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Aan de voorzitter van het  College van Burgemeester en wethouders  

van de gemeente Nuenen 

Postbus 10.000 

5670 GA Nuenen 

 

Nuenen, 25 augustus 2022 

 
 
Geachte burgemeester, 
 
 
Dit is een open brief. Het betreft een klacht tegen de gemeente Nuenen over de minachtende wijze 

waarop wij als inwoners van Nuenen-Zuid verenigd in de Stichting Actieplatform Nuenen-Zuid door 

de gemeente Nuenen zijn behandeld. 

Hieronder volgt op chronologische wijze wat er zich de afgelopen periode heeft afgespeeld: 

 
22 november 2021 De Stichting Actieplatform Nuenen-Zuid schrijft een brief aan het College 

van Burgemeester en wethouders met daarin 4 vragen betreffende  
1. Locatie De Mijlpaal 
2. De Hongerman 
3. De Vinkenhofjes (2 vragen) 
 

25 januari 2022 We schrijven een herinneringsbrief waarin we de gemeente erop attenderen 
dat nog geen reactie ontvangen is op onze brief van 22 november. 
 

2 maart 2022 De Stichting Actieplatform schrijft een brief aan het College van 
Burgemeester en wethouders waarin het meldt meerdere malen verzocht te 
hebben om contact, betrokkenheid en informatie. We vermelden dat op al 
die verzoeken door de gemeente nooit is gereageerd. 
 

4 maart 2022 De gemeente reageert per brief op de brief van 22 november 2021. Dat is 
ruim 3 maanden later. De brief laat tevens twee vragen onbeantwoord. 
 

7 maart 2022 De gemeente houdt een digitale informatiebijeenkomst voor de inwoners 
van Nuenen-Zuid over het ontwerp bestemmingsplan locatie De Mijlpaal. De 
gemeente zegt daarin toe dat een werkgroep zal worden opgericht: 
“Werkgroep (afgevaardigden uit de omgeving/bewoners/stakeholders 
(meedenken en meebeslissen)”. Dit is niet gebeurd.  
 
In diezelfde bijeenkomst kondigt de gemeente aan: “Inventarisatie 
uitgangspunten en randvoorwaarden: werkgroep en klankbordgroep > 
maart/april 22”. Dit is niet gebeurd. 
 

14 maart 2022 De gemeente reageert schriftelijk op onze brief van 2 maart 2022. De 
gemeente belooft hierin  
a) “u en de omgeving bij dit inrichtingsplan te betrekken geheel in de lijn van 
het eerder gevolgde participatieproces…….” en  
b) “om dit participatieproces met u af te stemmen willen wij vooraf graag 
een gesprek met u”.   



2 
 

We zijn blij met deze toezegging en waarderen het snelle antwoord op 
onze brief van 2 maart.  
 

29 maart 2022 Gesprek met wethouder van Brakel en projectleider mevr. R. Chedi en een 
afvaardiging van de Stichting Actieplatform Nuenen-Zuid. Besproken 
thema’s: 

1. Er staan nog twee vragen open uit de brief van 22 november 2021 
waarop de gemeente in haar brief van 4 maart 2022 geen antwoord 
heeft gegeven en we vragen wederom om een schriftelijke reactie. 

2. Wethouder van Brakel vraagt ons of wij ideeën hebben over hoe het 
participatieproces in te richten om te komen tot een inrichtingsplan 
voor locatie De Mijlpaal. Nadat wij onze ideeën daarover hebben 
verteld, wordt ons medegedeeld dat al een eerste gesprek heeft 
plaatsgevonden over de inrichting met de initiatiefnemers en de 
landsarchitect en dat als resultaat uitgangspunten voor de inrichting 
van de locatie zijn geformuleerd.  
Resultaat van het gesprek:  
a) Diepgaande verontwaardiging onzerzijds omdat deze 

handelwijze geheel en al indruist tegen de toezeggingen die 
ons als inwoners zijn gedaan. 

b) Diepgaande verontwaardiging dat ons gevraagd wordt ideeën 
over de vormgeving van het participatieproces te ventileren, 
terwijl de gemeente daarmee feitelijk al is gestart.  
 

4 april 2022 Stichting Actieplatform Nuenen-Zuid verzoekt het College van Burgemeester 
en wethouders per brief om een schriftelijke reactie op de vragen die nog 
open staan uit de brief van 22 november 2021. Tot op heden nog geen 
reactie ontvangen van de gemeente; er zijn opnieuw bijna 4 maanden 
verstreken. 
 
Tevens vragen wij in diezelfde brief van 4 april de beschikking te krijgen over 
de opgestelde uitgangspunten inzake het inrichtingsplan teneinde over 
dezelfde informatie te kunnen beschikken als gemeente en initiatiefnemers. 
 

11 mei 2022 We sturen een email naar Mw. R. Chedie dat we nog geen schriftelijke 
reactie hebben ontvangen op onze brief van 4 april. We vermelden daarin 
tevens dat we van de  griffie hebben vernomen dat de brief  in de 
raadsvergadering van 28 april jl. aan de orde is geweest. De raad heeft 
besloten dat deze wordt afgehandeld door het college. We vragen haar in de 
email  wanneer we een schriftelijke reactie mogen verwachten. Op onze 
email is niet gereageerd. 
 

12 juli 2022 Op uitnodiging van de gemeente vindt een gesprek plaats tussen de 
Stichting Actieplatform Nuenen-Zuid enerzijds en de gemeente en de 
landarchitect anderzijds. De landsarchitect vertelt ons over de 
uitgangspunten en zijn ideeën op hoofdlijnen over de inrichting van locatie 
De Mijlpaal. Desgevraagd is toegezegd dat van de bijeenkomst notulen 
worden gemaakt. Tot op heden hebben wij geen concept-notulen 
ontvangen; we zijn anderhalve maand verder. 
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Hierbij verzoeken wij u onze klacht te behandelen. We verzoeken u zorg te dragen dat de afspraken 
en toezeggingen die door de gemeente zijn gedaan inzake participatie bij het inrichtingsproces van 
locatie De Mijlpaal worden gehonoreerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Kees Doesburg 
Voorzitter Actieplatform Nuenen-Zuid 
 
 
i.a.a 
 

- Leden van het College van Burgemeester en wethouders 
- Raads- en commissieleden van de gemeente Nuenen 
- Mw. R. Chedie, projectleider locatie De Mijlpaal 
- Redactie Eindhovens Dagblad 
- Redactie Rond de Linde 
- Redactie Nuenense Krant 
- Redactie Lokale Omroep Nuenen 


