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Aan de leden van de gemeenteraad en de burgercommissieleden 

 

Een kopie van deze brief wordt gestuurd naar:  

- College van B&W 

- Leden werkgroep gebiedsuitwerking De Mijlpaal. 

 

 

Onderwerp: Ontwikkeling locatie De Mijlpaal    Nuenen, 18 november 2020 
 

 

 

 

Geachte leden van de raad en burgercommissieleden, 

 

 

Wij schrijven u deze brief naar aanleiding van RIB 2020-14 Gebiedsuitwerking De Mijlpaal. 

 

Het college heeft op 10 november 2020 besloten om de ontwikkeling van locatie De Mijlpaal voort te 

zetten op basis van het septemberplan, het plan dat op 14 oktober 2020 in de (digitale) inloop is gebracht. 

Wij zijn blij met de in de raadsinformatiebrief genoemde tussenstap van het college, die vooruitloopt op de 

later aan u te stellen vraag in te stemmen met het bestemmingsplan en de grondexploitatie. Het is fijn dat 

we eindelijk een stap verder zijn.  

 

Met dit plan zijn alle betrokkenen akkoord, met uitzondering van het Actieplatform Nuenen-Zuid.   

Opnieuw dreigt vertraging van misschien wel 1,5 jaar doordat bezwaarprocedures mogelijk leiden tot een 

gang naar de Raad van State. De oorspronkelijke initiatiefnemers van de woongroep, die dit burgerinitiatief 

met groot enthousiasme en inzet zijn gestart, vragen zich af hoe lang zij daar dan nog kunnen wonen. Zij 

zijn thans tussen de 70 en 76.  

 

Wij hopen dat u de raadsinformatiebrief agendeert en dat door een raadsbesluit de gang van het 

Actieplatform/bewoners naar de Raad van State kan worden voorkomen. Dan kunnen wij zonder 

bezwaarprocedures en vertraging in harmonie met de buurt verder met de plan- en groenuitwerking.  

 

Voor ons is elke variant, waarbij wij onze 19 appartementen kunnen realiseren, van februariplan tot en met 

septemberplan met alles wat daartussen ligt, acceptabel.  

 

Wij zijn graag bereid om een en ander nader toe te lichten. Hiervoor kunt u bellen met onze leden van de 

werkgroep gebiedsuitwerking:  Jan Kempers en Johan Cooijmans.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

namens Woongroep De Mijlpaal, 

   

 

Flip Godefrooij, secretaris     


