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Geacht College,

Hierbij ontvangt u een kop¡e van onze inspraakreactie op het herindelingsontwerp Nuenen Eindhoven,

die wij recent naar het College van GS hebben gezonden.

Met vriendelijke groet,

namens het OCN-bestuur,

tçv¿^^¿
Karin van Straaten,
secretaresse
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Tilburg, 26 juni 2018

Geacht College,

Het bestuur en de leden van het Ondernemerscontact Nuenen (OCN) hebben kennis genomen van het
Herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen ca en Eindhoven. Ook tijdens een
extra ledenbijeenkomst van 16 meijongstleden hebben wij ons door gedeputeerde mevrouw Spierings
grondig laten informeren over de voorgenomen plannen. Naar aanleiding hiervan willen wij hierbij onze
zienswijze over het herindelingsontwerp kenbaar maken namens onze circa 130 leden.

o Het OCN kan zich herkennen in het standpunt dat het voor een krachtige lobby richting met
name de rijksoverheid van belang is dat Eindhoven zich ontwikkelt tot een grotere stad met
meer inwoners. Wij zien de gemeentelijke fusie tussen Eindhoven en Nuenen ca als een kleine
stap in die richting. Wij hadden het strategisch beter gevonden wanneer ook de andere
gemeenten wiens grondgebied aan Eindhoven grenzen gelijktijdig meegenomen zouden zijn in
een grootschalige herindelingsontwerp voor het stedelijke gebied Eindhoven.

o De communicatielijnen tussen het OCN alsook die tussen de individuele bedrijven met de
gemeente Nuenen ca zijn kort. Ons bestuur heeft regelmatig een bestuurlijk overleg met het
college van B&W. Daarnaast zijn wethouders en ambtenaren eenvoudig benaderbaar door ons
en door ondernemers, Het OCN maakt zich zorgen dat de communicatíe na de fusie minder
efficiënt zal gaan verlopen. Wij dringen er bij u dan ook op aan om binnen het nieuwe college
van B&W een wethouder aan te stellen die primair verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor de
bedrijven en ondernemersverenigingen uit Nuenen. Tevens vinden wij het belangrijk dat er
binnen het gemeentelijk apparaat een beleidsmedewerker en een bedrijfscontactfunctionaris
wordt aangesteld die de aanspreekpunten zijn voor de bedrijven en ondernemersverenigingen
uit Nuenen.

. Een belangrijke prioriteit voor het OCN is de bereikbaarheid van de bedrijven en

bedrijventerreinen in Nuenen. Het OCN vindt het nog steeds een gemiste kans dat de ruit om
Eindhoven/Helmond niet gerealiseerd wordt. Wij zouden het zeer toejuichen wanneer dit
onderwerp opnieuw op de politieke agenda zou komen. Daarnaast maken wij ons zorgen over de



a

gebrekkíge doorstroming van het verkeer vanuit Nuenen naar Eindhoven. Het beleid van het
huidige college in Nuenen is er juist op gericht om de doorstroming van het verkeer te beperken.

Wij hebben het college er herhaaldelijk op gewezen dat dít ook ten koste gaat van de

bereikbaarheid van de bedrijven in Nuenen voor het personeel, klanten en toeleveranciers. Wij
zouden graag met het gemeentebestuur van Eíndhoven in gesprek gaan over het verbeteren van

de doorstroming van het verkeer tussen Nuenen en Eindhoven vv.

Vooruitlopend op een aanstaande fusie tussen de gemeenten Eindhoven en Nuenen ca stelt het
bestuur van OCN het op prijs om nader kennis te maken met het gemeentebestuur van

Eindhoven. Elkaar leren kennen ís immers de basis voor een goede samenwerking in de

toekomst.

Hoogachtend,

Jan Veld$nk,
voorzitter

N.B.

Een afschríft van deze brief is gezonden aan de Colleges van B&W van de gemeenten Nuenen ca en

Eindhoven.
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