
Samen werken aan de lee,aarheid van ons dorp 
1. Woningbouw  

We hechten aan het dorpse karakter van Nuenen c.a. met daarbij 
passende woningbouw voor alle doelgroepen. Speciale aandacht gaat uit 
naar betaalbare aantrekkelijke woningen voor jongeren en voor ouderen 
met mogelijkheden voor zorg op maat. 

2. Mobiliteit en lee?aarheid  
Binnen Nuenen c.a. sAmuleren wij veilig verkeer per fiets en te voet. Om 
de lee?aarheid van ons dorp te bevorderen ijveren wij ervoor 
alternaAeve routes buiten ons dorp aantrekkelijker te maken voor 
gemotoriseerd verkeer dan dwars door ons dorp. We weren waar 
mogelijk niet-bestemming (vracht)verkeer. Handhaving en controle van 
maximaal 50 km op doorgaande wegen binnen de bebouwde kom, met 
adequate maatregelen ter beperking van geluids- en fijnstofoverlast.  

3. AccommodaAes  
AccommodaAes moeten passen bij de behoePe van de gebruikers. Het 
beheer van accommodaAes wordt waar mogelijk ondergebracht in 
sAchAngen, waarin gebruikers parAciperen. Uitgangspunt is een reële 
kosten/baten verhouding, waarbij de gemeente verantwoordelijk blijP 
voor groot onderhoud.  

4. Financiën   
Voor een gezonde financiële posiAe van onze gemeente is transparanAe 
nodig. Bij grote projecten is een taakstellend budget uitgangspunt. Het 
subsidiebeleid moet fair en eenduidig zijn. Streven naar inkomsten uit 
alternaAeve bronnen zoals toerisme, Brainport regiodeal, woningbouw. 

5. Centrum  
Het centrum is voor iedereen aantrekkelijk, en goed bereikbaar bij 
voorkeur te voet of per fiets. GraAs parkeergelegenheid in de directe 
nabijheid is voorwaarde. Voor herinrichAng van het centrum is 
samenwerking met de plaatselijke middenstand vanzelfsprekend. 

6. RecreaAe en toerisme  
Nuenen c.a. maakt onderdeel uit van het Van Gogh naAonal park i.o. We 
hechten waarde aan handhaving van bestaande parken en 
recreaAegebieden.  

7. Duurzaamheid  
We sAmuleren bedrijven en parAculieren in duurzaamheidsmaatregelen, 
zoals aanschaf van zonnepanelen, bewustzijn van energie- en 
waterconsumpAe. Onze leefomgeving moet worden aangepast aan het 



veranderende klimaat, rioleringen worden verbeterd. Op het gebied van 
afval geldt: de vervuiler betaalt, afvalscheiding wordt gesAmuleerd.  

8. Cultuurverandering  
Samen werken aan het beleid begint met parAcipaAe. Inbreng van 
betrokkenen en experts wordt voorafgaand aan de totstandkoming van 
beleidsplannen meegenomen in een open parAcipaAeproces met lange 
termijn visie. Dit vraagt om een open verstandhouding en begrip. 

9. Sociaal domein  
Iedereen moet naar eigen vermogen kunnen leven. De  “menselijke 
maat” is standaard. Mensen worden waar nodig geholpen. Juridische 
processen zijn uitzondering. 

10.Samenwerking  
De bestaande ambtelijke samenwerking met  Son- en Breugel en 
Geldrop-Mierlo in Dienst Dommelvallei wordt uitgebreid, zodat 
noodzakelijke experAse maximaal wordt benut. Nuenen is voorstander 
van verregaande regionale samenwerking. Lokaal wordt intensief 
samengewerkt met dorpsraden, wijk- en buurtverenigingen.  

  
  

  


