D66 Nuenen wil vooruit
D66 Nuenen wil vooruit, maar niet met de nieuwe kadernota.
Waarom niet?
De raad voegt met de kadernota steeds meer nieuwe wensen toe aan de programmabegroting.
D66 is het daar niet mee eens simpel om het feit dat de grote dossiers nu eens eindelijk tot concrete
resultaten moeten leiden en alle aandacht dáár naar uit moet gaan. We moeten vooruit en dossiers
afronden.
Nieuwe wensen moeten maar na de verkiezingen, op basis van een visie, uitgewerkt. worden.
D66 zou zo graag zeggen
• Dat we bereikt hebben dat we het Klooster hebben kunnen behouden voor de verenigingen en
cultuurliefhebbers , met een gezonde exploitatie
•

Dat de Hongerman helemaal gerenoveerd is en met voldoende capaciteit behouden is als
basisvoorziening voor onze sporters en sportonderwijs
Dat we eindelijk besloten hebben over de bouwhoogte en dat de Vinkenhof gemoderniseerd
is en we er veel sociale huurwoningen bij hebben

•

Dat Nuenen voldoende starterswoningen heeft gebouwd zodat jonge mensen in Nuenen
kunnen blijven wonen en niet op hun 27e nog bij hun ouders op kamer moeten

•

Dat Nuenen goed bereikbaar is waarbij we samen met de regio een oplossing hebben
gevonden voor het doorgaand verkeer door Nuenen

•

Dat we actief inzetten op de toekomst van Nuenen en prioriteit geven aan bouwen en aan
voorzieningen voor jongeren en jonge gezinnen

•

Dat we toch wel íets van de oorspronkelijke plannen voor de Sinti, in goed overleg met hen,
gerealiseerd hebben.

•

Dat we een ondernemersloket hebben om onze ondernemers écht te ondersteunen en een
goed vestigingsklimaat bieden

Als D66 dat allemaal had kunnen zeggen zou het, wat ons betreft, goed gaan met de toekomst van
Nuenen.
Wat belemmert vooruitgang?
Te veel verdeeldheid in de raad, te veel argwaan over de plannen van het college, zowel bij de coalitie
als oppositie en zo ruimte gevend aan argwaan bij de inwoners, gebrek aan samenwerking tussen
college en coalitiepartijen in de raad en gebrek aan samenwerking binnen de raad zelf, te veel
besluiteloosheid en te veel onderzoek hebben voortgang en realisatie van projecten verhinderd.
Het állerliefst zouden we willen dat we minder besluiteloos en detaillistisch zouden opereren. Dán
gloort er hoop voor een mooie Nuenense toekomst en worden al deze voornemens eindelijk
gerealiseerd. Pas dán is er weer ruimte voor nieuwe wensen en een kadernota van de raad.
Hoop
Hoopgevend is dat er nu eindelijk wordt doorgebouwd in Nuenen West na 13 jaar discussie over het
bestemmingsplan, dat de skatebaan bij de Pastoorsmast een groot succes is voor onze jeugd en dat
we als D66 bereikt hebben dat er een starterslening is ingesteld voor jonge mensen. Nu alleen nog
meer betaalbare woningen bouwen in Nuenen
De programmabegroting die in het najaar komt bevat dus nog méér dan voldoende uitdagingen.
Een kadernota, detaillisme en besluiteloosheid helpen Nuenen niet vooruit.
Fractie D66
Bertje van Stiphout
Anneke Coolen

