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Ongevraagd advies m.b.t. ontwerpbestemmingsplan Eeneind 2018

Geacht College,
Als gekozen orgaan heeft de wijkraad Eeneind een (gevraagd of ongevraagd)
adviserende rol naar de gemeente Nuenen. De wijkraad was dan ook zeer
onaangenaam verrast via bewoners te moeten vernemen dat de gemeente Nuenen in
het ontwerpbestemmingsplan Eeneind 2018 van plan is het vrije kavel aan de Kleine
Heiakker te splitsen.
Formeel gezien had de gemeente Nuenen de wijkraad hierover eerst moeten
informeren. Inmiddels hebben wij over deze gang van zaken reeds een gesprek gehad
met de burgemeester. In deze brief richten we ons verder graag op de inhoud.
Vorig jaar nog is er op initiatief van de jeugd en een aantal ouders contact geweest met
de gemeente (o.a. met wethouder Jansen) om dit moeilijk te verkopen kavel ‘definitief’
als voetbalveldje te gaan gebruiken. De gemeente heeft hier (mondeling) mee
ingestemd, doelen geplaatst en het gras wordt sindsdien regelmatig gemaaid.
Voor de duidelijkheid: dit is het enige plekje op het Eeneind waar gevoetbald kan
worden. Het wordt dan ook bijna dagelijks goed gebruikt, vooral door de jeugd tussen 8
en 18 jaar.
De wijkraad zou het zeer betreuren als deze speelmogelijkheid verloren gaat. Het enige
argument dat er tot nu toe van de gemeente gehoord is, heeft te maken met het
sluitend maken van de boekhouding.
De extra kosten voor het aanpassen van: de geluidswal, het voetpad, riool, uitdiepen
water opvang, planschade, etc. lijken ons niet op te wegen tegen de voordelen.
Nog afgezien van het unanieme verzet/bezwaar van de omwonenden.
Naar onze indruk moet de gemeente Nuenen de belangen van de bewoners en zeker
van de jeugd laten prevaleren boven die van een boekhoudkundig trucje.
Het is niet in het belang van de gemeenschap / het Eeneind om deze laatste (en toch al
beperkte) speelmogelijkheid voor de jeugd weg te nemen.
Het advies van de wijkraad is dan ook om af te zien van kavelsplitsing en het kavel
definitief als speelveld te gaan gebruiken. Een mooier gebaar kan de gemeente Nuenen
naar de jeugd op het Eeneind niet maken…
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We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Igor Paulussen (voorzitter)

Petro van den Bos (secretaris)
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