
 

 

 

Wij hebben het als D66 nooit onder stoelen of banken gestoken dat we voorstander 

zijn van een fusie met Son en Breugel. Hoewel de bestuurskracht van Nuenen de 

laatste jaren is verbeterd,  vragen de steeds verder groeiende taken van de gemeente 

om een verdere versterking van het gemeentelijk apparaat en bestuur. Een radicale 

stap van een fusie is daarvoor ons inziens onvermijdelijk.  

De keuze voor Son en Breugel is ingegeven door de overtuiging dat op die manier het 

dorpse en groene karakter van Nuenen het beste kan worden gewaarborgd. Uit een 

eerdere analyse door de colleges van beide gemeenten bleek dat de overeenkomsten 

tussen de gemeentes op verreweg de meeste beleidsterreinen groot is. Dat werd nog 

eens bevestigd bij de fusiegesprekken met Son en Breugel aan de hand van het door 

de raad van Nuenen vastgestelde gemeenteprofiel. Op een aantal beleidsterreinen 

waaronder de Zorg, wordt al intensief samengewerkt tussen beide gemeentes. De 

verschillen met Eindhoven zijn op tal van beleidsterreinen uiteraard groter. 

Door een fusie met Son en Breugel ontstaat een gemeente die qua omvang 

vergelijkbaar is met het merendeel van de andere  randgemeenten van Eindhoven. 

Daardoor ontstaat de gewenste stabiliteit in het Stedelijk Gebied Eindhoven, de SGE. 

Deze stabiliteit werd al bepleit in het advies dat de commissie Demmers vorig jaar 

uitbracht aan de Provincie.  

Aan de ene kant hechten wij aan het behoud van de identiteit van Nuenen, maar aan 

de andere kant realiseren wij ons dat we onlosmakelijk onderdeel zijn van een 

krachtige stadse regio, de SGE. Voor D66 is een fusie met Son en Breugel dan ook 

geen eindsituatie, maar een opmaat naar een verdere integratie binnen het Stedelijk 

gebied. De recentelijk door de 9 SGE gemeenten opgestelde Samenwerkingsagenda 

bewijst dat de ambitie en bereidheid tot verdere samenwerking in de regio groot is. 

Op een groeiend aantal terreinen wordt geacteerd als waren we één gemeente. In onze 

visie zal de SGE in een gezamenlijk proces, met een gecontroleerde dynamiek, 

uitgroeien tot een krachtige bestuurlijke entiteit. Op termijn zou dit zelfs kunnen 

uitmonden in een volwaardige regiogemeente SGE.  

Voor D66 is dit gezamenlijke proces cruciaal. Dat is de reden dat D66 niet kiest voor 

een fusie met Eindhoven. Wij staan sterker als we samen met de andere 

randgemeenten de belangen van Nuenen binnen het integratieproces van de SGE 

kunnen veiligstellen. Een fusie met Son en Breugel is naar onze overtuiging de beste 

weg naar een gezonde toekomst voor Nuenen. 
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