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Niet naar Nuenen! Dienstenbalies gemeentehuis
moeten hier in Son blijven

cdasonenbreugel.nl/niet-naar-nuenen-dienstenbalies-gemeentehuis-moeten-hier-in-son-blijven/

CDA Son en Breugel wil de dienstenbalies in de gemeente houden en niet verplaatsen

naar Nuenen. De balies worden ca 10.000 keer per jaar bezocht!

U heeft vast al gezien of gelezen dat de ambtenaren na jarenlang werken in tochtige,

gehorige en krappe werkruimten voortaan voor u werken in een moderne nieuwbouw.

Het ziet er prachtig uit en de flexplekken zijn licht en ruim. Zo hoort het ook. Nu is de

tweede fase, de renovatie van het gemeentehuis aan de beurt. Het gemeentehuis wordt

compleet gestript en gemoderniseerd. Die tweede fase gaat anderhalf jaar duren en start

na de zomervakantie. In deze fase gaan de burgemeester en de wethouders (college) met

hun ondersteunende ambtenaren verhuizen naar een tijdelijk onderkomen. Het college

gaat tijdelijk naar de oude Vijverberg basisschool. De raadsvergaderingen en

commissievergaderingen worden waarschijnlijk gehouden op diverse locaties in ons

dorp. 

De dienstenbalies vormen echter een grotere uitdaging. Daar worden waardepapieren en

reisdocumenten uitgegeven en die moeten volgens wettelijke voorschriften worden

bewaard. Dat vraagt om een strakke procesbeheersing én een kluis. Iets wat in Nuenen al

wel aanwezig is en daarom die variant verklaart. Er is nog een derde variant: verhuizen

naar de Plint, onder de net opgeleverde nieuwbouw van de ambtenaren dus. 

De Plint valt af want dat is de duurste variant. De variant Nuenen valt voor ons ook af. De

verhuizing naar Nuenen is voor de gemeente de goedkoopste optie, maar voor u de

duurste optie. U moet immers extra reizen en dus extra tijd en geld uitgeven voor uw

bezoeken aan ‘onze’ balie in Nuenen. Wij vinden dat geen goed idee! Temeer omdat de
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Broekdijk tussen Nuenen en Nederwetten maar liefst een half jaar dicht gaat voor groot

onderhoud. Dat houdt in dat u nog meer tijd en geld kwijt bent voor een dienst die hier in

ons eigen dorp thuis hoort.

De Vijverberglocatie (voormalige basisschool)  is voor het CDA de beste optie en zit qua

kosten tussen de varianten Nuenen en de Plint in. In de toekomst pleiten we voor een

herbestemming van de Vijverberglocatie naar woningen. Maar de ontwikkeling en

realisatie van deze plannen kosten zoveel tijd dat we de renovatie van het gemeentehuis er

nu niet voor moeten stilleggen. Vertraging van de renovatie van het gemeentehuis is voor

iedereen, ambtenaren en burgers ongewenst. We moeten nu ook niet gaan

experimenteren met digitale bezorgdiensten. Prima idee, maar niet nu. 

Daarom pleit het CDA voor een gemeentehuis in onze buurt, in onze eigen gemeente en

niet in een andere gemeente. U moet even kunnen binnenlopen als u iets wilt vragen of

iets wilt uitzoeken. Het CDA vindt dat een gemeentehuis elke dag toegankelijk en nabij

moet zijn. Daarom zijn de balies tijdens de renovatie in de Vijverberg de beste optie.  

Fractie CDA, Son en Breugel

Voor een betrokken, betrouwbaar bestuur. Ga voor meer informatie

naar www.cdasonenbreugel.nlof ga daar over dit onderwerp met ons in gesprek. 
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