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1. Inleiding 

De Omgevingswet gaat er vanuit dat we samen met de gemeenschap verantwoordelijk 
worden voor de fysieke leefomgeving. Vanuit die gedachte is het ook niet meer dan logisch 
dat we de omgevingsvisie samen met onze inwoners, ondernemers en partners maken. Dit 
is ook de enige manier om klantgericht te kunnen werken. Uitgangspunt is dat we bij elke 
fase participeren, intern en extern. We hebben geprobeerd de doelgroep zo breed mogelijk 
te maken.  
 
Dit is een verslag van de opbrengst van de participatie van de eerste twee fasen. Het dient 
als naslagwerk bij de omgevingsagenda.  

2.  Het omgevingspalet  

We zijn de omgevingsvisie begonnen met de intakefase. Tijdens de intake stond de 

volgende vraag centraal. Wat is de identiteit van Nuenen en wat vinden we belangrijk, nu en 

in de toekomst?  
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In deze fase zochten we naar de kwaliteiten, ambities en aandachtspunten van het dorp. 

Gewoon hoe onze inwoners het ervaren. We probeerden naar het dorp te kijken door hun 

ogen en zijn hiervoor letterlijk de straat op gegaan. 

 

We hebben ons gericht op de inwoner en de ondernemer. Op het individu; niet op het 

bestuur van de voetbalvereniging maar op het lid van de voetbalvereniging. We hebben jong 

en oud gevraagd. Aan de hand van interviews, bijeenkomsten en enquêtes hebben we bijna 

500 inwoners en ondernemers bevraagd. Deze input is waardevol en vormt de basis voor 

onze omgevingsvisie.  

 

De belangrijkste boodschap van onze inwoners is: houd Nuenen zoals het is. Daarbij gaat 

het uiteraard om de kwaliteiten van het dorp. Ze hebben daar wel de nodige wensen bij. We 

hebben uit alle input 7 wensen geformuleerd. Daaronder staat de input die tot die wensen 

hebben geleid. 
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De input uit deze participatieronde is aangevuld met taken, ontwikkelingen en trends. Dit 

samen heeft geleid tot 4 opgaven om in de omgevingsagenda op voort te borduren. 

3.  De omgevingsagenda 

De input uit de vorige fase geeft aanleiding voor een vervolggesprek, intern en extern. 

Ambtelijk en bestuurlijk. Met professionals en met inwoners. In totaal hebben we ongeveer 

100 personen gesproken.  

 

We hebben het gesprek gevoerd aan de hand van dilemma’s. De aanpak nodigde partijen uit 

om zich uit te spreken over deze dilemma’s. Het gesprek wat daardoor ontstond tussen hen 
gaf ons de benodigde inzichten. Die inzichten moeten uiteindelijk leiden tot keuzes. Iets wat 

noodzakelijk is om tot een omgevingsvisie te komen die een toekomst schetst voor ons dorp.  

 

De dilemma’s zijn, zowel inhoudelijk als tekstueel, afgestemd op de betreffende 

gesprekspartners. Er is een breed spectrum aan onderwerpen aan meerdere tafels en met 

meerdere partijen besproken. De onderwerpen zijn gekozen aan de hand van de wensen 

van de inwoners, maar ook uit taken, ontwikkelingen en trends.  
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In onderstaand verslag is  opgenomen wie we over welk onderwerp gesproken hebben, 

zodat je daar als lezer een beeld bij krijgt. 

 

Uiteraard was er verdeeldheid maar in de gesprekken die daarop volgden werd ook duidelijk 

waar men het wel over eens was. Hieronder een verslag per onderwerp. We hebben daarbij 

de link gelegd met de door inwoners meest genoemde kwaliteiten uit de eerste fase. Dit 

omdat dit de basis is van de omgevingsvisie.  

 

Inwoneraantal 

Hoe groot moet Nuenen zijn? 

Kwaliteiten die een relatie hebben met deze vraag 

 Dorps 

 Rustig  

 Groen 

 Voorzieningenniveau 

 Dichtbij stad 

Gevraagd aan: gemeenschap,  raad, college, MT, TRK 

De dorpse kwaliteit is leidend bij deze vraag. Daar is iedereen het over eens. Uitbreiding kan alleen 

als dorpse karakter behouden kan blijven. Over het algemeen zijn we terughoudend over grote 

uitbreidingsplannen, ook om de groene buffers tussen Nuenen en de steden te behouden.  

Iedereen is het er ook over eens dat er wel groei nodig is, met name voor de doelgroepen jong en 

oud . Enige groei vindt men belangrijk om het goede voorzieningenniveau te behouden en voor een 

evenwichtigere demografische opbouw van het dorp. Bij deze beheerste groei moet gedacht 

worden aan levensloopbestendige, nieuwe woonvormen waarbij ook rekening wordt gehouden met 

toekomstige krimp. Voor iedereen is mobiliteit bij toevoeging van inwoners, naast het dorpse 

karakter, ook een aandachtspunt. 

Over hoeveel aantallen er nog mogelijk zijn met behoud van het dorpse karakter zijn de meningen 

behoorlijk verdeeld. 

 

Inbreiden of uitbreiden 

Waar moeten we bouwen? 

Kwaliteiten die een relatie hebben met deze vraag 

 Dorps 

 Groen  

 Mooi/karakteristiek 

Gevraagd aan: gemeenschap, raad, college, MT, ambtenaren, TRK 

Overwegend vindt men het groen in het dorp belangrijker voor het dorpse karakter dan het groen 

buiten het dorp.  

Deze vraag houdt verband met bovenstaande vraag over de bouwopgave. Uitgaande van 

bovenstaande conclusie is eigenlijk iedereen het er over eens dat de volgende volgorde aan wordt 

gehouden: 

1. Transformatie: zowel woningsplitsing als leegstand inzetten voor woningbouw 

2. Inbreiding: zoek eerst de lege plekken in het dorp die niet voorzien zijn van groen. Daarna 

de plekken waar het groen weinig kwaliteit of toegevoegde waarde heeft. Het kan ook een 

kans zijn om op die plekken de kwaliteit te vergroten en zelfs groen toe te voegen.  

Deze plekken sluiten ook het beste aan bij de doelgroepen waar we voor moeten bouwen. 

Jong en oud. Zowel de soort bebouwing als de locatie (bijvoorbeeld bij voorzieningen). 

Aandachtspunt is hoogbouw. Dit kan het dorpse karakter zeker aantasten. Maar wat is dan 

hoogbouw en wat past bij Nuenen? Daar zijn de meningen sterk over verdeeld.  

3. Uitbreiding: men is overwegend terughoudend. Degenen die vinden dat er substantieel 

meer gebouwd moet worden, zijn bereid dat ook buiten de kernen te doen. Maar dan wel 
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beperkt en direct aan de rand van de bebouwing (met behoud van groene buffers). 

 

Doelgroepen 

Voor wie moeten we (morgen) bouwen? 

Kwaliteiten die een relatie hebben met deze vraag 

 Sociaal, zorgen voor elkaar 

 Gezellig 

 Levendig 

Gevraagd aan: gemeenschap,  raad, college, MT, ambtenaren 

We zijn een gezinsgemeente. Iedereen is het er over eens dat we voor jong én oud moeten bouwen.  

 Maar wie geven we prioriteit? De meningen over de urgentie lopen uiteen: 

 Jongeren: trekken vindt men overwegend niet realistisch. We moeten de jongeren die 

willen blijven wel behouden. Dat is belangrijk voor de demografische opbouw van het 

dorp. De urgentie is groot omdat er geen aanbod is en jongeren financieel beperkte ruimte 

hebben. 

 Ouderen: dit is vooral urgent in verband met de leeftijd van de ouderen en omdat het een 

grote groep betreft. Ook voor hen is geen aanbod. Bouwen voor ouderen biedt wellicht 

kansen op doorstroming. 

Er komt geen duidelijke keuze uit bovenstaande overwegingen. Wel moeten alle woningen 

levensloopbestendig zijn en betaalbaar. Sociale huur, maaar ook koop. Men ziet juist ook 

meerwaarde in de verbinding tussen deze generaties. 

 

Winkelaanbod 

Wat doen we aan de leegstand? 

Kwaliteiten die en relatie hebben m et deze vraag 

 Voorzieningen 

 Levendig 

 Mooi (centrum) 

Gevraagd aan: gemeenschap , raad, college, MT, ambtenaren, TRK 

Iedereen is het er over eens dat de leegstand niet goed is voor de kwaliteit van ons centrum. Hier 

moet iets aan gebeuren door gemeente en de markt. De mate waarin de gemeente hier actief in 

moet sturen leidt tot discussie. Enerzijds is het wegbestemmen van winkelruimte en of 

transformeren van winkelruimte (verkleinen van het winkelgebied) een optie, anderzijds moeten we 

ondernemers niet tezeer beperken. Waar die balans precies ligt wordt niet duidelijk. Kanttekening 

bij verkleinen van het winkelgebied, is de betaalbaarheid van de winkelruimte. 

Functiemening in ons centrum wordt als kwaliteit ervaren. Met name de combinatie van winkels en 

woningen zorgt voor levendigheid.  

 

Van Gogh 

Hoe gaan we om met Van Gogh-toerisme? 

Kwaliteiten die een relatie hebben met deze vraag 

 Rustig 

 Dorps 

 Mooi, karakteristiek 

 Gezellig 

 Voorzieningen 

Gevraagd aan:  gemeenschap, raad, college, MT, ambtenaren, TRK 

Men ziet de kansen en bedreigingen, maar de meerderheid wil toch de kans benutten. Maar wel 

met oog voor de bedreigingen. Bijna iedereen is het er over eens dat er nog wel ruimte is voor groei, 

maar niet ten koste van de kwaliteiten van ons dorp en het belang van de inwoners. Het moet 

authentiek blijven.  

Als kansen ziet men: levendigheid en reuring in het dorp, klanten middenstand en bescherming van 



 

Participatieverslag Omgevingsagenda 

2019.22832  7 

ons erfgoed en daarmee het dorpse en mooie karakter van ons centrum. 

Als bedreiging ziet men vooral de bus door het centrum. En de angst dat de drukte in de toekomst 

niet meer beheersbaar is. 

Groei ja, maar met mate en vooral gericht op langer verblijf van toeristen. 

 

Parkeren in centrum 

Willen we nog aan het historisch lint parkeren? 

Kwaliteiten die een relatie hebben met deze vraag 

 Mooi (centrum) 

 Gezellig 

Gevraagd aan: gemeenschap,  raad, college, MT, ambtenaren, TRK 

Deze vraag levert een verdeeld beeld op. Het parkeren bij de winkels is makkelijk en wordt 

gewaardeerd door inwoners. Aan de andere kant past minder parkeerplaatsen wel bij de wens voor 

een autoluw centrum en een gezondere leefomgeving. En minder parkeerplaatsen aan het lint geeft 

ook kwaliteit doordat erfgoed beter zichtbaar wordt en er meer ruimte is voor groen en/of 

voetgangers.  

Parkeren bij supermarkten is wel nodig en er moeten voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen zijn. 

Daar is iedereen het wel over eens.  

 

Bereikbaarheid 

Hoe verbeteren we de bereikbaarheid? 

Kwaliteiten die een relatie hebben met deze vraag 

 Stad dichtbij 

 Groen 

 Rustig 

Gevraagd aan: gemeenschap,  raad, college, MT, ambtenaren, TRK 

Het merendeel is geen voorstander van toevoeging van wegen. Meer wegen lost het probleem niet 

op, maar faciliteert het probleem en houdt het zelfs in stand. Men vindt dat er wel een rol voor 

gemeente weggelegd, maar zeker ook voor de gebruiker. Gemeente moet meer inzetten op de fiets 

en het openbaar vervoer. Dit is ook beter voor de gezondheid. De doorstroming op bestaande 

(uitvals)wegen kan beter. Dit moet gemeente regionaal oppakken.  

Een deel van de gevraagden vindt dit echter niet genoeg en denkt dat uitbreiding van wegen 

daarnaast ook nodig is. 

 

Klooster 

Hoe willen we het Klooster gebruiken? 

Kwaliteiten die een relatie hebben met deze vraag 

 Gezellig 

 Mooi (karakteristiek, centrum) 

 Sociaal 

 Goede voorzieningen 

Gevraagd aan: gemeenschap,  college, MT, ambtenaren, TRK 

Tijdens interviews werd het Klooster veel genoemd als een kans. Het beeld wordt eensgezind 

bevestigd dat het Klooster het hart moet zijn van het dorp. Dat is het nu niet. Het Klooster moet 

meer open en toegankelijk worden. Uitnodigen tot ontmoeten. Er moet plek zijn voor de 

verenigingen, maar ook voor de individu. Een combinatie met horeca wordt genoemd. Voor de 

toegankelijkheid, voor de levendigheid en voor de exploitatie. 

Het gebouw moet hieraan bijdragen. Het gebouw nodigt nu niet uit. Ondanks de status is er een 

sterke voorkeur om het pand aan te passen, zelfs aan de buitenkant (zichtbaar). Dit moet vanwege 

de monumentale status en de ligging wel met zorg gebeuren. 

Draagvlak voor aanpassen van het Klooster is groot. Hoe de balans moet zijn tussen 

verenigingsgebouw en evt. horeca is meer verdeeldheid. 
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Cultureel maatschappelijke voorzieningen 

Zijn er voldoende cultureel maatschappelijke voorzieningen? 

Kwaliteiten die een relatie hebben met deze vraag 

 Gezellig 

 Goede voorzieningen 

 Sociaal 

Gevraagd aan: gemeenschap, raad, college, MT, ambtenaren 

Men is het er over eens dat het voorzieningenniveau in Nuenen hoog is. Dit moeten we in stand 

houden. Daarvoor is zowel de gemeente als gemeenschap voor nodig. 

Toch kan het waardevol zijn om op wijkniveau voorzieningen toe te voegen. Met name in de 

openbare ruimte (spelen, bewegen en ontmoeten) en in bestaande gebouwen (bv. scholen).  Niet 

alle wijken zijn goed voorzien. 

Men vindt het overwegend aan de gemeenschap om hiervoor initiatieven te ontplooien. 

 

De vele evenementen in Nuenen worden ook als waardevol beschouwd. Zij dragen bij aan het 

Nuenense karakter.  

 

Bedrijven 

Willen we meer bedrijven in Nuenen? 

Kwaliteiten die een relatie hebben met deze vraag 

 Dorps 

 Rustig 

 Stad dichtbij 

 Groen 

Gevraagd aan: gemeenschap,  raad, college, MT, ambtenaren  

Iedereen is het er over eens dat Nuenen vooral een woongemeente is. Toch zorgen de bedrijven 

voor diversiteit en werkgelegenheid. Men wil geen uitbreiding van bedrijventerreinen. Sommigen 

zouden zelfs willen inkrimpen maar die hebben geen meerderheid.  

De kwaliteit van onze bedrijventerreinen kan beter. Niet alleen ruimtelijk, maar ook voor wat betreft 

het type bedrijven. Er wordt geopperd dat de combinatie van wonen en werken op een 

bedrijventerrein hier wellicht aan bijdraagt.  

 

Gezondheid 

Hoe bevorderen we de gezondheid in Nuenen? 

Kwaliteiten die een relatie hebben met deze vraag 

 Groen 

 Rustig 

 Sociaal 

 Voorzieningen 

 Veel activiteiten 

Gevraagd aan raad, college, MT, ambtenaren, expertteam gezondheid 

Men wil de gezondheid meer beschermen dan we tot op heden doen. Daar passen strengere 

normen bij. Maar het merendeel wil niet zover gaan dat we bijvoorbeeld stoken verbieden. Dit is te 

betuttelend. We willen daarnaast inzetten op het bevorderen van de gezondheid. 

 

Ook het expertteam is van mening dat we in moeten zetten op het bevorderen van de gezondheid. 

Zij ziet dit vooral als een taak voor de gemeenschap. De gemeente heeft een stimulerende en 

faciliterende rol. 
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Energieopwekking 

Waar gaan we in Nuenen energie opwekken? 

Kwaliteiten die een relatie hebbben met deze vraag 

 Groen 

 Mooi 

Gevraagd aan: gemeenschap, college, MT, ambte are , groe e  stakeholders 

Unaniem dat we dit vooral op de daken gaan doen. Hier moeten we beginnen. Dit is niet genoeg dus 

moeten we ook een beroep doen op buitengebied. Hier zijn de meesten erg terughoudend in, 

omdat dit onze karakteristieke buitengebied aantast.  

Als het moet dan in het agrarisch landschap en niet in natuurgebieden. Men richt zijn/haar hoop op 

innovatieve alternatieven die ruimtelijk minder belastend/storend zijn. Bijvoorbeeld in combinatie 

met landbouw. 

Men ziet de rol van de gemeente vooral informerend en stimulerend (al dan niet met subsidie). 

Gemeente kan het goede oor eeld ge e  op eige  ge ou e . 
 

Stikstof 

Voegen we bossen toe aan landschap voor CO2 opvang? 

Kwaliteiten die een relatie hebben met deze vraag 

 Groen 

Ge raagd aa : ollege, MT, TRK, groe e   stakeholders 

Deze vraag is aan een selectere groep gesteld en moet ook in dat licht bezien worden. Partijen 

waren eensgezind. Het is goed om bossen aan ons landschap toe te voegen. Dit is goed voor de CO2 

vangst (en dus gezondheid) maar ook voor de (bio)diversiteit. Ons buitengebied moet een mix 

blijven van open en gesloten gebieden. Dit is belangrijk voor het cultuurhistorisch karakter.  

 

Gulbergen 

Waar willen we landgoed Gulbergen voor gebruiken? 

Kwaliteiten die een relatie hebben met deze vraag 

 Groen 

 Veel activiteiten 

Gevraagd aan: gemeenschap (deels), ambtenaren, TRK, groe e  stakeholders 

Niet in alle sessies zijn we hieraan toegekomen. Degene die we gevraagd hebben zien vooral een 

combinatie van functies: recreatie en energieopwekking. Als we in het buitengebied energie moeten 

opwekken dan is het hier het minst kwalijk. Maar zelfs dan is men terughoudend en wacht liever de 

ontwikkelingen ten aanzien van energieopwekking af. 

 

Transitie agrarische sector 

Hoe zien we de toekomst van agrarische sector in Nuenen? 

Kwaliteiten die een relatie hebben met deze vraag 

 Groen 

Ge raagd aa : ollege, MT, a te are , TRK, groe e  stakeholders 

Ons buitengebied is een combinatie van landbouw en landschap. Landschapselementen dragen bij 

aan de inpassing. De landbouw is in de toekomst vooral voor lokale afzet dus niet grootschalig 

olge s o ze groe e  stakeholders. Aandachtspunt is de betaalbaarheid van producten. 

 

Transitie is al gaande, saneren van bedrijven gebeurt vanzelf. Het merendeel ziet mogelijkheden om 

vrijkomende gebouwen te transformeren naar andere functies. Soms is sloop beter. Als mogelijke 

functies bij transformaties denkt men aan kleinschalige woningbouw of recreatie, vooral in 

bestaande bebouwing.  
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Recreatie in buitengebied 

Willen we recreatie in het buitengebied? 

Kwaliteiten die een relatie hebben met deze vraag 

 Groen 

 Rust 

Ge raagd aa : raad, ollege, MT, groe e  stakeholders 

Het merendeel wil het landschap meer beleefbaar maken. Niet overal, om te voorkomen dat dit ten 

koste gaat van de natuur. Het beleefbaar maken van het landschap is nog een opgave. Recreatie kan 

ingezet worden voor natuurontwikkeling. Variatie en biodiversiteit zijn belangrijk bij 

natuurontwikkeling. 

Alleen kleinschalige recreatie. Mini-campings en B&B passen bij een dorp als Nuenen (in 

tegenstelling tot grote campings). Horeca kan in beperkte mate. 

 

Ons buitengebied is als groene long ook van toegevoegde waarde binnen brainport en kan ingezet 

worden voor regionale recreatie. 

 

Expertteam 

Daarnaast hebben we een expertteam opgericht met professionals in de zorg (jeugd en ouderen), 

kinderopvang, ASD en ouderbonden.  Gezondheid is een belangrijke opgave vanuit de 

Omgevingswet. Met dit expertteam willen we dit onderwerp op een goede manier meenemen in de 

omgevingsvisie. Maar juist ook kijken hoe we, gemeenschap en gemeente, nà vaststelling van de 

visie de gezondheid in Nuenen ook daadwerkelijk kunnen verbeteren. In december hebben we met 

hen een eerste verkenning gedaan op dit onderwerp. Het expertteam zal het komende jaar 

regelmatig bijeen komen.  

4.  Vooruitblik 

Nu de tweede fase is afgerond en we in beeld hebben wat er is opgehaald, bepalen we de volgende 

participatiestap. We moeten de strategie in de komende periode bepalen en uitwerken. De volgende 

vragen moeten in deze laatste fase besproken worden. 

 Wat betekent deze koers (opgaven en uitgangspunten) voor de verschillende gebieden? 

 Welke rol heeft de gemeenschap en welke rol heeft de gemeente bij de verschillende 

opgaven?  

Dit willen we aan zogenaamde gebiedstafels bespreken. Daarbij valt te denken aan geografische 

gebieden zoals Gerwen, maar ook gebruikersgebieden zoals bedrijventerreinen. Hoewel het nog 

steeds om een visie op hoofdlijnen gaat, wordt het gesprek met een gebiedsgerichte aanpak  

concreter. Het wordt dan makkelijker om direct belanghebbenden te betrekken. Dit is nodig, juist 

ook om de tweede vraag aan de orde te kunnen stellen. Belanghebbenden zijn namelijk eerder 

bereid zich ook in te zetten voor de opgaven die we met elkaar formuleren in de omgevingsvisie. 

Hiervoor staat immers niet alleen de gemeente aan de lat. De aanpak kan eraan bijdragen om 

mensen uit te nodigen en te enthousiasmeren om initiatieven te ontplooien.  
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Dit gesprek voeren we wederom intern en extern, ambtelijk en bestuurlijk. We willen dit doen met 

een representatieve groep. Bij representatief gaat het niet alleen om de aantallen of leeftijden. Het 

gaat met name om een diversiteit van belangen. De respons was in de eerste twee fasen goed, maar 

de leeftijdscategorie 18-35 bleek moeilijk te betrekken. Hoewel dit ook een maatschappelijk gegeven 

is, proberen we deze groep in de volgende fase ook aan tafel te krijgen zodat ook hun wensen en 

belangen meegenomen worden. 
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