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Geachte leden van Gedeputeerde Staten,

Wij hebben het

concept-herindelingsontwerp Samenvoeging Nuenen
Eindhoven met belangstelling gelezen.

c.a.

en

In uw afweging omtrent de al dan niet in voldoende mate aanwezige bestuurskracht
van Nuenen kunnen en willen wij niet treden. In uw argumentatie zien we terug dat
de schaal van besturen geen argument op zichzelf is om de zelfstandigheid ter
discussie te stellen, dit steunen wij.

Wij geloven namelijk in de meerwaarde van besturen op de schaal als die van
Nuenen. Voor ons staat daarbij centraal het behoud en de revitalisering van
betrokkenheid en verbondenheid in de lokale gemeenschap. Deze onderlinge
verbondenheid staat maatschappij breed onder grote druk en wij ervaren een
urgentie om deze niet verloren te laten gaan en in nieuwe vormen opnieuw tot bloei
te brengen. Alleen daarmee kunnen wij het vertrouwen in de lokale overheid
vergroten.

Om dienstverlening en lokale democratie optimaal

te

kunnen organiseren zijn
nabijheid en verbinding cruciaal: korte lijnen, kennis van wat er leeft onder inwoners,
onderling vertrouwen en de mogelijkheid maatwerk te leveren.
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Dat daarnaast grotere opgaven gezamenlijk in de regio opgepakt worden

is

noodzakelijk. Een aantal opgaven vraagt nu éénmaal om die grotere schaal. Dit alles
nooit als doel op zich, maar altijd met het belang van onze inwoners voor ogen.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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