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Voorwoord 

 

De gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. heeft voor de bestuursperiode 2022-

2026 in gezamenlijkheid een aantal thema’s op hoofdlijnen besproken welke een hoge 

mate van prioriteit hebben. De thema’s zijn in goed overleg overeengekomen en 

worden door alle zeven fracties in de gemeenteraad onderschreven. Deze thema’s 

zullen, conform gezamenlijke afspraak met de zeven fracties, daarmee een plaats 

krijgen in het door de coalitie op te stellen coalitieprogramma. Daarin wordt een nadere 

uitwerking van de thema’s op inhoud, financiën en ambtelijke inzet verwoord.  

 

Los van de thema’s is er door de gemeenteraadsleden meer aandacht gevraagd voor 

de menselijke kant van te nemen besluiten, daar waar het gaat om besluiten die de 

Nuenense inwoners direct raken. De oproep is om, zowel als gemeenteraad als 

College van burgemeester en wethouders, meer in gesprek te gaan met de Nuenense 

inwoners en dat tijdig te doen, alvorens er besluiten worden genomen. Insteek daarbij 

is dan om naast luisteren en begrip tonen, er een houding moet zijn van kijken naar 

wat mogelijk is in plaats van enkel aan te geven wat niet mogelijk is. 

 

Ook over de onderlinge verhoudingen, binnen de gemeenteraad en die tussen 

gemeenteraad en College van burgemeester en wethouders, is een verbeterslag te 

maken. De relatie zou zich vanzelfsprekend op de inhoud moeten richten, waarbij 

argumenten over te nemen besluiten kunnen worden gewisseld met respect voor 

ieders mening. Daar wil de gemeenteraad periodiek over spreken, om zodoende tot 

een bestuurscultuur te komen die recht doet aan elkaars positie. 

 

Deze raadsagenda is in goed constructief overleg tot stand gekomen. Aan ieder 

gemeenteraadslid en lid van het College van burgemeester en wethouders de 

uitdaging om de voorliggende bestuursperiode deze agenda uit te voeren in het belang 

van een sterk, gezond en daadkrachtig Nuenen! 

 

W70 Nuenen Gerwen Nederwetten Eeneind - GROENLINKS/Partij van de Arbeid – 

 

VVD - D66 – Combinatie Nuenen c.a. - CDA – Lijst Pijs 
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Thema’s  

De gemeenteraad wil in de bestuursperiode 2022 – 2026 aan de volgende thema’s 

prioriteit geven en gerichte stappen zetten om tot resultaten te komen. Deze thema’s 

worden raadsbreed gedragen. 

Wonen 

• Realiseren van Nuenen West en woningbouw in Gerwen en Nederwetten heeft 

de hoogste prioriteit 

• Realiseren van woningen voor jongeren heeft de hoogste prioriteit 

• Minimaal 30% per woningbouwplan (meer dan 5 woningen) wordt gerealiseerd 

in de sociale prijsklasse  

• Besluit nemen over de Bouwgids voor Nuenen 

Huisvesting voor Sinti 

• Renoveren van de woonwagenlocaties (inclusief de huurwoonwagens) 

Kremersbos en Bosweg  

• Besluit nemen over toevoeging van nieuwe standplaatsen voor woonwagens op 

bestaande woonwagenlocaties en mocht blijken dat een nieuwe 

woonwagenlocatie noodzakelijk is dan ook een besluit nemen over de ligging 

van deze nieuwe locatie 

Kloostertuin 

• Onderzoek doen naar woningbouwprogrammering in relatie met 

grondopbrengsten en (exploitatie)kosten 

• Besluit nemen over de kaders voor de ontwikkeling van de Kloostertuin 

Woonzorgvisie ouderen 

• Besluit nemen over een woonzorgvisie voor Nuenen die in samenspraak met 

stakeholders is opgesteld 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en jeugdzorg 

• Meer grip en inzicht krijgen op de kosten(ontwikkeling) en kwaliteit van WMO-

voorzieningen en jeugdzorg, zodat er meer gestuurd kan worden op die 

onderdelen die in de invloedssfeer van de gemeente liggen 
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Eeneind-West 

• Regie voeren als gemeenteraad om de beste keuze voor de gemeente Nuenen 

c.a. te kunnen maken 

Mobiliteit in relatie met leefbaarheid 

• De negatieve gevolgen van gemotoriseerd doorgaand verkeer op de 

leefbaarheid verminderen 

• Uitvoeren van de regionale studie Bundelroutes en in gesprek gaan met de 

gemeenten Eindhoven en Helmond over de maatregelen die deze gemeenten 

op hun grondgebied nemen 

• Inzetten op het realiseren van veilige fiets- en voetpaden 

• Starten van een lobby voor een andere regionale verkeersafwikkeling 

Energietransitie 

• Inzetten op verduurzaming van woningen, andere gebouwen en  

bedrijfsterreinen 

• De gemeente Nuenen c.a. staat achter de Regionale Energie Strategie 1.0 van 

de Metropoolregio Eindhoven en wil deze uitvoeren 

Accommodatie(beleid) 

• Besluit nemen over de wenselijkheid van accommodatiebeleid op basis van een 

inventarisatie van de bestaande afspraken met gebruikers van gemeentelijke 

accommodaties. Alsmede de inventarisatie van de kwaliteit van het 

accommodatie-vastgoed in relatie tot het benodigde gebruik. Alvorens de 

gemeenteraadraad een besluit neemt, wenst de gemeenteraad eerst 

transparantie over de verschillende afspraken en kwaliteiten van dit vastgoed 

die er nu zijn 

Tweede sporthal 

• Onderzoek doen naar de wenselijkheid van de realisatie van een 2e sporthal, 

mede op basis van de locatiestudie 

• Locatiestudie uitvoeren voor het realiseren van een nieuwe eenvoudige 

sporthal in Nuenen, waarbij aandacht is voor de afstand tot basisscholen in 

verband met bewegingsonderwijs en de toegankelijkheid van 

(sport)verenigingen 
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Het Klooster 

• Regie voeren op de uitvoering van de raadsbesluiten en mocht blijken, dat de 

transformatie, renovatie en verduurzaming van het Klooster niet binnen de door 

de gemeenteraad vastgestelde kaders kunnen worden gerealiseerd, dit voor de 

gemeenteraad aanleiding kan zijn voor een heroverweging 

Regionale samenwerking 

• Voortzetten van de samenwerkingen in de regio in diverse gremia en op diverse 

beleidsterreinen 

Meerjarenbegroting 

• Bewaken van de financiële consequenties van besluitvorming en uitvoering op 

het verloop van de meerjarenbegroting, zodat tijdig tussentijdse bijsturing en/of 

heroverweging door de gemeenteraad plaats kan vinden. Hiertoe dienen in 

raadsvoorstellen en tussentijdse rapportages, de financiële consequenties op 

het verloop van de meerjarenbegroting beter inzichtelijk gemaakt te worden.  

 


