
Actie-Platform Nuenen Zuid 

Even bijpraten……… 

Voor al diegenen die ons actief en passief hebben ondersteund willen wij kort even laten weten wat 

er in de periode december 2018 tot heden allemaal is gebeurd. 

In december hebben wij op 700 adressen rond de Hongerman, Het Kernkwartier, de 
Vinkenlaan/Vinkenhofjes en De Mijlpaal, huis aan huis een brief bezorgd. In deze brief hebben wij 
aangegeven waar we voor stonden en nog steeds staan. Deze 7 hoofdpunten (zie ook onze website) 
zijn en blijven in alle discussies met diverse partijen voor ons de basis. 

 Op de brief kregen wij een veelheid aan directe en indirecte positieve reacties. Tegelijkertijd hebben 
we een website (www.actieplatformnuenenzuid.nl)  in de lucht gebracht en een mailadres geopend. 
Op de website treft u alle van belang zijnde stukken aan en via het mailadres 
(info@actieplatformnuenenzuid.nl) kunt u ons bereiken. 

29 Januari jl. , tijdens de commissie “Ruimte”, werd de Concept Structuurvisie Nuenen Zuid 
(inmiddels omgevormd tot een officieel Raadsvoorstel) uitgebreid besproken. Gestart werd met een 
inspreekronde, waarbij namens het Actie-Platform in werd gesproken door onze twee 
woordvoerders, de heren Alex Appel en Frank Roumans. Na  de inspreekronde werd ruim twee uur 
gediscussieerd. Omdat de wethouder niet bereid was om maar een millimeter af te wijken van het 
ingebrachte Raadsvoorstel, werd een motie van orde  in stemming gebracht. De wethouder werd 
verzocht het voorliggende Raadsvoorstel mee terug te nemen naar het College en voor de volgende 
bijeenkomst met de Commissie “Ruimte” met een nieuw voorstel te komen. Deze motie werd 
unaniem aangenomen. En….. inmiddels ligt er een nieuw Raadsvoorstel (zie website) dat op 12 maart 
a.s. in de Commissie Ruimte behandeld wordt. Daarna wordt het in de Gemeenteraadsvergadering 
van 28 maart besproken en vastgesteld in huidige of enigszins aangepaste vorm. 

Inmiddels is bij het Actie-Platform een verzoek van de gemeente binnen gekomen om mee te praten 
over hoe nu verder te gaan met de Structuurvisie Nuenen Zuid. Op 6 maart a.s. zal een eerste overleg 
plaats vinden. Ook vindt op korte termijn een gedachtenuitwisseling plaats met de woongroep De 
Mijlpaal. 

De stuurgroep binnen het Actie-Platform is inmiddels versterkt met een vertegenwoordiging namens 
de buurt Meeuwenlaan/Meeuwenhofjes en Lyndakkers/Pijlkruidhof. Ons uitgangspunt daarbij blijft 
steeds dat diegenen die zich aan willen sluiten onze 7 hoofdpunten dienen te onderschrijven. 

Duidelijk is geworden dat gemeentelijke plannen die indruisen tegen wat de bewoners voor ogen 
staat, wel degelijk bestreden / bijgesteld kunnen worden. Voorwaarde is dan wel dat er actie 
ondernomen wordt. Maar er is dan wel een slag gewonnen, de oorlog nog niet. Dus bij deze de 
oproep: KOM NAAR DE VERGADERING VAN 12 MAART IN HET KLOOSTER 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd mailen (info@actieplatformnuenenzuid.nl) . Op de 
planning staat voorlopig ook een presentatie in/bij Het Kernkwartier op zaterdag 23 maart a.s. Daar 
bent u ook van harte welkom. En meldt iedereen in uw omgeving dat het belangrijk is om een 
ondersteuningsmail te sturen naar info@actieplatformnuenenzuid.nl.  
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