatste het geval. Wij zijn naar onze 

inwoners verplicht om duidelijkheid te geven over de bestuurlijke toekomst op 

korte en middellange termijn. Wij vragen het college dan ook om hier per 

direct mee aan de slag te gaan. 

 

Hiervoor is heel veel materiaal in de afgelopen jaren beschikbaar gekomen 

maar de “facts en figueres” waar Nuenen wél zelfstandig en waar Nuenen niet 

zelfstandig de broek op kan houden is nog niet voorhanden. Geef een doorkijk 

van het hier en nu naar de komende 5 en zo mogelijk 10 jaar, ook gezien vanuit 



groot stedelijke opgaven. Waarom NU deze oproep zult u zo mogelijk denken? 

Zoals historisch onderlegd wil Nuenen zélf over z’n bestuurlijke toekomst 

kunnen beslissen.  Ook heeft het Nuenens college binnen het Stedelijk gebied 

Eindhoven al aangegeven open te staan voor samenwerking en een ander 

bestuursmodel. Hou het dan niet bij woorden alleen maar pak door. 

 

Ongeacht de uitslag van de stemming bij de provinciale staten is het belangrijk 

dat deze opgave volbracht wordt. Stemt provinciale staten toch voor 

samenvoeging met Eindhoven hebben wij nieuw, doordacht materiaal voor de 

gang naar de tweede kamer.  Stemt provinciale staten tegen de samenvoeging 

met Eindhoven dan kan Nuenen verder bouwen aan haar bestuurlijke toekomst 

zo mogelijk in een andere samenwerking binnen het stedelijk gebied.  

 

Daartoe willen wij, zijnde W70, Groen Links, CDA, SP en de combinatie een 

amendement indienen die pagina 4 van het Raadsbesluit vervangt.     

 


