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De weg ernaar toe 

De aanloop naar de verkiezingen was spannend. Op de valreep stapte onze fractievoorzitter 

Nico Pijnacker Hordijk, voor ons onverwacht, over naar Groen Links. Als verklaring hiervoor 

gaf hij aan er weinig vertrouwen in te hebben dat hij op een verkiesbare plaats zou komen. Hij 

heeft zich niet verkiesbaar gesteld. 

Bij zijn vertrek nam hij zijn zetel mee. Wij vinden dat absoluut geen goede zaak, maar op 

basis van de huidige Kieswet mag dat.  

Deze affaire heeft ons gelukkig niet uit het lood geslagen en Arend Tomas en Willemijn van 

Werkum zijn als 2 mans fractie doorgegaan, waarvoor hulde! 

We zijn de verkiezingen ingegaan met nieuwe gezichten op de eerste drie plaatsen. Bertje van 

Stiphout, Anneke Coolen en Paul Smilde debuteren en Willemijn van Werkum voegt op plek 

4 ervaring toe. 

 

De uitslag 

De verkiezingen zijn voorbij en het centraal stembureau heeft de uitslag vastgesteld. Wij 

hebben 1111 stemmen gehaald wat goed is voor 2 volle zetels. 

Alhoewel dat een verlies van 1 zetel betekent zijn we toch tevreden met het resultaat. In 2014 

kregen we 3 zetels met 1319 stemmen. We hadden toen geluk door de lijstverbinding met 

Groen Links waardoor we een restzetel kregen toegewezen. Lijstverbindingen mogen 

wettelijk niet meer dus deze keer hebben we het geheel op eigen kracht gedaan. Het resultaat 

geeft ons een goed gevoel en toont aan dat er vertrouwen is in onze nieuwe ploeg en ons 

programma. 

We hebben een goede campagne gevoerd waarin we zowel in de pers als op de LON als op 

straat goed zichtbaar waren. Wij bedanken onze campagnecoördinator Jan Hoeve en allen die 

een actieve bijdrage hebben geleverd heel hartelijk voor de inzet en het enthousiasme. 

 

Op basis van de uitslag gaan Bertje van Stiphout en Anneke Coolen de gemeenteraad van 

Nuenen in en is Bertje de nieuwe fractievoorzitter. 

Het proces van coalitievorming gaat nu van start en W70 zal als grootste partij nu het 

voortouw nemen. 

Ons standpunt is dat we niet zomaar aan de coalitie zullen deelnemen. Wij zullen hier kritisch 

naar kijken. Eventueel willen we in de oppositie als we op die manier ons programma beter 

kunnen uitvoeren. 

We wachten de stappen van W70 eerst eens af. 

 

 



Fusie 

 

Het standpunt van D66 is: we zijn vóór fusie met Son & Breugel. 

Son & Breugel wil nu geen fusie en nu ligt vanuit de Provincie een fusie met Eindhoven op 

tafel. Daarvan vinden wij dat je constructieve en open gesprekken moet voeren met Provincie 

en Eindhoven om de belangen van Nuenen in te kunnen brengen. 

We zijn nog niet voor een fusie met Eindhoven maar er ook niet tegen, dat hangt af van het 

uiteindelijke onderhandelingsresultaat. 

Ons motto is: " we kiezen nu noch voor het schuttersputje noch voor de witte vlag, maar voor 

invloed" . 

 

Gedeputeerde komt op bezoek 

De gedeputeerde komt naar Nuenen voor bijeenkomsten met inwoners van de gemeente 

Nuenen over het komende fusieproces. 

de bijeenkomsten zijn op 27 maart, 9 april en 11 april. 

Je moet je hiervoor aanmelden. Dat kan via 

www.brabant.nl/herindelingsontwerpnuenen of telefonisch 

073-6812812 
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