
Vragen in de gemeenteraadsvergadering van 24 september over onze brief aan B&W dd 17 juli 2020 

( ) gesproken tekst is hieronder woordelijk weergegeven

 

 

Vraag van de heer Spijkerman (VVD):  

De fractie van de VVD heeft een vraag bij de brief van de Woongroep De Mijlpaal en die vraag die 

luidt als volgt: De fractie van de VVD krijgt signalen dat het overleg met buurtbewoners, 

initiatiefnemers van de woongroep en het gezondheidscentrum om te bepalen of en hoe het 

gezondheidscentrum en de woongroep samen op het terrein van De Mijlpaal kunnen worden 

ingepast op niets is uitgelopen. Er zou op aangeven van het TRK gekozen worden voor een plaatje 

waarin de buurtbewoners zich absoluut niet kunnen vinden. Onze vraag is aan de wethouder om uit 

te leggen wat hier aan de hand is en wat er eventueel misgaat.  

 

Vraag van de heer Swinkels (W70): 

Wij hadden ook een vraag over de Woongroep De Mijlpaal want het duurt veel te lang. Wat gaat u 

eraan doen, wethouder, om te zorgen dat er snel knopen doorgehakt worden en dat er duidelijkheid 

gaat komen voor Woongroep De Mijlpaal en wanneer is dit dan?  

 

Antwoord van wethouder mevrouw C. van Brakel: 

Ik probeer maar een beetje de stand van zaken tot nu te geven en vooropgesteld dat mijns inziens de 

VVD zich wat eenzijdig heeft laten informeren als u het mij vraagt. De stand van zaken is als volgt: er 

is op het moment consensus met de woongroep, het gezondheidscentrum en met de diverse 

disciplines van de gemeente inclusief het advies van TRK over een bepaalde variant en die voldoet 

ook aan alle door u gestelde kaders inclusief een van de hoofdkaders, door u vastgesteld in de 

structuurvisie van Nuenen-Zuid zoals het behoud en versterken van de groenblauwe structuur. Wij 

zijn dus voornemens om heel snel de omgeving te gaan informeren en daartoe de besluitvormende 

stukken op te stellen zodat we die ook aan u ter besluitvorming door kunnen geven, dus het tempo 

zit er in en wij gaan ervoor. 

 


