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FRACTIENIEUWS extra
Nuenen c.a.

1 oktober 2018

Fractienieuws is een reeks van politieke beschouwingen n.a.v. recente raadsvergaderingen of
lokaal politieke actualiteiten. De fractie is verantwoordelijk voor de inhoud wat fractiezaken
betreft.
Reacties hierop kunnen dan ook aan de fractie gericht worden.

Beste CDA’ers en andere geïnteresseerden,
Met deze tussentijdse nieuwsbrief willen we u meer inzicht
geven in een aantal zaken rond het proces van de
herindeling, ook wel “fusie”genoemd.

In deze nieuwsbrief:

GA STEMMEN!

HET REFERENDUM
stembiljetten
U heeft onlangs stembiljetten ontvangen om op 10 oktober
a.s. uw mening via een referendum te geven.
Als CDA (landelijk) ondersteunen wij referenda NIET. Maar
lokaal stimuleren wij u in dit geval wél om uw stem bij het
referendum van 10 oktober te laten horen.
De reden voor ons is dat bij de gemeenteraadsverkiezingen
van begin dit jaar enkele partijen de mogelijke herindeling tot
hét thema van de verkiezingen hebben gemaakt. Het CDA
deed dat niet.
uitslag
Ons standpunt t.a.v. de uitkomst van het referendum hebben
we in het coalitieakkoord expliciet verwoord:
* bij een meerderheid TEGEN een fusie met Eindhoven gaan
we gesterkt de beoogde fusie met Eindhoven bij de provincie
trachten te weerleggen (= verder strijden voor beëindiging
ARHI-procedure).
* bij een meerderheid VOOR een fusie met Eindhoven zullen
we per direct constructief samenwerken met Eindhoven om
de Nuenense belangen zo goed mogelijk zeker te stellen.
posters
U heeft waarschijnlijk de borden gezien die op meerdere
locaties door de gemeente zijn geplaatst. Partijen en
instanties kunnen daarop hun posters aanbrengen. De
neutrale oproep van de gemeente om te gaan stemmen hangt
er al enige tijd.
Ook het CDA-Nuenen c.a. heeft tot een poster besloten. Wij
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hebben wederom voor het vertrouwde beeldmerk gekozen met als stemadvies:
EINDHOVEN? NU NIET!! Daarmee doen wij tevens recht aan ons verkiezingsprogramma, waarin we immers vermelden niet tegen een fusie op lange termijn te
zijn. Maar op dìt ogenblik samenvoeging met Eindhoven? NEE! NU NIET dus!

Lokale Omroep Nuenen (LON)
De LON organiseert geen TV-debat, maar besteedt in zijn uitzendingen wel zeker
aandacht aan het referendum.
Voorafgaand aan 10 oktober is er een korte uitzending waarbij Erik Groothoff als
tegenstander van de fusie aan het woord wordt gelaten, en Gaby Scholder als
voorstander. Daarnaast krijgt ook het “Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig” de
gelegenheid zich te laten horen, evenals “Vrienden van Eindhoven”.
Op de avond van het referendum zal de LON aandacht besteden aan de uitslag en
eerste reacties van de politieke partijen.
overige media
In zowel het Eindhovens Dagblad als de lokale weekbladen hebben wij redactionele
artikelen geplaatst met o.a. “De andere werkelijkheid van een fusie met
Eindhoven”.
Deze kunt u ook terugvinden op de CDA-website (rubriek ‘Herindeling’) en onze
Facebookpagina.
uw actie
@ Mocht u interesse hebben in één of meerdere posters, bel of mail dan naar het
secretariaat (adres: zie hieronder). Wij komen ze graag brengen.
@ De bekendmaking van de uitslag gebeurt ’s avonds in Het Klooster en is
openbaar. Wij zien u graag verschijnen om informeel met elkaar te praten over de
uitslag en hoe nu verder….
@ Stuur deze nieuwsbrief voor één keer eens naar vele anderen door.
RECHT VAN SPREKEN
inspreken
Vrijdag 26 oktober a.s., vooralsnog van 09.30 uur tot 11.00 uur, biedt de
provincie personen én instellingen de gelegenheid in te spreken.
Aanmelden kan via de griffier van Provinciale Staten van Noord-Brabant tot uiterlijk
22 oktober 2018: statengriffie@brabant.nl of telefonisch via 073-68 12 2 78
Als CDA-afdeling Nuenen zijn wij in ieder geval van plan om onze visie op het
herindelingsontwerp toe te lichten.
Maar wij nodigen ieder van u nadrukkelijk uit om ook úw bijdrage te leveren.
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Mocht u ook van dit inspreekrecht gebruik willen maken, dan zou het wel fijn zijn
als we weten wie er gaat en wat de globale inhoud is; dit om doublures te
voorkomen.
MAAR LAAT VAN U HOREN !
Welk standpunt u ook t.a.v. de samenvoeging van Nuenen c.a. met Eindhoven
inneemt: GA STEMMEN! In ieder geval!
Overtuig ook uw buren, Nuenense vrienden en kennissen van het belang van dit
referendum voor de nabije toekomst van Nuenen.
Dit referendum heeft wel degelijk (nog) zin en waarde, wat er ook over
gezegd wordt.
fractie CDA-Nuenen c.a.
Erik Groothoff,
fractievoorzitter CDA-Nuenen c.a.
e.groothoff@upcmail.nl
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