
Besprekingsnotitie overleg gemeente Nuenen en Actie-Platform inzake project De Mijlpaal op 14 
augustus 2019 
 
Beste mensen, 
 
Gisterenmiddag gesprek gevoerd met Menno Moen (projectleider bij de gemeente) over  inhoud en 
proces en inloopavond. Gesprek verliep constructief. Vooraf praatpapier gemaakt wat we als 
Actieplatform over het voetlicht wilden brengen. 
Het praatpapier bijgaand. Hierin staat ons standpunt. Aan Menno overgebracht dat ons standpunt de 
zorg uitspreekt dat niet goed wordt omgegaan met onze belangen als bewoners. We hebben t.a.v. 
het proces zoals dat nu loopt niet het vertrouwen dat onze belangen goed worden behartigd. 
We hebben in het gesprek aangegeven dat er twee scenario’s zijn: we handhaven onze constructieve 
opstelling, maar dan moet er wel vertrouwen zijn dat onze belangen goed en op de juiste manier 
worden meegenomen in het proces. Of we hebben dat vertrouwen niet en dan rest ons alleen de 
mogelijkheid om instrumenten in te zetten die ons ter beschikking staan teneinde onze belangen 
veilig te stellen. 
 
Uiteindelijk is gekozen voor scenario 1 met de volgende afspraken: 
1.      Rolinvulling anders. T.a.v. de omgeving van locatie De Mijlpaal hebben huidige omwonenden een 
meer beïnvloedende rol.  Andere partijen een minder prominente positie. 
2.      Verdeling vertegenwoordiging: Gelijke getalsmatige vertegenwoordiging van betrokken partijen 
en een beperking van deze getallen tot  3 à 4 personen per belanghebbendengroep. Menno gaat 
hierover in gesprek met  woongroep en gezondheidscentrum. 
3.      Jan Willem Tap geeft uitleg hoe het besluit van de gemeente ‘groen blauwe structuur is leidend 
principe bij ruimtelijke invullingen’ gestand wordt gedaan. 
4.      Begrenzing locatie. Menno zorgt voor ervoor dat richting de woongroep en het zorgcentrum 
duidelijk gemaakt wordt dat zij alleen besluitvormende invloed kunnen uitoefenen op het kavel waar 
nu De Mijlpaal staat en dat het ook duidelijk is dat het alleen gaat om de ruimte binnen de hekken 
die nu De Mijlpaal omsluiten.   
5.      Beeldvorming. Momenteel wordt alleen maar gesproken over gescheiden gebouwen op de 
locatie; gezondheidscentrum noordelijk, woongroep zuidelijk. Onder de aandacht van woongroep en 
gezondheidscentrum wordt gebracht dat de vorm nog lang niet vaststaat en meerder varianten in 
aanmerking kunnen komen.  
6.      Actieplatform krijgt gelegenheid inhoud van praatpapier toe te lichten op de bijeenkomst van 5 
september t.o.v. woongroep en gezondheidscentrum.  
7.    Menno maakt nog verslag van bespreking en stuurt dit op. 
  
Verder is nog even gesproken over de inloopavond. De vraag was: wie is welkom? Menno 
antwoordde dat het een openbare publieke bijeenkomst is. Ieder kan dus binnenlopen. De 
inloopavond wordt aangekondigd in de media zoals Facebook en Rond de Linde. Vanwege de 
beheersbaarheid vroeg hij wel  
onze medewerking niet heel Nuenen Zuid op te trommelen. Ook vroeg hij in onze communicatie naar 
onze achterban aandacht te besteden aan de vormgeving van de avond: het is geen plenaire 
bijeenkomst, het is een inloopavond, mensen wordt gevraagd te reageren en hun mening te geven.  
 
Kees Doesburg 


