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Provincie Noord-Brabant
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Datum: 5 juli 2018
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven namens de Dorpsraden
Nederwetten en Gerwen en de Wijkraad Eeneind

De hierboven genoemde partijen nemen geen standpunt in over het voor of tegen een
mogelijke herindeling zijn. Wel onderschrijven we de visie op de nieuwe gemeente zoals die
omschreven is in het verdiepingsdocument, met name omtrent Wonen (behoud van groen
en het dorpse karakter) en Cultuur en Sport (stimuleren van lokale verenigingsleven).
Het doel van deze gezamenlijke zienswijze is het duidelijk maken van onze wensen na een
eventuele herindeling.

Huidige structuur
De Dorpsraden Nederwetten en Gerwen en de Wijkraad Eeneind hebben medio 2013-2014
gezamenlijk met de gemeente Nuenen c.a. een reglement opgesteld welke van toepassing is
op de volgende gebiedsdelen:
1. Wijkraad Eeneind
Het gebied omsloten door de A270 (Helmondweg) en de zuidelijke gemeentegrens.
2. Dorpsraad Nederwetten
Het gebied ten noorden van het kruispunt Soeterbeekseweg-Blekerdijk en verder
omsloten door de noord-westelijke gemeentegrens en de oostelijke
hoogspanningsleiding.
3. Dorpsraad Gerwen
Het gebied ten noorden van de Hooidonkse beek, ten oosten van de Broekdijk, ten
oosten van de hoogspanningsmast zuid-noord, ten zuiden Wilhelminakanaal tot aan
gemeentegrens, ten westen van de gemeentegrens tot aan Smits van OyenlaanStiphoutseweg.
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De dorps- of wijkraad behartigt de collectieve belangen van de inwoners van zijn
gebiedsdeel.
De dorps- of wijkraad is een adviescommissie van het College en heeft uit dien hoofde geen
eigen zelfstandige belangen, zoals bijvoorbeeld bestuursorganen of als zelfstandige
rechtspersonen.
Leden van de dorps- of wijkraad kunnen alleen ingezetenen van het gebiedsdeel zijn, die de
leeftijd van 18 jaren hebben bereikt.
De dorps- of wijkraad bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden, welke worden
gekozen door de ingezeten van het gebiedsdeel, tijdens een officiële verkiezing die
gelijktijdig plaatsvindt met de gemeenteraadsverkiezing. De dorps- en wijkraden worden
officieel beëdigd en geïnstalleerd door de Burgemeester.
De dorps- of wijkraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het College over
de volgende onderwerpen:
- de voorbereiding, vaststelling, wijziging en uitvoering van de structuur- en
bestemmingsplannen voor het grondgebied van het gebiedsdeel;
- de bouw van woningen en de vestiging van bedrijven in het gebiedsdeel;
- het onderhoud, de verbetering en de aanschaf van eigendommen, die specifiek voor
het gebiedsdeel bestemd zijn, zoals straatverlichting, riolering en wegen;
- verkeersmaatregelen in het gebiedsdeel;
- aanleg en onderhoud van speeltoestellen in de wijken;
- de verbetering, het onderhoud, het schoonhouden van straten, wegen, groenstroken
en plantsoenen binnen het gebiedsdeel;
- de dorps- of wijkraad wordt betrokken door de commissie straatnaamgeving ten
aanzien van straatnamen voor het gebiedsdeel.
Verder kan de dorps- of wijkraad ook over andere onderwerpen advies uitbrengen mits het
een onderwerp betreft dat hun gebiedsdeel aangaat. Op vragen of uitgebrachte adviezen
van de dorps- of wijkraad wordt door het College schriftelijk gereageerd binnen 6 weken na
datum ontvangst.
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Wensen t.a.v. toekomstige structuur na eventuele herindeling
De huidige dorpsraden en wijkraad kunnen zich prima vinden in de huidige structuur met
gekozen leden en laagdrempelig overleg mogelijkheden met ambtenaren en het College. Het
halfjaarlijks overleg met de Burgemeester en de korte lijnen met de ambtenaren en
wethouders worden als zeer nuttig en plezierig ervaren. Het uitvoeren van de taken van de
wijk- en dorpsraden kan alleen maar een succes zijn als dergelijke korte lijnen met
ambtenaren en wethouders ook in de nieuwe gemeente te realiseren en te onderhouden
zijn.
Het is dan ook de uitdrukkelijke wens van de wijk- en dorpsraden van de gemeente Nuenen
c.a. dat een soortgelijke structuur met in achtneming van de mogelijkheden tot
laagdrempelig overleg én een gelijkluidend reglement zal worden ingevoerd na een
eventuele herindeling van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven.

Hoogachtend,
voorzitter Dorpsraad Gerwen

voorzitter Dorpsraad Nederwetten

voorzitter Wijkraad Eeneind

Ruurd van Heijst

Hilde Thoonen

Igor Paulussen
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