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enNuenense ondernemers mak
zich zotgen over fusie

GEDEPUTEERDE ANNE-MARIE SPIERINGS IN GESPREK MET NUENENSE ONDERNEMERS IN DE OPWETTENSE
WATERMOLEN. FOTO TON VAN DE MEULENHOF

Ook onder ondernemers in Nuenen bestaan zorgen over
een fusie met Eindhoven. Ze willen ook in de fusiege-
meente korte lijntjes met het bestuur.

Van MARK WIJDEVEN
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Ondernemers in Nuenen zien kansen in een fusie met Eindhoven
maar ze maken zich ook zorgen. Hoewel de middenstanders mo-
menteel allerminst tevreden zijn over over de gemeente Nuenen,
zijnze blij over de korte lijntjes met het gemeentebestuur. In de
grote gemeente Eindhoven zal dat vast anders worden, vrezenze.

De leden van het Ondernemers Contant Nuenen (OCN) la¡¡amen
gisteravond in de Opwettense Watermolen bijeen voor een ontmoe-
ting met gedeputeerde Anne-Marie Spierings . Zijwas uitgenodigd
vanwege haar plan om Nuenen bij Eindhoven te voegen. Toevallig
was haar komst gepland op de dag nadat ze haar herindelingsplan
had gepresenteerd. ,,Dit is een uitgelezen moment om onze mening
te laten horen' ', oordeelde OCN-voorzitter Jan Veldsink.

Uit een enquête die Nuenen heeft gehouden werd eerder dit jaar
duidelijk dat ondernemers ontevreden zijn over de gemeente. Bijna
driekwart van de ondernemers vindt dat de gemeente zich matig of
onvoldoende inspant voor verbetering van het ondernemerskli-
maat. De gemeente Nuenen scoort onder de middenstanders een
onvoldoende op het gebied van samenwerking en communicatie.
,,W€ zijn het lang niet altijd met elkaar eens maar de verhoudingen
met het Nuenense college zijn goed. In de nieuwe gemeente Eind-
hoven zal datvast minder word€r", vatte voorzitter Jan Veldsink
van het Ondernemers Contact Nuenen het gevoel samen.

,,W€ leven in een klein dorp en kennen elkaar. Als we in de toe-
komst in Eindhoven aan de bel trekken moet dat net zo goed of be-
ter gaan, maar ik vrees dat het slechter zal worden", voegde een
Gerwense ondernemer toe.

Gedeputeerde Spierings toonde begrip voor de zorgen van de onder-
nemers. Ze nodigde de ondernemersvereniging uit om vooral in ge-
sprek te gaan met de gemeente Eindhoven. Het bestuur van OCN
kondigde aan dat er een formele inspraakreactie zal worden inge-
diend op het fusieplan van de provincie. Het was voor Spierings de
vijfde keer in korte tijd dat ze vanwege de geplande herindeling in
Nuenen was. Ze kondigde aan datze in juni nog twee keer komt
voor verdere uitleg aan de inwoners.
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