
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Aan: 

Verenigingen en maatschappelijke organisaties te Nuenen c.a. en andere 

belanghebbenden 

 

Onderwerp 
Uitnodiging voor bijeenkomst in het kader van herindelingsontwerp Nuenen c.a.-

Eindhoven 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

15 maart 2018 

Ons kenmerk 

C2187393/4331805  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

M.C. (Mieke) Bonn 

Telefoon 

(073) 681 26 16 

Email 

mbonn@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

 

Waarschijnlijk is u bekend dat wij zijn gestart met een proces, de zogenaamde 

Arhi-procedure, om te komen tot een herindeling van de gemeenten Nuenen c.a. 

en Eindhoven. Het proces is gericht op samenvoeging van Nuenen c.a. en 

Eindhoven tot een nieuwe gemeente. Een eerste stap in dit proces is de 

opstelling van een herindelingsontwerp.  

In dat kader organiseren wij drie informatiebijeenkomsten voor inwoners en 

belanghebbenden. Graag nodigen wij u hiervoor uit. Mede gelet op uw 

betrokkenheid bij de vraag over de toekomstbestendigheid van de gemeente 

Nuenen c.a., stellen wij uw komst bijzonder op prijs.  

 

Tijdens de bijeenkomsten zal ingegaan worden op de vraag hoe en waarom 

tot de herindeling is besloten, en wat de vervolgstappen zijn. Gedeputeerde 

mevr. A.M. Spierings is aanwezig. 

Tevens willen we met u in gesprek over de nieuw te vormen gemeente. Wat wilt 

u geregeld zien? Waar maakt u zich zorgen over? Wat vraagt onze aandacht? 

 

Deze avonden vinden plaats op: 

•   dinsdagavond 27 maart 2018 bij RKVV Nederwetten, Koppeldreef 2 in 

Nuenen. Deze bijeenkomst is ook bedoeld voor inwoners uit 

Nederwetten. 

•   maandagavond 9 april 2018 in D’n Heuvel, Heuvel 11 in 

Nuenen. Deze bijeenkomst is ook bedoeld voor inwoners uit Gerwen. 

•   woensdagavond 11 april 2018 in Het Klooster, Park 1 in 

Nuenen. Deze bijeenkomst is ook bedoeld voor inwoners uit Nuenen en 

Eeneind. 

(Uiteraard zijn de inwoners vrij om die bijeenkomst te bezoeken waarvan de 

datum het beste past.) 
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Het programma ziet er als volgt uit: 

19.00 – 19.30 uur ontvangst bewoners 

19.30 – 20.30 uur toelichting op het proces samenvoeging gemeenten Nuenen 

                             c.a. en Eindhoven door gedeputeerde Anne-Marie Spierings 

         ruimte voor vragen en delen opvattingen 

20.30 – 20.45 uur pauze 

20.45 – 21.45 uur gelegenheid om input te leveren voor 

      herindelingsontwerp 

22.00 uur        afsluiting informatiebijeenkomst en nazit 

 

U kunt zich aanmelden via www.brabant.nl/herindelingsontwerpnuenen, 

of telefonisch: 073 – 6812 812. 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

R.M.J. Peusens, 

programmamanager Veerkrachtig Bestuur 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 

http://www.brabant.nl/herindelingsontwerpnuenen

