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Voorwoord  
 

EEN JONG, ONDERNEMEND EN DUURZAAM NUENEN 
 

                                      
 

Wij staan voor een dorp waar… 
✓ … jong en oud met plezier samenleven.  
✓ … we elkaar ontmoeten in onze prachtige verenigingen.  
✓ … jongeren een betaalbare en duurzame woning vinden.  
✓ … veel groen en goede voorzieningen aanwezig zijn.  
✓ … ondernemers de kans krijgen om hun droom te realiseren.  

 

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.  

D66 wil werken aan een dorp waar jong en oud zich thuis voelen en fijn kunnen wonen en 
leven. Maar hoe houden we dat zo in de toekomst? Gelukkig is er veel aandacht voor 
ouderen. Zij vormen een steeds groter deel van onze gemeenschap. Met hun ervaring en 
tomeloze inzet in onze verenigingen dragen zij bij aan een sterk Nuenen. Echter we zoeken 
naar meer balans in ons dorp. Daarom vindt D66 dat er meer aandacht moet komen voor de 
jongeren en gezinnen in onze gemeente. Zo houden we Nuenen leefbaar en blijven de 
basisvoorzieningen beschikbaar voor al onze inwoners. 
 
D66 Nuenen wil zich inzetten voor jongeren, jonge gezinnen, ondernemers en de natuur. In 
ons programma zetten we daarom vol in op de volgende speerpunten:  

✓ JONG Nuenen: meer betaalbare woningen voor jongeren, meer focus op gezinnen, 
goede basisvoorzieningen zoals onderwijs en sport; 

✓ DUURZAAM Nuenen: meer groen voor alle inwoners, meer zonne-energie, meer 
ruimte voor innovatie.  

✓ ONDERNEMEND Nuenen: ruimte voor ondernemers, een ondernemersfonds en een 
bruisend centrum; 

 
D66 is voor samenwerken: samen de schouders eronder in plaats van de  
hakken in het zand zetten. Samenwerken met al onze inwoners en ondernemers. 
Samenwerken in een nieuwe raad en met een nieuw college van B&W.  Maar ook  
samenwerken in de regio. Met jou willen we samenwerken aan een jong, ondernemend en  
duurzaam Nuenen, mét zorg voor onze ouderen. 2022 is voor ons een bijzonder jaar, D66  
Nuenen bestaat dan 40 jaar!  
 

D66 zet zich in voor een jong, duurzaam en ondernemend Nuenen. 

 
Anneke Coolen-Pero, lijsttrekker D66 Nuenen 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
Nuenen is een mooie groene gemeente voor jong en oud. Maar hoe houden we dat zo in de 
toekomst? Hoe blijven we een gemeente waar mensen graag wonen, ondernemen en samenleven?  
 
We zijn er voor al onze inwoners van jong tot oud, maar vinden dat er meer balans moet komen in 
ons dorp in de toekomst. D66 vindt dat Nuenen meer kan doen voor jongeren, jonge gezinnen, 
ondernemers en de natuur.  
In ons programma zetten we daarom vol in op de volgende Speerpunten:  

✓ JONG Nuenen 
✓ DUURZAAM Nuenen  
✓ ONDERNEMEND Nuenen  

Hierover leest u meer in hoofdstuk 1 tot en met 3. 
 
Maar wij hebben veel aandacht voor zorg, ouderen en mobiliteit.  Over deze onderwerpen leest u 
meer terug in hoofdstuk 5 en 6. Hieronder treft u de top 5 punten van ons programma.  
 

Top 6 van D66 Nuenen 
1. Meer betaalbare woningen voor starters door hoger en compacter te bouwen 
2. Nuenen als groene gemeente: voor elke gekapte boom moeten er 2 terugkomen  
3. Nuenen als duurzame gemeente die de energietransitie stevig aanpakt 
4. We maken meer ruimte voor de fiets en voetgangers 
5. Gezonde financiën: afbouwen van onze schuldenlast en hand op de knip als het nodig is  
6. Goede zorg voor jong en oud, investeren in meer capaciteit bij het CMD 

 

Hoofdstuk 2 Jong Nuenen   
D66 staat voor een jong Nuenen. Voor ouderen hebben we gelukkig al veel goed geregeld in 
Nuenen, zo zijn er veel basisvoorzieningen in het dorp. D66 vindt jongeren en gezinnen 
belangrijk voor de toekomst. Zij brengen balans in ons dorp en zorgen dat de voorzieningen 
kunnen blijven. Een groen dorp, waar het fijn is om te wonen voor alle generaties. Dit wil D66 
Nuenen blijven stimuleren voor nu en voor de toekomst. 
 
Speerpunten Jong Nuenen 

• Meer betaalbare woningen bouwen voor jongeren door compacter en hoger te bouwen 

• Bij nieuwbouw eis opnemen 30 - 40% goedkope en middeldure woningen  

• Starterslening beter benutten: bindingseis laten vervallen 

• Behoud en versterken basisvoorzieningen voor alle inwoners, van jong tot oud  

• Voldoende speeltuinen voor de jeugd. Aanleg 2e Skatebaan Nuenen Noord 

• Sportlocaties op orde: een vernieuwde Hongerman en de nieuwbouw van een 2e sporthal  

• Goede zorg en onderwijs voor iedereen. Behoud onderwijslocaties in alle kernen 

• Een veilig Nuenen: betere en veilige fietsroutes in heel Nuenen 

Bouwen voor de toekomst: meer betaalbare woningen 
D66 wil meer bouwen voor de starters en gezinnen. Momenteel heeft Nuenen een gebrek aan 
(betaalbare) woningen voor jongeren en gezinnen. Er zijn weinig betaalbare koop- en/of 
huurwoningen in Nuenen. De wachttijd voor een sociale huurwoning in Nuenen is 8 jaar.  Voor de 
starterts en midden-inkomens wordt te weinig gebouwd. Dit kan en moet beter. Wij willen 
voorkomen dat jongeren Nuenen de rug toekeren.  
 
Een verdere vergrijzing van het dorp is geen gezond perspectief.  Wij willen dat bij elk nieuwbouw 
project minimaal 30 - 40 % van de woningen gebouwd worden voor starters en de midden-inkomens. 
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Alleen zo krijgen jonge mensen een eerlijke kans op de woningmarkt. Bij nieuwbouw moeten er meer 
appartementen worden gebouwd in plaats van alleen grondgebonden woningen. Bij nieuwe 
inwoners moet er ook aandacht zijn voor nieuwkomers en statushouders.  
 
Het is belangrijk dat jongeren zich in Nuenen kunnen vestigen en blijven wonen. D66 heeft zich 
daarom hard gemaakt voor de starterslening voor jongeren. Wij vinden dat de huidige starterslening 
verruimd kan worden. De opgenomen bindingseis vinden we te streng. Wij willen deze laten 
vervallen, zodat ook jongeren uit het stedelijk gebied Eindhoven een plek kunnen vinden in Nuenen. 
Nuenen wordt hiermee toegankelijk voor alle jongeren uit Nuenen en de regio.  
 
Bij nieuwbouw moet gekeken worden naar compact en hoger bouwen. Door hoger te bouwen op 
inbreidingslocaties worden woningen betaalbaarder. D66 vindt dat er kansen liggen rondom het 
Kernkwartier en het Centrum waar veel voorzieningen zijn. Een bouwhoogte tot maximaal 4 
bouwlagen, met accenten naar 5 bij het Centrum en Kernkwartier zijn wat ons betreft aanvaardbaar. 
Hierbij moet er gebouwd worden met respect voor leefbaarheid. Niet overal is hoger bouwen de 
oplossing, we pleiten voor maatwerk per plek. Ook moet er ruimte komen voor nieuwe woonvormen 
en nieuwe wooninitiatieven van onderop. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Afbeelding: compact bouwen in Nuenen (bron: D66) 
 
We willen het woonbeleid meer richten op de jeugd. Dat kan door betere prestatieafspraken te  
maken met aannemers en de woningbouw. D66 wil dat toekomstige bewoners meer invloed hebben  
op de ontwikkeling van de eigen woning. Dit zal de doorstroming en stedelijke vernieuwing  
bevorderen.  
 
Ook het bouwen van tiny houses is een kans. Dit is een nieuwe woonvorm van kleine,  
volwaardige en vrijstaande woningen. Ze hebben een vloeroppervlak van maximaal 50 vierkante  
meter. Deze kleine huizen hebben dus een kleine ecologische voetafdruk en worden permanent  
bewoond. D66 Nuenen vindt regionale samenwerking van groot belang voor onze gemeente. Door  
afspraken te blijven maken op bijvoorbeeld het woningbeleid. Op deze manier kan binnen het  
stedelijk gebied passend wonen worden aangeboden. Nuenen kan hierdoor meeliften op de  
toestroom van nieuwe inwoners zoals bijvoorbeeld expats en jonge gezinnen.  

  

Compact en betaalbaar  
bouwen voor starters 



6 
 

Meer spelen en bewegen & meer events voor de jeugd 
D66 Nuenen vindt het belangrijk dat iedereen kan spelen en bewegen. Spelen is de motor voor de 
ontwikkeling van de jeugd. Door bewegen blijven we gezond en leven we langer. Daarom zet D66 
zich in voor een goed ingerichte buitenruimte voor iedereen, maar vooral voor de jeugd. Een groene 
buitenruimte draagt bij aan een prettige woonomgeving in Nuenen.  
  
Dit betekent voor ons: goede, voor iedereen toegankelijke speelvoorzieningen in de buurten en het 
openblijven van zwemgelegenheid binnen de gemeente Nuenen. Maar ook: goede binnen 
sportaccommodaties, voor zowel de reeds bestaande als mogelijk extra gymzalen. Bij de discussies 
over de verbouwing van Hongerman komt naar voren dat er voor toekomst te weinig gymruimte is. 
D66 Nuenen vindt het belangrijk dat iedereen in Nuenen binnen kan bewegen. Maak de 
sportvoorzieningen daarom toekomstbestendig. D66 wil daarom de mogelijkheden onderzoeken 
voor een extra gymzaal nabij het Centrum of in Nuenen Noord. 
 
D66 wil de oudere jeugd meer bieden in Nuenen. Denk bijvoorbeeld aan een jeugdhonk voor de 
jeugd en meer events voor jongeren. Ook de dorpskernen Gerwen en Nederwetten moeten 
beschikken over ontmoetingsplekken voor jongeren en voldoende speelgelegenheid voor alle 
jongeren. D66 ziet dan ook kansen voor een 2e skatebaan nabij Lissevoort/ Gerwen/ Nederwetten. 
Daarnaast zijn we voorstander van bijvoorbeeld de aanleg van een Cruijfcourt. De Nuenense jeugd 
moet een plek krijgen waar ze vrij kunnen voetballen zonder lid te zijn van een vereniging. 
 
Als we spreken over jongeren, spreken we over alle jongeren. D66 is daarom voorstander om de 
nieuwe speelgelegenheden inclusief te maken en daarmee toegankelijk voor álle Nuenense jeugd. 
Ook de jeugd met een beperking moeten kunnen spelen en bewegen. Het is belangrijk dat jongeren 
zich kunnen ontwikkelen en hun grenzen leren verkennen. Plekken waar jongeren bij elkaar komen, 
mogen geen vrijhavens worden voor grensoverschrijdend gedrag. D66 ziet het belang in van 
preventie en begrenzing en is daarom voorstander van een integrale wijkgerichte aanpak. Dit kan 
bijvoorbeeld door ketenpartners samen te laten werken en Halt in te zetten voor vroeg signalering 
en voorlichting.   
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Afbeelding: Skatepark Pastoormast (bron: D66 Nuenen) 
 

  

Bouw een 2e skatebaan in  
Nuenen Noord 
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Aandacht voor onderwijs voor jong en oud 
Onderwijs is belangrijk, wij willen dat de bestaande scholen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
behouden blijven voor de toekomst. Alle kinderen, inwoners van Nuenen, nieuwkomers 
(statushouders) moeten zich kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk om vaardigheden aan te leren om 
een positie te verwerven in de maatschappij. D66 vindt dat Nuenen de verantwoordelijkheid moet 
nemen om achterstanden weg te werken. Een brede aanpak is hiervoor belangrijk. D66 steunt 
daarom initiatieven die zijn gericht op het terugdringen van schoolverzuim, laaggeletterdheid, 
digibeten, extra aandacht voor inburgering statushouders en ongeschoolden. We sluiten graag aan 
bij goede initiatieven zoals Stichting leergeld, die onderwijs voor iedereen toegankelijk maakt. Dit 
draagt bij aan de zelfredzaamheid van de inwoners. Iedereen moet en kan meedoen in de 
maatschappij. D66 wil dan ook leer- en stageplekken bevorderen bij leveranciers van de gemeente. 
 
Door de corona crisis zien we dat veel leerlingen moeite hebben met school. Dit vraagt om extra 
aandacht. Gelijke kansen vragen om ongelijke behandeling. Ieder kind verdient een eerlijke kans. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Afbeelding: brede school Oude landen (bron: D66 Nuenen) 
 
D66 wil scholen hierbij ondersteunen waar mogelijk. Onderwijslocaties dienen op orde te zijn en te  
blijven. Goede onderwijslocaties moeten toekomstbestendig zijn en waar nodig versterkt worden. De  
huidige schoollocaties in Nuenen, Gerwen en Nederwetten willen we leefbaar houden, met  
voldoende groen en de mogelijkheid tot moestuinen. Alle school locaties moeten toegankelijk zijn,  
met veilige schoolzones met veel aandacht voor fietsers en voetgangers. 
 
Een veilig Nuenen   
D66 vindt het belangrijk dat Nuenen veilig blijft. Dit wil niet alleen zeggen fysieke veiligheid, maar 
ook sociale veiligheid. Onze jeugd moet zich op haar gemak voelen en zich vrij kunnen bewegen. Veel 
jeugd maakt gebruik van de fietspaden. D66 is voor veilige schoolzones, meer veiligere fietsroutes en 
vrij liggende fietspaden op de hoofdroutes. Er moeten veilige oversteekplaatsen komen op 
schoolroutes en bij sportlocaties. Denk hierbij aan een goede oversteekplek op de Opwettenseweg 
naar de school Het Mooiste blauw, op de Pastoorsmast naar de scouting en de voetbalclub, kruising 
Europalaan/ Kapperdoesweg voor het fietsverkeer naar Eindhoven.  
 

  

Goede onderwijs locaties in 
Nuenen, Gerwen en  
Nederwetten 



8 
 

Hoofdstuk 3 Duurzaam Nuenen 
D66 staat voor duurzaamheid. De effecten van de klimaatverandering worden steeds meer 
zichtbaar. We moeten samenwerken en samen innoveren om onze klimaatdoelen te halen en 
de CO2 uitstoot te verminderen. D66 is voor de aanplant van meer bomen en groen in onze 
gemeente. Ook moet er meer ruimte komen voor zonne-energie en proefprojecten voor 
warmte – koude opslag. Zo wordt Nuenen een gezonder, groener en duurzamer dorp. Niet 
alleen voor ons, maar juist ook voor onze kinderen en kleinkinderen. 
 

Speerpunten Duurzaam Nuenen 
• Nuenen maakt werkt van de energie-transitie, o.a. meer zonne-energie  

• Proefprojecten warmte-koudeopslag  

• Actieplan groen voor meer bomen en groen 

• Inwoners actief informeren en betrekken bij hun omgeving/openbaar groen 

• Stimuleren van zonne-energie en grote kansrijke locaties in kaart brengen 

• Duurzaam bouwen, zowel bij nieuwbouw als bestaande bouw 

• Welkomstpakket duurzaamheid voor inwoners.   

• Stimuleren van innovatie en nieuwe concepten 
 
Nuenen maakt werk van de energietransitie  
Energietransitie is een van de grote opgaven van de regio en daarmee wat D66 betreft ook voor 
Nuenen. In de Regionale Energiestrategie (RES) zijn locaties aangewezen voor grootschalige opwek 
van duurzame energie. Ook zijn samen uitgangspunten bepaald, zoals de zonneladder. Nuenen is in 
de RES niet aangewezen als een locatie voor grootschalige opwek. Samen optrekken in de regio (met 
grote en kleine gemeenten) blijft wat D66 betreft belangrijk. Regionale samenwerking is onmisbaar 
om de energietransitie te laten slagen. Samen moeten we optrekken bij de realisering van de 
ambities uit de RES. 
 
Voor het stimuleren van zonnepanelen in Nuenen willen we aanhaken op succesvolle voorbeelden in 
de regio, b.v. de Groene Zone.  Met de corporaties moet in de prestatieafspraken worden vastgelegd 
hoe en op welke termijn de bestaande huizen worden verduurzaamd. Nuenen kent veel oudere 
huizen. Als het gaat om duurzaamheid is één van de grootste winstpakkers de isolatie van huizen. 
Met een goede isolatie worden huizen toekomstbestendig en gaat minder energie verloren. Dit voel 
je in je portemonnee met een lagere energierekening! D66 pleit voor meer subsidies voor 
verduurzaming en goede voorlichting.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding: zonnepanelen op daken (bron: D66 Nuenen) 
 

Meer zonnepanelen in  
Nuenen  



9 
 

Lokale, kleinschalige plannen zorgen voor meer draagvlak en betrokkenheid van onze inwoners. De 
gemeente Nuenen moet helpen en ondersteunen waar dat kan. Wij zien veel kansen voor het 
opwekken van zonne-energie op grote daken. Op bedrijventerreinen ligt wat ons betreft nog een 
grote kans: Hier ligt veel “leeg” oppervlak dat gebruikt kan worden voor zonnepanelen. Voor 
windenergie zien we in Nuenen minder mogelijkheden, met uitzondering van windmolens nabij 
Gulbergen, als onderdeel van een samenhangende ontwikkeling 
 
D66 wil zonne-energie stimuleren. Naast zonnepanelen bij particulieren en bedrijven willen we kijken 
naar grotere locaties voor duurzame energie. D66 wil dat actief op zoek wordt gegaan naar locaties 
voor grootschalige opwek, zonneweides zijn daarbij geen taboe. Samen met ondernemers en 
inwoners kunnen we een mogelijk een doorbraak creëren voor (grootschalige) zonne-energie.   
 
Pilot projecten Aardwarmte, warmte/koude opslag en restwarmte 
Het gebruik van warmte uit de bodem om daarmee gebouwen te verwarmen is al met succes elders 
in Nederland toegepast. Onderzoek naar de bodem in Nuenen zou verrassende mogelijkheden 
kunnen opleveren voor kostenbesparingen en milieuvoordelen. Ook het gebruik van waterpompen 
kan interessant zijn. We denken ook aan nieuwe pilotprojecten voor koude-warmte opslag. Het 
project Kloostertuin zou als pilotproject kunnen dienen voor koude-warmte opslag. Ook is het de 
moeite waard om na te gaan welke bedrijven in Nuenen veel warmte produceren. Die restwarmte 
kan mogelijk gebruikt worden om wijken en woningen duurzaam te verwarmen. 

 

Nuenen als groene gemeente: tijd voor een actieplan groen  
D66 wil dat Nuenen de groenste gemeente van de regio wordt. D66 vraagt om een actieplan Groen. 
Waar zijn er in Nuenen kansen voor de aanplant van nieuwe bomen? Wij willen dat er bij elke 
gekapte boom er structureel 2 nieuwe voor terugkomen. Er moet meer geld komen voor groen. 
Bomen en groen zijn natuurlijke airco’s, die zorgen voor verkoeling. Meer groen zorgt voor een 
gezonde omgeving voor onze inwoners. Ook beschermt het Nuenen beter tegen klimaatverandering, 
hittestress en wateroverlast.  
 

 
Afbeelding: groen in Nuenen (bron: D66 Nuenen) 
 
Naast de aanplant van nieuw groen willen we goed kijken naar het bestaande groen en de openbare 
ruimte. Hoe kunnen we zorgen voor een duurzaam en goed onderhoud van het bestaande groen? Als 
bomen gekapt moeten worden vanwege de droogte, ga dan gelijk over tot herplant. Bewoners 
kunnen bij het onderhoud van openbaar groen ook een rol spelen door een stuk groen te 
“adopteren”. Maar denk ook aan nieuwe groene initiatieven zoals een voedselbos, een 
buurtmoestuin of een pluktuin. Inwoners moeten actiever worden betrokken bij de vergroening en 
het onderhoud van bestaand groen. Nuenen moet ook beter aanhaken bij het Van Gogh Nationaal 
park. Vanuit de provincie en het rijk zijn er kansen voor subsidies voor cofinanciering.  
 

  

Meer bomen in Nuenen 
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Duurzame nieuwbouw en verduurzamen bestaande woningen 
D66 wil dat we maximaal inzetten op gezond en duurzaam bouwen. Dat betekent onder meer 
gasloos bouwen, hergebruik van materialen, inzet van zonnepanelen en goede isolatie. Woningen 
moeten energieneutraal worden gebouwd. D66 dringt aan op goede afspraken met ontwikkelaars. 
Maar bij nieuwbouw moet ook voldoende groen komen in de openbare ruimte. Groen levert rust en 
verkoeling op. 
 
Welkompakket Duurzaamheid en kansen voor innovatie  
D66 wil duurzaamheid bij iedereen onder de aandacht brengen. Denk daarbij aan voorlichting op 
scholen en campagnes in de Nuenense kranten. D66 is voorstander van een welkomstpakket 
duurzaamheid. Nieuwe inwoners krijgen brochures en informatie over het verduurzamen van hun 
huis en welke subsidies daarvoor beschikbaar zijn.   
 
D66 ziet veel kansen voor innovatie en duurzaamheid. Innovatie is vaak de motor voor de 
ontwikkeling van duurzame producten en het voorkomen van verspilling. En juist hier, in onze 
'Brainport' regio, zijn veel innovatieve krachten gebundeld. Samenwerking is hierbij belangrijk. 
Nuenen moet blijven investeren in samenwerking met de TU/e, instellingen en het bedrijfsleven.   
We denken aan nieuwe concepten zoals het oprichten van energie coöperaties.  Bewoners kunnen 
dan samen het opwekken van duurzame energie oppakken, bijvoorbeeld in de vorm van zonne-
energie of koude-warmte opslag.  

 
Hoofdstuk 4 Ondernemend Nuenen  

D66 staat voor sterk ondernemerschap. Nuenen moet toegankelijk zijn voor mensen die een 
project of droom willen realiseren. Ondernemende burgers, die bijdragen aan een bruisend 
Nuenen. Dit geldt voor starters, middenstand, verenigingen als ook voor grotere bedrijven in 
onze gemeente.  
 

Speerpunten Ondernemend Nuenen 
• Ondernemersfonds voor ondernemers en evenementen 

• Samenwerking tussen ondernemers, bedrijven en de gemeente verbeteren 

• Uitwisseling van kennis en informatie over subsidies 

• Een steun in de rug in tijden van crisis 

• Een netwerk dat gezamenlijk onderneemt en organiseert  

• Ruimte voor evenementen passend bij Nuenen 
• Meer focus op regionale samenwerking 

• Eeneind West: zoeken in overleg met de ondernemers, inwoners en de regio naar een 
passende invulling. Herontwikkeling is daarbij niet uitgesloten.  

 
Meer ruimte voor ondernemers en regionale samenwerking in Brainport 
Als gemeente in de Brainport-regio staat D66 voor het versterken van haar ondernemers, lokale 
middenstand, verenigingen én individuen die het vestigingsklimaat versterken op de lange termijn. 
Nuenen moet toegankelijk zijn voor mensen die een project of droom willen realiseren. Met name 
starters of jonge ondernemers moeten ruim baan krijgen in Nuenen passend bij de schaal van onze 
gemeente. D66 Nuenen staat voor sterk ondernemerschap en ruimte voor ondernemende burgers 
die bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsgebied. Voor starters, middenstand, en voor grotere 
organisaties in onze gemeente. Er moet actief gestimuleerd worden om te ondernemen, te starten of 
evenementen mogelijk te maken in Nuenen.  
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Als vergrijzende gemeente in de Brainport-regio wil D66 de positie van haar ondernemers 
versterken. Dat geldt voor de lokale middenstand, verenigingen én individuen die het 
vestigingsklimaat versterken op de lange termijn 
 

 
  
 

 
 
 
 

Afbeelding: Coppelmans in Nuenen (bron: D66 Nuenen) 
 
Nuenen moet toegankelijk zijn voor mensen die een project of droom willen realiseren. Onder de 
rook van de steden Helmond en Eindhoven willen we effectief kunnen profiteren én bijdragen. 
 De politiek heeft een verbindende en faciliterende rol door kennis, kunde én subsidie samen te 
brengen. Niet als bank, maar als (kennis)makelaar. D66 pleit voor focus op samenwerking in de 
Brainport-regio en de omringende gemeenten om aantrekkelijker te worden voor wonen, werken en 
recreëren in de gemeenten. 
 
Ondernemersfonds  
D66 pleit voor een structureel Ondernemersfonds, dat bedrijven stimuleert om op te starten en uit 
te bouwen. Ook draagt dit fonds bij om evenementen te creëren en netwerken te vormen die 
bijdragen aan een sterk en bruisend Nuenen. Het Ondernemersfonds is er niet alleen voor de korte 
termijn als steunfonds na de crisis. Het dient als solide basis voor de toekomst. Met name starters en 
jonge ondernemers moeten ruim baan krijgen in Nuenen. De financiering voor deze projecten kan 
komen uit de OZB-niet woningen. De financiering is dus al beschikbaar en kan ingezet worden voor 
dit gemeenschappelijke doel. 
 
Tijdens de corona crisis werden subsidieregelingen (bijv. Herstel Breed Economisch vestigingsklimaat) 
nauwelijks gebruikt door de Nuenense ondernemers.  Ook zijn sommige branches slecht 
vertegenwoordigd in bestaande verenigingen (o.a. de OCN en ONC). De samenwerking tussen deze 
organisaties kan sterker en de gemeente kan daarbij helpen! 
Het Ondernemersfonds draagt bij op de volgende manieren: 

• Samenwerking tussen ondernemers, bedrijven en de gemeente 

• Uitwisseling van kennis en informatie over subsidies 

• Een steun in de rug in tijden van crisis 

• Een netwerk dat gezamenlijk onderneemt en organiseert 
Een sterke ondernemersvisie in Nuenen draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat van 
wonen, leven en werken. Hiermee versterken we het maatschappelijk en economisch fundament van 
Nuenen voor de toekomst. Grote steden als Leiden, Utrecht en Groningen bewijzen dat een 
Ondernemingsfonds werkt. Maar ook kleinere gemeenten hebben dit initiatief inmiddels succesvol 
omarmd. 
 
Eeneind West 
De ontwikkeling van Eeneind West speelt al diverse jaren. Nuenen wil dat er gezamenlijk wordt 
gekeken naar een ontwikkeling, die voor zowel de inwoners, ondernemers en de regio aanvaardbaar 
is. Herontwikkeling is daarbij niet uitgesloten.  

Een ondernemersfonds voor  
alle ondernemers  
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Ruimte voor evenementen: bruisend Nuenen 
Met meer dan 300 verenigingen heeft Nuenen een bijzonder verenigingsleven. D66 Nuenen maakt 
zich er sterk voor dat onze verenigingen ruim baan krijgen om evenementen te organiseren. 
Belangrijk is dat zij bijdragen aan het versterken van de cohesie tussen burgers onderling. Het 
centrum is daarvoor de aangewezen plek. Mogelijk bieden andere plekken in Nuenen ruimte voor 
evenementen, zoals de vernieuwde Hongerman of rondom het sportpark Oude Landen. 
  

.  
Afbeelding: park, ruimte voor evenementen (bron: D66 Nuenen) 
 
Financiering 
Het ondernemersfonds regelt hoe we initiatieven binnen onze gemeente gezamenlijk financieren. Zo 
nemen we gezamenlijk verantwoordelijkheid en pakken we zaken samen aan.  
De financiering voor deze projecten komt uit de OZB niet- woningen. Iedere eigenaar van een pand 
of een gebruiker van een werkruimte draagt dit automatisch af. Dit geldt voor de horeca, de 
gemeente, winkels, de industrie en ook scholen. Kortom, het geld is er al. Het is nu zaak om dit in te 
zetten voor initiatieven die het economisch klimaat in Nuenen versterken. 
 

Hoofdstuk 5 Ouderen, zorg, ruimtelijke ordening, recreatie, mobiliteit, bestuur 

Naast de drie speerpunten zijn er veel andere onderwerpen, waar D66 zich voor inzet. Wij hebben 
aandacht voor o.a. onze ouderen, mobiliteit en recreatie. Deze zijn belangrijk voor een 
toekomstbestendig en groen Nuenen. U leest in dit hoofdstuk er meer over. 
 
Aandacht voor ouderen 
D66 heeft aandacht voor ouderen. Zij vormen een steeds groter deel van onze gemeenschap. Met 
hun ervaring en tomeloze inzet in onze verenigingen dragen zij bij aan een sterk Nuenen. Ook zijn er 
al veel basisvoorzieningen waarvan zij kunnen profiteren, b.v. huisartsen, winkels en een bruisend 
verenigingsleven. We moeten dit blijven stimuleren en onze voorzieningen behouden. We hebben 
veel waardering voor de inzet van de vele ouderverenigingen, die zich breed inzetten voor ons dorp.  
Zij moeten de steun krijgen van de gemeente, b.v. via een goed subsidie beleid. Ouderen moeten zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met goede ondersteuning.  
 
Bij nieuw ontwikkelingen moet er meer appartementen worden gebouwd, vooral rondom het 
Kernkwartier en het Centrum. Deze appartementen kunnen zowel voor jongeren als ouderen 
interessant zijn.  Als ouderen kunnen verhuizen naar een duurzaam appartement dicht bij 
voorzieningen, komt er meer doorstroming op de woningmarkt wat gunstig is voor gezinnen. 

  

Ruimte voor evenementen  
in het park  
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Speerpunten 

• Stimuleren ‘gezond leven’ bij ouderen.  

• Aandacht voor zorg voor ouderen, o.a. nieuwe technieken, zoals domotica (o.a. zorg op afstand).  

• Het bevorderen van voorzieningen om langer thuis te kunnen blijven wonen. 

• Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)-projecten: projecten waar ouderen samen 
werken aan een plan voor nieuwe (levensloopbestendige) woningen of appartementen 

• Stimuleren extra activiteiten voor ouderen en tegengaan eenzaamheid  

• Nuenen moet een dementievriendelijke gemeente worden.  
 
D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. Gezond leven is daarbij belangrijk. D66 zet zich in voor het ontwikkelen van 
levensloopbestendige woningen, maar ook op een goed sociaal vangnet met mantelzorg en CMD. 
Ook nieuwe technieken zoals domotica kunnen helpen om langer gezond en veilig thuis te kunnen 
blijven wonen. In 2002 openden we in Nuenen de eerste domotica woningen. De aansluiting van 
Nuenen op glasvezel biedt extra kansen voor de toekomst. Bij Domotica is het belangrijk dat er een 
goede begeleiding is zodat ouderen de nieuwe technieken ook begrijpen en kunnen gebruiken. 
 
Goede zorg voor iedereen 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een goede gezondheidszorg. Het Centrum Maatschappelijke 
Deelname (CMD) is het loket in Nuenen voor inwoners met vragen over zorg, wonen en welzijn.  Het 
is belangrijk dat de zorg in Nuenen goed is voor alle bewoners. D66 Nuenen is verheugd dat de 
huidige voorzieningen voor oudere inwoners goed op orde zijn. Deze voorzieningen moeten 
behouden blijven en toekomstbestendig zijn. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de 
jeugdhulpverlenging. Voor kinderen is het belangrijk om onbezorgd op te groeien. Helaas is dit in de 
praktijk niet altijd het geval. D66 Nuenen zet zich daarom in om problemen vroegtijdig op te kunnen 
pakken zonder veel administratieve lasten en lange wachttijden. Voorkomen is immers beter dan 
genezen. Hierbij moet oog worden gehouden voor alle jeugd en niet alleen voor de kwetsbare jeugd. 
Het CMD heeft een belangrijk taak om jongeren die hulp nodig hebben snel te kunnen helpen of door 
te verwijzen. Het CMD moet wat ons betreft versterkt en uitgebreid worden. 
 

 
Afbeelding: CMD in Nuenen (bron: D66 Nuenen) 
 
Speerpunten 

• Goede en snelle ondersteuning voor zorg bieden vanuit het Centrum Maatschappelijke 
Deelname (CMD) 

• Stimuleren ‘gezond leven’ bij jong en oud  

• Ondersteuning en aandacht voor de mantelzorgers in Nuenen 

• Beleidsdeskundige jeugdzorg aantrekken binnen het samenwerkingsverband Dommelvallei  
 
D66 is positief over de coördinerende rol die het CMD heeft gekregen. Op deze manier worden 
inwoners met een hulpvraag centraal gesteld en hoeven zij niet allerlei instanties af. D66 wil graag 
dat de wachttijden zo kort mogelijk blijven en dat inwoners snel zorg krijgen. Het CMD kan wat ons 

Zet in op extra capaciteit 
bij het CMD  
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betreft daarbij een grote rol spelen door snel en proactief mensen door te verwijzen naar de goede 
zorginstanties.  Daarnaast heeft het CMD ook een belangrijke rol in het zelf verlenen van zorg en 
ondersteuning voor onze inwoners.  
 
Ruimtelijke ordening 
De kernen van de gemeente Nuenen liggen aan de rand van het stedelijk gebied tussen Eindhoven en 
Helmond. Wonen in Nuenen heeft daardoor zowel de voordelen van de stad als die van het landelijk 
gebied. Kwaliteit en duurzaamheid in combinatie met een groen karakter zijn voor D66 belangrijke 
waarden van het wonen in Nuenen.  We moeten investeren in goede basisvoorzieningen, zodat onze 
inwoners dicht bij huis kunnen blijven winkelen en sporten. 
 
Speerpunten  

• Afronden en waar mogelijk versnelling van Nuenen West  

• Ruimte voor kleine inbreidingslocaties in alle kernen, vooral voor starters/ ouderen 

• Betaalbare woningen toevoegen door hoger en compacter te bouwen, bij nieuwbouw 30 – 40 % 
goedkope en middeldure woningen 

• Stimuleren energiezuinig/-neutraal bouwen.  

• Behoud en versterking van de basisvoorzieningen voor Nuenen 

• Omgevingswet: Integraal kijken naar visies en programma’s 

• Passief grondbeleid, gemeente puur faciliterende rol 

• Betrek inwoners, ondernemers, corporaties en ontwikkelaars in een vroegtijdig stadium bij 
nieuwe ontwikkelingen 

• Meer kansen voor innovaties 

• Woningcorporaties focus op kerntaak: bouwen en beheren van duurzame betaalbare 
huurwoningen/woonwagens. Versnellen Woonwagens Sinti en Vinkenhofjes 

 
Naast het afronden en versnellen van de grote uitbreidingslocatie Nuenen West moet er binnen 
Nuenen ruimte blijven om ‘inbreidingslocaties’ te realiseren. We denken dan aan locaties zoals de 
Kloostertuin, Vinkenhofjes en de sportvelden Nederwetten/Gerwen, als ook de locatie 
Vrouwkensakker. Deze locaties moeten we benutten voor nieuwe woningen voor jongeren en 
ouderen. Voor de sportvelden van Nederwetten /Gerwen moet dan uiteraard een passende nieuwe 
locatie worden gevonden.  
 

 
 

 

 
 
Afbeelding: Nuenen West (bron: D66 
Nuenen) 

 
We willen kijken naar andere woonvormen en inzetten op meer betaalbaar bouwen. Het streven 
moet zijn om bij inbreidingslocaties 30 - 40% in te richten voor betaalbare woningen. D66 pleit voor 
compacter en betaalbaarder bouwen om hiermee het karakter van Nuenen te behouden (groen 
buitengebied). Bouwen tot 4 bouwlagen met accenten naar 5 (in het Centrum en bij het 
Kernkwartier) moet daarbij tot de mogelijkheden behoren. Uiteraard moet hierbij een brede 
afweging worden gemaakt op aspecten als leefbaarheid, groen en parkeren. Woningcorporaties 
moeten zich richten op hun kerntaken: bouwen en beheren van betaalbare en duurzame sociale 

Bouwen , bouwen , bouwen  
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huurwoningen. We willen versnellen op de vernieuwing van de Vinkenhofjes. Ook het opknappen 
van de woonwagenlocaties van de Sinti moet snel worden opgepakt, hier hoort goed onderhoud en 
overdracht van woonwagens naar Helpt Elkander bij.  
 
Om de woningbouw te stimuleren stellen wij voor om in te zetten op: 

• Geef duidelijke en uniforme beleidskaders. Sluit hierbij aan bij landelijke afspraken en 
wettelijke bouwvoorschriften uit het Bouwbesluit. 

• Prikkel de markt. Geef bouw- en infrabedrijven de kans om zich echt te kunnen 
onderscheiden met innovaties en duurzame oplossingen. 

• Betrek bouwer en inwoners in een vroegtijdig stadium. Laat ze meedenken over kansen en 
oplossingen voor de bouwopgave. 

 
Recreatie en sport 
Recreatie en sportactiviteiten zijn belangrijk voor onze bestaande en nieuwe inwoners. We moeten 
investeren in goede sportaccommodaties. Van Gogh geeft Nuenen kleur: het is een belangrijk 
onderdeel van onze historie, en dat mogen we laten zien bij onze aanpak voor recreatie & cultuur. 
 
Speerpunten  

• Voldoende ruimte bieden aan sport, kunst en cultuurverenigingen gericht op jong en oud in 
Nuenen 

• Inzetten op behoud van het erfgoed van Vincent van Gogh 

• Een passend subsidiebeleid voor sport, kunst en cultuurverenigingen. 

• Een nieuw accommodatiebeleid opstellen, bij huur van (sport) accommodaties streven we naar 
kostendekkende huur  

• Doorontwikkeling van De Gulbergen als recreatief gebied 
 
De gemeente werkt aan een nieuw accommodatiebeleid. Wij zijn voor duidelijke, eenvoudige kaders. 
We streven naar kostendekkende huur. Voor alle cultuur en sportverenigingen moet duidelijk zijn 
wat ze betalen aan huurtarieven en waarom. Daarnaast dient er een passend subsidiebeleid te zijn 
om verenigingen te kunnen ondersteunen. D66 wil De Gulbergen verder ontwikkelen als recreatief 
gebied: het moet een plek worden waar inwoners uit Nuenen en de regio kunnen wandelen, fietsen, 
sporten en een terrasje pikken.  
 
Vincent van Gogh is belangrijk cultureel erfgoed voor Nuenen en trekt veel toeristen. We willen dat 
het erfgoed behouden en versterkt wordt. Wel moet dat respectvol gebeuren, Nuenen wil geen 
tweede Volendam worden 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Afbeelding: Vincentre Nuenen (bron: D66 Nuenen) 
 

  

Van Gogh geeft Nuenen   
kleur 
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Mobiliteit: een veilig, duurzaam en bereikbaar Nuenen 
D66 vindt dat er veel meer ruimte moet komen voor de fiets en voetganger, wij vinden dat het  
aantal fietsstraten moet worden verdubbeld. Durf echt te kiezen voor duurzame mobiliteit en een  
gedragsverandering: zet in op meer ruimte voor de fiets, het openbaar vervoer en de voetganger. 
 
Speerpunten  

• Zet in op een gedragsverandering: stimuleren van gebruik van fiets, wandelen en het openbaar 
vervoer  

• Meer veilige fietsroutes en verdubbeling aantal fietsstraten. 

• Versterken busstation Nuenen als belangrijk opstappunt. Investeer in b.v. extra parkeerplaatsen 
voor de fiets en meer informatie over wachttijden.  

• Inzetten op innovaties in mobiliteit en meer elektrische oplaadpunten 

• Doorgaand verkeer via bundelroutes zo snel mogelijk door Nuenen geleiden om overlast en 
sluipverkeer door woonwijken te voorkomen 

• Inzetten op regionale samenwerking 
 
D66 Nuenen vindt het belangrijk dat het veilig is op straat voor iedereen. Met het toenemend aantal 
woningen in het dorp en het doorgaand verkeer wordt het steeds drukker op de Nuenense wegen. 
Nuenen moet bereikbaar en veilig blijven met de auto, de fiets en het openbaar vervoer. D66 wil 
daarom dat er in het hele dorp wordt geïnvesteerd in goede en veilige fietsroutes. Maak het voor 
iedereen aantrekkelijker om de fiets te nemen en de auto te laten staan. In het centrum moet meer 
ruimte komen voor de voetganger en de fiets 
 
We willen elektrisch rijden verder stimuleren. Dus meer oplaadpunten voor elektrische auto’s in het 
dorp, zoals meer snelladers bij de bestaande benzinestations. Maar ook moet er meer ruimte zijn 
voor deel mobiliteit, zoals elektrische scooters 
 
We moeten stimuleren dat mensen meer het openbaar vervoer gaan gebruiken. Het busstation 
Nuenen Centrum heeft een belangrijke positie als overstappunt en opstappunt voor het openbaar 
vervoer. We willen dat het busstation verder wordt versterkt, onder meer door de aanleg van meer 
plekken om de fiets te stallen, een goede toegangsroute, en oplaadpunt voor de ov-chipkaart en live 
verkeersinformatie 
 
 

 
 

 
 
 
 

Afbeelding: busstation Nuenen (bron: D66 Nuenen) 
 
Regionale samenwerking is essentieel om onze gezamenlijke doelen te bereiken. 
Samen met de regio en de provincie willen we blijven werken aan mobiliteit en bereikbaarheid. In 
overleg met de regio moeten we kijken naar de doorstroming op de bundelroutes. Een betere 
dosering van het verkeer is goed voor het dorp. Sluipverkeer in de woonwijken willen we voorkomen. 

   
  

Een beter busstation met  
meer voorzieningen  
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Bestuur en burgers 
D66 is de partij van de democratie. We vinden het belangrijk om onze inwoners te betrekken bij onze 
plannen en onze besluitvorming. 
 
Speerpunten 

• Bewoners tijdig betrekken via actieve burgerparticipatie 

• Transparante gemeente: informatie op de website 

• Samenwerken met inwoners 

• Kijken naar de balans tussen het belang van inwonersgroepen versus het belang voor alle 
inwoners van Nuenen (algemene belang) 

 
 Bij alle bestuurlijke overheids- en samenwerkingsverbanden staat voor D66 het recht van inspraak 
en democratische controle voorop. We vinden dat een goede burgerparticipatie belangrijk is bij 
nieuwe ontwikkelingen. Bij de uitvoering moet worden gekeken naar een goede balans tussen het 
belang van enkele inwoners versus het algemene belang.  
 
D66 vindt het belangrijk dat bij besluitvorming en nieuwe ontwikkelingen goed geluisterd wordt naar 
de burgers, de plaatselijke organisaties en de verenigingen. Als het gaat om bouwen, wonen, 
leefomgeving, veiligheid, zorg en onderwijs moeten inwoners gehoord en betrokken worden. Wij 
gaan uit van mondige, zelfstandige inwoners als gelijkwaardige gesprekspartner. Informatie van de 
gemeente dient voor de burger vrij toegankelijk te zijn. Informatie wordt aangeboden op een 
laagdrempelige, logische en leesbare wijze. D66 streeft naar een transparante gemeente. 
 

Hoofdstuk 6 Gezonde financiën  

De ligging van Nuenen in een regio met zo een alom geprezen innovatiekracht betekent grote kansen 
voor de economie. Voor Nuenen kan dat zowel de economie als de werkgelegenheid in grote mate 
bevorderen. Echter, Nuenen zal de komende jaren dringend zijn financiën op orde moeten brengen. 
Nuenen moet financieel gezond worden en dus geen grote leningen meer aangaan. 
Dit betekent wellicht minder geld lenen, minder op de pof lenen. Eerst de schulden aflossen voor 
nieuwe worden aangegaan. Dit betekent ook dat grote "dure "projecten mogelijk later moeten 
worden uitgevoerd. 
 
Speerpunten  

• Transparante begroting 

• Bouwen, bouwen, bouwen om de schuldenquote omlaag te krijgen en een goed 
weerstandsvermogen op te bouwen 

• Kostenbesparing en efficiencyvoordelen door maximale samenwerking (o.a. Dommelvallei)  

• Inkomsten genereren uit recreatie, toerisme en evenementen (o.a. Gulbergen) met oog voor de 
balans met milieu en natuur door strikte regulering en limitering.  

• Evenementen zijn self-supporting 
 
In het verleden hebben we veel geld geleend voor onze grondexploitaties. D66 wil dat er maximaal 
wordt ingezet op bouwen, bouwen, bouwen. Door Nuenen West en Eeneind West te ontwikkelen 
kunnen we de schuldenquote langzaam afbouwen 
 
D66 dringt daarnaast aan op een maximaal transparante begroting. Structurele vermindering van 
uitgaven is daarnaast onvermijdelijk. D66 wil daarnaast maximaal inzetten op samenwerking, met 
name binnen de Dommelvallei, om kosten te besparen door schaalgrootte en efficiencyvoordelen. 

Evenementen moeten self-supporting zijn. Met een gezonde financiële begroting kunnen we 
vervolgens verantwoord nieuwe uitgaven aangaan 
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Hoofdstuk 7 D66 Missie 

Samenleven en samen werken  
D66 zet in op samenleven en samenwerken aan de toekomst. We luisteren naar onze inwoners en 

nemen hun belangen mee. Maar we kijken ook naar het algemeen belang van Nuenen. Uiteraard 
zijn daarbij zorg, jongeren, sport, ouderen, welzijn en mobiliteit belangrijk. Ook willen we dat 
er voldoende basisvoorzieningen blijven voor onze inwoners. Bij dossiers kijken we naar de 
feiten, we wegen af en maken vervolgens weloverwogen onze keuze.  
 
Zet in op regionale samenwerking 
Nuenen is een zelfstandige gemeente, maar D66 vindt het belangrijk dat we goed samen werken met 
de regio en de provincie. Door samen te werken kunnen we grote (regionale) uitdagingen als de 
energietransitie en de woningmarkt goed oppakken.  
 
D66 wil de samenwerking met de regio via het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) graag voortzetten 
en uitbouwen. Op het gebied van wonen, werken en voorzieningen moeten we blijven samenwerken 
om zo samen te bouwen aan een aantrekkelijke Brainport regio. Als regio staan we samen sterker in 
de lobby voor extra middelen bij provincie, rijk en Europa. 
 
Op de zeer lange termijn (> 20 jaar) kan die samenwerking mogelijk uitmonden in één grote Stedelijk 
Gebied gemeente. Hier moet dan wel draagvlak voor zijn bij alle betrokken gemeenten.  

 
Een nieuwe koers voor de toekomst  

D66 wil dat Nuenen inzet op een nieuwe koers voor de toekomst. Willen we werken aan een 
jong, ondernemend en duurzaam Nuenen, moeten we ook onze bestuurscultuur 
veranderen. Niet meer de “hakken” in het zand, maar samen de schouders eronder zetten. 
Laten we breken met de “oude” politiek en vertrouwen op eigen kracht.  Neem als gemeente je 
verantwoordelijkheid waar nodig, maar heb ook vertrouwen in de kracht en expertise van onze 
inwoners, ondernemers, corporaties en ontwikkelaars.   

  
2022 is voor ons een bijzonder jaar, D66 Nuenen bestaat dan 40 jaar! We hebben ons al die  
jaren ingezet voor onze inwoners in de gemeenteraad en blijven dit ook de komende  
periode doen, maar met een bijgestelde koers. 
 
Onze nieuwe koers vraagt om nieuwewethouders en raadsleden, die echt naar een 
verandering toewerken. We moeten meer als nu de samenwerking in de regio opzoeken 
voor de grote projecten zoals Nuenen West en Eeneind West. En we moeten zeker meer 
bouwen voor jongeren om ons dorp toekomstbestendig te houden. Bij een nieuwe koers 
hoort voor D66 ook een gezonde financiële begroting, waarbij we verantwoord nieuwe 
uitgaven aangaan. Alleen dan kunnen we als Nuenen blijven groeien en een mooie fijne 
woonplek bieden aan al onze inwoners, van jong tot oud.  
 
 

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen! 
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Hoofdstuk 8 Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022  

 
Bij de totstandkoming van onze lijst hebben we goed gekeken naar een mix van jong en oud, man en 
vrouw en naar kandidaten met verschillende achtergronden en expertise. 
 
We zijn trots op onze mooie lijst en gaan met veel vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen 
tegemoet. 
 

Onze lijst voor 2022 
1. Anneke Coolen-Pero (lijsttrekker) 

2. Desiree van Wessel 

3. Paul Smilde  

4. Willemijn van Werkum   

5. Ruud Tuithof  

6. Alje Koiter 

7. Betty van Geel 

8. Jan Hoeve 

9. Bert van Egmond 

10. Kees Houtepen 

11. Truus Houtepen-Kunnen 

12. Bertje van Stiphout 

 


