
Beste mensen,  
Ook al was het vakantietijd, de diverse werkgroepen van het Actie-Platform Nuenen Zuid hebben niet 
stilgezeten. Voor de twee deelprojecten waar de gemeente de voortrekkersrol heeft, Project De 
Hongerman en Project De Mijlpaal hebben er diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met de 
gemeente en andere directbetrokkenen.  
 
Voor het Project Vinkenhofjes heeft een eerste kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de 
directie van Helpt Elkander en haar Huurdersplatform. Dit project kent een andere aanpak dan de 
twee projecten die door de gemeente aangestuurd worden. Hier zijn huurders bij betrokken reden 
waarom Helpt Elkander en haar Huurdersplatform in eerste instantie éérst overleg zullen plegen met 
de eigen huurders en pas daarna het overleg met andere betrokkenen aangegaan wordt. Wel zal het 
Actie-Platform Nuenen Zuid op de hoogte gehouden worden van de stappen die genomen worden.  
 
Voor Project De Hongerman heeft u de afgelopen week al in Rond de Linde en de Nuenense Krant 
kunnen lezen dat er donderdagavond 22 augustus a.s. een inloopavond gehouden wordt. Alle direct 
omwonenden zijn hiervoor apart door de gemeente uitgenodigd. Mocht u dat gemist hebben, dan bij 
deze. De inloopavond wordt gehouden in De Hongerman van 19.30 tot 21.30 uur.  
 
De voortgang ten aanzien van locatie De Mijlpaal verliep volgens de mening van de werkgroep van 
het Actieplatform (Frans, Wouter, Leo, Kees) niet naar wens. Op dinsdag 13 augustus is daarover 
gesproken waarbij aanwezig waren de werkgroep (Wouter kon niet), onze woordvoerders (Alex, 
Frank) en onze coördinator (Pieter).  
Dit heeft ertoe geleid dat op woensdag 14 augustus, gisteren, een gesprek heeft plaats gevonden 
tussen Menno Moen en Edu Goossens van de gemeente en een vertegenwoordiging van het 
Actieplatform (Leo, Alex en Kees).  
Bijgaand ontvangen jullie een kort verslagje van de uitkomsten van de bespreking. Ter voorbereiding 
op het gesprek met de projectleiding heeft Kees een praatpapier opgesteld waarin in korte 
bewoordingen onze bezwaren staan beschreven. Ter informatie wordt dit bijgaand meegestuurd. Dit 
praatpapier is niet overhandigd aan de projectleiding.  
 
Voor Project De Mijlpaal vindt er op 29 augustus a.s een inloopavond plaats. De officiële 
bekendmaking zal in de volgende editie van Rond de Linde en de Nuenense Krant plaats vinden. Ook 
voor deze avond zullen alle direct omwonenden door de gemeente uitgenodigd worden middels een 
huis aan huis te verspreiden brief. In de bijlagen treft u nog een brief aan van de werkgroep Project 
De Mijlpaal met daarin de voor ons relevante zaken m.b.t. dit project.  
 
Dit was weer even het nieuws inzake onze activiteiten in de afgelopen maanden. Mocht u nog vragen 
of opmerkingen hebben, dan horen we dit graag via een mailtje (rechtstreeks via het onderstaande 
mailadres of via het contactformulier op onze website).  
 
Zodra er nieuws is hoort u weer van ons en u kunt altijd even de website checken.  
 
Pieter Lameij, coördinator  
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