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Beste bewoner van Nuenen-Zuid, 

 

Met de start van het nieuwe jaar willen wij u graag informeren over de stand van zaken in Nuenen 

Zuid en de activiteiten die wij als Actieplatform afgelopen jaar hebben ontplooid. En natuurlijk ook 

met u vooruitkijken naar dit nieuwe jaar.  

 

Waar staat het actieplatform voor? 

In gesprekken met bewoners en belanghebbenden wordt ons deze vraag wel eens gesteld. Wij staan 

voor de belangen van de bewoners van Nuenen-Zuid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, 

infrastructuur en sociale en fysieke veiligheid. Meer in detail: wij staan voor het behoud van een 

prettige woonomgeving waarin het groene dorpse karakter behouden blijft en/of verder wordt 

ontwikkeld. Dit impliceert o.a. geen hoogbouw maar maximaal 3 bouwlagen, een passende 

architectuur en ruimtelijke ordening, privacy en woongenot. Daarnaast staan we voor het behoud 

en/of verder ontwikkelen van een sociaal- en verkeersveilige woonomgeving voor kinderen, 

volwassenen en ouderen. Verder het behoud en/of verder ontwikkelen van een aaneengesloten 

groen-blauwe structuur waar vrije tijd, recreatie, spelen en bewegen  veilig plaats kunnen vinden. En 

tot slot het behoud  en/of verder ontwikkelen van voorzieningen voor bewoners die zijn afgestemd 

op de behoefte van de bewoners van Nuenen-Zuid zoals bijvoorbeeld scholen, winkels, openbaar 

vervoer en gezondheidszorg. 

Wat hebben we tot dusver al bereikt? 

U hebt wellicht via het Eindhovens Dagblad of de lokale bladen de ontwikkelingen vernomen rondom 

het gebied de Mijlpaal.  Op  11 december 2020 heeft  de voltallige gemeenteraad zich uitgesproken 

voor het uitwerken van de zogenaamde Variant 1. Dit is de variant, welke wij als Actieplatform ook 

steunen omdat deze variant meer rekening houdt met de belangen en parkeermogelijkheden van de 

omwonenden en de groenstructuur aan de zijde van de vijver. In de komende maanden blijven wij 

actief betrokken bij de verdere uitwerking en planning.  

Naast de ontwikkeling van het gebied Mijlpaal speelt nog een aantal andere grote ruimtelijke 

projecten in Nuenen Zuid, die eveneens onze volledige aandacht hebben. We noemen de 

Hongerman, de Vinkenhofjes en de omgeving van het Kernkwartier. Ook in deze projecten zal het 

Actieplatform de belangen van de bewoners zo goed mogelijk behartigen.  Zo zijn we nog steeds in 

overleg met de gemeente over De Hongerman en de inrichting van de omgeving van De Hongerman. 

Als collectief zijn we in staat om een gelijkwaardige positie in te nemen ten opzichte van grote 

partijen als de gemeente,  projectontwikkelaars en andere partijen. Als platform willen wij er zijn 

voor iedereen! 

We hebben nog meer goed nieuws. Sinds begin december is het Actie Platform Nuenen Zuid 

geformaliseerd in een stichting.  Dit betekent dat we sterker staan richting gemeente en 

projectontwikkelaars. Tevens kunnen we u beter informeren en, waar gewenst, vertegenwoordigen.   
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Hoe kunt u geïnformeerd blijven en ons steunen? 

Gezien de relatief hoge kosten van drukwerk zullen wij u in de toekomst vooral informeren langs 

digitale weg. Naast regelmatige updates per email kunt u altijd terecht op onze website 

www.actieplatformnuenenzuid.nl  

 

Uw steun is van harte welkom!  Meld u aan als sympathisant door middel van een email naar 

info@actieplatformnuenenzuid.nl onder vermelding sympathisant Actieplatform. U ontvangt dan 

ook onze nieuwsberichten via email. 
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