
ö I{DERHETIERS
CONTACT
NUENEN

Aan de formateur van de gemeente Nuenen
mevrouw. M.J.D, Donders-de Leest
en de heer R. Stultiëns

Postbus 10.000
5670 GA Nuenen

Secretar¡aat
Reitseplein 1, Postbus 901 54, 5000 LG
TILBURG
tel 013 205 00 13
ocn@vnoncwbrabantzeeland.nl
www.ocnuenen.nl
KvK 40239225
I BAN : N 103 RABOO 1 37 422520

Ref.:

Ond.

Bijr.:

8522!9/ep
onderwerpen OCN t.b.v. formatie

Tilburg, 24 april2078

Geachte mevrouw Donders, geachte heer Stultiäns,

Op dit moment bent u druk bezig om als formateur invulling te geven aan het nieuwe college van B&W
van de gemeente Nuenen en het bijbehorende collegeprogramma. Graag willen wij namens het
Ondernemerscontact Nuenen (OCN) hierbij een aantal onderwerpen aanreiken die wij van belang vinden
voor de bedrijven en werkgelegenheid in Nuenen, Bij het OCN zijn ruim 120 bedrijven aangesloten in de
sectoren maakindustrie, logistiek, bouw, handel en zakelijke dienstverlening.

a De bereikbaarheid van Nuenen voor personen en vrachtwagens staat de laatste jaren flink onder
druk. Nu de Ruit rond Eindhoven en Helmond voorlopig niet wordt gerealiseerd, wordt er door de
regio nagedacht over aanpassingen aan het zogeheten onderliggende verkeersnetwerk. Wij hebben
de stellige indruk dat de gemeente hierbij vooral inzet op het terugdringen van de
verkeersdoorstroming door Nuenen. Wij willen echter met grote klem benadrukken dat wanneer er
maatregelen genomen worden om de verkeersdoorstrom¡ng door Nuenen te beperken dit ook een
negatief effect heeft op de bereikbaarheid van de bedrijven op de bedrijventerreinen in Nuenen.
Ook voor personeelsleden, klanten en toeleveranciers worden de bedrijven immers moeilijker
bereikbaar. Naar onze mening wordt dit aspect in de discussie vaak onderbelicht. Met het oog op de
economie en werkgelegenheid pleiten wij hierbij dan ook voor een goede bereikbaarheid van
Nuenen.

De bedrijventerreinen van Nuenen zijn op dit moment niet goed te bereiken via het openbaar
vervoer. Dit is zeer nadelig voor bedrijven die bijvoorbeeld personeel of stagiaires willen werven. Wij
vragen u om bij de verantwoordelijke vervoersautoriteit te pleiten voor een halte van de
streekbussen bij de bedrijventerreinen.
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a Veel ondernemers, met name op bedrijventerrein Eeneind, maken zich terecht zorgen over de
veiligheid op dit bedrijventerrein, Dit blijkt onder meer ook uit een recent door de gemeente
gehouden ondernemersenquête. Wij vragen het nieuwe college om ons financieel te ondersteunen
bij onze wens om de bedrijventerreinen te voorzien van camerabeveiliging die aangesloten kan

worden om het glasvezelnetwerk. Ook vragen wij de gemeente en politie om nadrukkelijker
handhavend op te treden tegen activiteiten die niet op bedrijventerreinen thuis horen.

Op de bedrijventerreinen in Nuenen is sprake van een tijdelijke en een structurele leegstand. Wij
pleiten voor flexibele bestemmingsplannen en een gemeente die op een constructieve en

pragmatische manier meedenkt over de wijziging van bestemmingen.

Een belangrijk onderwerp bij de college-onderhandelingen is vanzelfsprekend de bestuurlijke
toekomst van Nuenen. Het bestuur van OCN wil graag op een proactieve manier geïnformeerd
worden over de voortgang en betrokken worden bij de voortgang van de procedure, zodat wij tijdig
onze inbreng kunnen leveren. Ook voor de ondernemers in Nuenen is dit immers een belangrijk
thema.

Graag zijn wij bereid - wanneer dit nodig is - een mondelinge toelichting te geven op onze standpunten

Rest mij om u veel succes en wijsheid toe te wensen bij uw formatiewerkzaamheden.

Hoogachtend,

Jan VeldSink,

voorzitter
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