
Dit is de 
omgevingsagenda 

Het vertrekpunt

Opgaven en uitgangspunten

Lees de volledige omgevingsagenda op 
www.nuenen.nl/omgevingsvisie

Hoe zien Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind er in de toekomst uit? Dit leggen we vast in de 
omgevingsvisie. Hét toekomstbeeld van de omgeving waarin u woont, werkt en uw vrije tijd doorbrengt. Het 

gaat ons dus allemaal aan! Daarom maken we de visie samen met u. 

Een belangrijke stap naar de omgevingsvisie is de omgevingsagenda. Hiervoor spraken we met meer 
dan 500 Nuenaren tijdens interviews, enquêtes en bijeenkomsten. In de agenda staat wat de visie in 

ieder geval moet bevatten; de belangrijke wensen, kwaliteiten en ontwikkelingen. En wat zijn de opgaven 
en uitgangspunten? Met deze punten kunnen we de volgende stap zetten op weg naar het perfecte 

toekomstplaatje. Blijft u meedenken? Graag! Want we hebben u hard nodig. 

• Dorpse woongemeente.
• Groene ruimte tussen de 

steden.
• Goed bereikbaar en toch 

een gezonde omgeving.
• Geen uitbreiding 

bedrijventerrein.

Nuenen in Brainport

• Gemeente stimuleert 
het sociale leven 
en zorgt voor goede 
voorzieningen.

• Woningen voor jong en 
oud.

• Ruimte voor 
evenementen.

Vitale samenleving

• Behouden en verbeteren 
van groen.

• Zuinig zijn op erfgoed, 
ook voor de beleving van 
Nuenen.

• Dorps én duurzaam 
bouwen.

Hoogwaardige
woon- en leefomgeving

• Bevolkingsgroei
• Vergrijzing
• Klimaatverandering
• Energietransitie
• Mobiliteitstransitie
• Digitale transitie
• Landbouwtransitie 

OntwikkelingenKwaliteiten

• Dorps
• Groen
• Rustig
• Levendig
• De stad dichbij
• Goede voorzieningen

Uw wensen

• ‘Houden zoals het is’
• Groen in én om onze 

dorpen
• Samen sporten en leuke 

dingen doen
• Nog mooier en gezelliger 

centrum
• Jongeren trekken en 

zorgen voor ouderen
• Niet meer in de file
• Buiten spelen  en bewegen

Helmond
Eindhoven Nuenen

gem. Nuenen c.a.

Nuenen
gem. Nuenen c.a.

Robuust landschap

• Natuur behouden en 
versterken met ruimte 
voor recreatie en 
klimaatadaptatie.

• Grondgebonden 
landbouw als drager van 
het buitengebied met een 
verbreding van functies.

• Energietransitie samen 
met de regio.

Gezondheid als 
verbindende factor

Wat willen 
we meer 

of anders?

Hoe 
denken 
we over 

Nuenen?

Welke 
dilemma’s 

zijn er? 

Wat willen we 
behouden? Wat 
moet beter? en 

hoe dan? Welke keuzes 
maken we 
voor welke 
gebieden? 
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