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NIEUWSBRIEF   6 MAART 2019 
 

Leden 

Onze vereniging heeft op de eerste officiële Algemene Leden Vergadering (ALV,27 febr 2019) 

16 leden en 4 reserveleden. Zolang we geen zekerheid hebben over de bouwlocatie en het aantal te 

bouwen appartementen laten we geen nieuwe leden toe. 

  

Bestuursverkiezing 

In onze volgende ALV gaan we een bestuur kiezen; er is nu nog een 

interim-bestuur. Daarna starten we een aantal werkgroepen. 

 

Commissie Ruimte van de gemeenteraad Nuenen c.a. 

We hebben ingesproken op de vergadering van de commissie Ruimte op 29 januari. Daar is tot onze 

verrassing het voorstel van het college om de sporthal op “onze” locatie te plannen  afgekeurd. De 

gehele commissie was ervóór om de nieuwe hal op de huidige plaats weer op te bouwen.  We 

dachten toen enthousiast aan onze plannen te kunnen gaan werken. 

Maar inmiddels zijn er ook zorgen. Het zou kunnen dat we ‘onze locatie’ moeten delen met het 

nieuwe gezondheidscentrum. In hoeverre kunnen onze plannen dan nog doorgaan? En er zijn, gezien 

onze leeftijd, zorgen over de snelheid van het traject en ook over de stijgende bouwkosten. 

De Commissie Ruimte vergadert opnieuw over de Structuurvisie Nuenen-Zuid op 12 maart. We gaan 

dan opnieuw van ons spreekrecht gebruik maken. 

 

Actie Platform Nuenen-Zuid 

Op 26 februari hebben we een oriënterend overleg gehad met het actieplatform Nuenen-Zuid.  

De bewoners van met name de Brabantring willen bij onze plannen betrokken worden. 

 

LVGO 

Vier leden gaan op 20 maart naar de bijeenkomst van de landelijke vereniging gemeenschappelijk 

wonen van ouderen (LVGO);  thema van de dag: “Wat doe je met gemeenschappelijke ruimten?”   

Er waren vanuit onze vereniging meer belangstellenden dan beschikbare plaatsen! 

 

Stedenbouwkundig plan   

Er wordt door de gemeente een stedenbouwkundig plan gemaakt voor het gebied 

waarin de Hongerman, Kernkwartier en basisschool de Mijlpaal liggen; in overleg met 

alle betrokkenen: gemeente (sporthal etc.), initiatiefnemers gezondheidscentrum, 

eigenaar Kernkwartier, onze woongroep en omwonenden. Dat gaat ca 3 maanden 

duren. 

In de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over het plan. 

 

Tot slot 

Wij hebben nog eens nadrukkelijk onze wensen onder de aandacht van de gemeente  gebracht. We 

willen een appartementengebouw van ongeveer 25 woningen met gemeenschappelijke ruimten en 

tuin. Het gebouw moet passen in de omgeving. 
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