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School Oostelbeers dicht?

Herindelingsnieuws

Bijlage Verkiezingskrant

DEMOCRATIE
VAN ONDEROP
Evert van Schoonhoven Voorzitter Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant
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Op 15,16 of 17 maart mogen we onze stem (weer) uitbrengen voor de nieuwe Tweede Kamer. Maar liefst 37 politieke
partijen zetten deze keer weer hun beste beentje voor om deze stem van u binnen te hengelen. Met elkaar kunnen
we binnen ons overheidssysteem invulling geven aan ons democratisch recht. Een grote verworvenheid, die bij tijd
en wijle wel eens op de achtergrond komt te staan. Een lage opkomst, steeds meer inwoners maken geen gebruik van
dit democratisch recht en we zien met elkaar een groeiende kloof tussen openbaar bestuur en haar inwoners, een
groeiende tweedeling in onze samenleving.

Bij dit laatste zie je dat de tweedeling zichtbaar wordt naar mate van invloed die de verschillende groepen binnen onze
samenleving hebben op de politieke besluitvorming, zozeer dat we dit aanwijsbaar terugzien in de uitkomsten van
het politiek beleid. Dit manifesteert zich met name in het landelijk gebied (volkshuisvesting, zorg, milieu en natuur,
energietransitie enz.)
Anderhalve eeuw lang hebben de politieke partijen het gezicht bepaald van onze democratie. We zijn zo vertrouwd
geraakt aan dat idee, dat we ons bijna niet kunnen voorstellen dat de democratie ook anders kan. Kan onze democratie
op een andere manier vorm krijgen dan via de politieke partij ? Mijn antwoord hierop is volmondig: JA !
Concrete voorbeelden hiervoor zijn te vinden in tal van landen, maar ook op enkele plekken in Nederland. Democratie
wordt hier een stuk eigentijdser, effectiever en met meer vertrouwen invulling gegeven.

Vaak hoor je bij de invulling van de democratie dat de bestuurskracht vergroot dient te worden. Nu zo actueel bij de
herindeling in Noordoost-Brabant, maar dat is natuurlijk zo achterhaald. Bestuurlijke schaalgrootte is zeer relatief als je
niet met elkaar investeert in gemeenschapskracht: de optimale vorm van democratie van onderop.
Goed functionerende dorpsraden, wijkcomités en bewonersinitiatieven hebben direct en veelvuldig contact met haar
inwoners, ondernemers en ander belangenorganisaties. Brengen belangen bij elkaar, benoemen eikaars dilemma's;
dragen zo bij aan het vergroten van het gemeenschappelijke eigenaarschap. De democratische legitimatie ligt dan veel
binnen de gemeenschap dan bij de volksvertegenwoordigers.

Kunnen de maatschappelijke vraagstukken van nu nog van de juiste antwoorden worden voorzien langs de lijn van de
politieke partijen of dienen we met elkaar de democratie in haar geheel daadwerkelijk te hervormen ?
Ik ga in ieder geval op 17 maart mijn recht om te stemmen verzilveren, maar op 18 maart ga ik weer vol energie verder
om de dialoog met u te voeren over het vergroten van de gemeenschapskracht.
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Geschokte ouders, politiek ontstemd en wat nu?

Mogelijke schoolsluiting Oostelbeers

Scholenkoepel Skobos gooide in januari
met de aangekondigde wens om de locatie
van basisschool De Beerze in Oostelbeers
over anderhalf jaar te sluiten een flinke
knuppel in het hoenderhok. Ouders zijn
geschokt en politiek Oirschot reageert
getergd. Vrijdag 22 januari protesteer
den tientallen kinderen en ouders met
spandoeken en flyers tegen de mogelijke
sluiting. Een petitie van bezorgde ouders
leverde al ruim 600 steunbetuigingen op.
Staat de leefbaarheid in Oostelbeers weer
onder druk?
Het ideale plaatje voor Skobos: een Inte
graal Kind Centrum (IKC) bij sportpark De
Klep. De kinderopvang bevindt zich daar
al en het biedt tal van mogelijkheden voor
sporteducatie en kinderopvang. Voor de
ouders in Oostelbeers is dat scenario goed
te verteren, in ieder geval een stuk beter
dan wat Skobos nu voorstelt. Dan zouden
de kinderen allemaal naar de Middelbeerse
schoolvestiging in de Sint Jorisstraat moe
ten. Ook de politiek is wel te porren voor
een IKC, maar heeft ook al drie jaar moeite
met de hoge kosten. Hoe hoog precies
weet niemand, maar er zijn bedragen
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genoemd van zes tot tien miljoen. Daar
om werd de besluitvorming steeds maar
doorgeschoven. Skobos lijkt nu niet meer
op dat besluit te willen wachten, of is dit
vooral een strategische zet om de politiek
onder druk te zetten om sneller vóór een
IKC te kiezen?

dan vanaf augustus 2022 allemaal naar de
locatie in Middelbeers moeten, totdat het
IKC er is. Maar: wanneer en óf het IKC er
komt is nu nog volkomen onduidelijk. We
willen de Oostelbeerse school dus open
houden, tenminste tot er echt een IKC is."

Minder combinatiegroepen

Er zijn nog andere redenen waarom de
Oostelbeerse ouders hun kinderen niet
naar de Middelbeerse locatie aan de Sint
Jorisstraat willen sturen, zo vertelt Heuvel
mans. "De kinderen moeten dan over een
gevaarlijke weg en een beruchte rotonde.
Ook ligt de school in Middelbeers niet gun
stig voor nog meer toestroom van verkeer.
Bovendien: een van de laatste voorzienin
gen zou dan uit Oostelbeers verdwijnen.
Dat is slecht voor de leefbaarheid. Ook het
leerlingenaantal kan geen reden zijn voor
sluiting van de Oostelbeerse locatie. Je ziet
dat er flink gebouwd wordt momenteel,
met name voor starters. Er is nu al meer
aanwas en dat zal alleen maar toenemen.
Dat vertaalt zich ook in de aanmeldingen
op school. In oktober zaten er negentien
leerlingen in groep 1, volgens de prognose

Beruchte rotonde
In de brief aan de ouders legt Skobos-directeur Liesbeth van den Berg-Hardenboluit dat de samenvoeging in Middelbeers
een "...belangrijke tussenstap in de vor
ming van een IKC op sportpark De Klep..."
is. Er zouden dan minder combinatiegroe
pen nodig zijn en er zou dan meer gele
genheid zijn voor individuele begeleiding
van de kinderen in een omgeving waar
spelen en leren optimaal kunnen samen
gaan. Sandra Heuvelmans, moeder van
twee, is één van de initiatiefnemers van
de succesvolle petitie. "Dit bericht heeft
ons overrompeld", vertelt de Oostelbeerse.
"In Oostelbeers is eigenlijk iedereen voor
een eigen school, of anders een IKC bij De
Klep. De tussenstap die nu wordt voorge
steld wil niemand. De kinderen zouden

stromen er gaande het schooljaar nog tien
meer in. Ook vind ik ook het door Skobos
genoemde argument voor minder combi
natiegroepen niet overtuigend. Persoonlijk
zie ik ook veel voordelen met heterogene
groepen, waarbij de oudere kinderen ge
leerd wordt om de jongere te helpen."

Leefbaarheid
Ook Karin Kruithof van Dorpsraad Oostelbeers is flink ontstemd. "We hebben de
samenwerking gezocht met de koepel,
zij vonden de leefbaarheid in Oostelbeers
ook belangrijk. Maar nu wordt er éénzijdig
over ons heen besloten. Skobos zegt dat
er onderzoek is gedaan, maar ons is, ook
niet vanuit de Onderwijsinspectie, nooit
gebleken dat het onderwijs hier onder de
maat zou zijn. We snappen het als wellicht
leerkrachten het fijner vinden om op één

locatie te werken, maar goed onderwijs in
de buurt vinden wij toch belangrijken"

Spandoek
Op vrijdagochtend 22 januari, het afhaalmoment voor huiswerk, werd er bij de
school in Oostelbeers een heuse protest
actie gehouden door ouders en kinderen.
Er worden flyers uitgedeeld, er is een
heus spandoek met 'Onze school sluiten
is niet lief, want er is nu nog geen goed
alternatief!' erop. Kinderen hebben teke
ningen meegebracht om tegen de ramen
te plakken. De aanwezige leerkrachten

laten niets los over hun visie op de actie,
of op de plannen van Skobos. Moeder
Eline de Koning wil wel wat toelichting
geven. "Het zou vervelend zijn als net nu
de wijk uitbreidt, de school zou verdwij
nen. Een IKC bij De Klep zou nog kunnen,
als ze dan de klassen maar niet te groot
maken." Moeder Lieke van Hest heeft hier
drie kinderen op school. "We zijn er nu in
een halve minuut, straks zouden ze drie
kilometer moeten fietsen, over onder meer
een gevaarlijke rotonde", verzucht ze.
Dochter Pleun (6) heeft nog een belangrijk
argument waarom de Oostelbeerse locatie
niet dicht mag: "Het is gewoon een leuke
school."

rende het proces, met dit voornemen te
komen: het getuigt van weinig gevoel voor
wat in de samenleving leeft." Hij licht toe:
"Het was eerlijk gezegd 'gelaagde boos
heid'. Over het voornemen van Skobos,
over de rug van ouders en kinderen. Maar
ook over het veel te lange besluitvor
mingstraject, van nu al driejaar. Daarin
schiet het College echt tekort. Ze had meer
de regie moeten pakken, de gemeenteraad
ook. Ik vind het verplaatsen van de Oostel
beerse kinderen naar de huidige locatie in
Middelbeers geen optie, alleen al niet van
wege verkeerssituatie. Dat geldt ook voor
het financieren van noodvoorzieningen in
Middelbeers. Dan investeer ik liever in de
Oostelbeerse locatie."

Nieuwe school in Oostelbeers?
Ook de politiek roert zich. Alle partijen
vinden dat Skobos ook College en ge
meenteraad had moeten meenemen in de
communicatie. Marienette Wemelsfelder
van D66: "Op deze manier wordt de raad
onder druk gezet, zo moet een raadsproces niet lopen. Dit geeft onnodige onrust."
Ze ziet overigens wel een alternatieve
mogelijkheid, die tot nu nog niet in beeld
was. "We kunnen bij een onderzoek naar
wat de Oostelbeerzenaren willen ook de
optie meenemen om een geheel nieuwe
school in Oostelbeers te stichten, los van
Skobos, met een eigen signatuur. Dat kan
kansrijk zijn. Met de nieuwe onderwijswet
wordt het eenvoudiger om een school
op te richten. We hebben al te veel in de
leefbaarheid van Oostelbeers geïnvesteerd,
met woningbouw en een buurthuis bij
voorbeeld: het schrappen van een school
past helemaal niet in die lijn."

Vrij onbeschoft
CDA-fractievoorzitter Joep van de Ven liet
zich in het dagblad al stevig uit over het
voornemen van Skobos: 'Vrij onbeschoft'.
In september wordt besloten over een IKC
op sportpark De Klep. "Om dan nu, gedu

Enquête Dorpsraad
Op 28 januari was er een digitale informa
tieavond voor ouders gepland. Vanwege
technisch malheur kwam deze niet van de
grond, waardoor ouders met hun vragen
bleven zitten. Met kleinere online sessies
in de weken die volgen hoopt Skobos dat
probleem te tackelen. Op initiatief van
Dorpsraad Oostelbeers wordt momenteel
een enquête gehouden die duidelijk moet
maken of de Oostelbeerzenaren de voor
keur geven aan een IKC of het handhaven
van een volwaardige schoolvestiging in de
kern, al dan niet verbonden aan Skobos.
Wethouder Ad van Beek heeft gemeen
telijke facilitering van het onderzoek
toegezegd. De MR moet nog een advies
uitbrengen. In maart wil Skobos de knoop
doorhakken.

Laatste nieuws
Vlak voordat het Kleine Kernen Magazine
in druk ging, heeft schoolbestuur Skobos
bekend gemaakt dat de definitieve beslis
sing over het sluiten van de school in Oos
telbeers tot het najaar wordt uitgesteld.
Wordt vervolgd dus.

Rens van Ginneken
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Coöperatie vindt dat samenvoeging soepel is verlopen

Biezenmortel hoort sinds januari bij
de gemeente Tilburg

Bedrand Verhelst

Er werden voordat de kern Biezenmortel in het kader van de herindeling definitief bij Til
burg kwam al de nodige grappen over gemaakt. "Tilburg komt toch bij Biezenmortel!" 1
januari van dit jaar was het dan echt zover en werden bij de invalswegen de borden van
"BIEZENMORTEL gem. Tilburg" geplaatst. Met de voorzitter van de coöperatie Bie
zenmortel Thomas Mallens blikken we terug en kijken we vooruit. De kern wil samen met
Tilburg in ieder geval gaan werken aan een leefbaar dorp.
Sinds wanneer horen jullie formeel
bij de gemeente Tilburg?
Biezenmortel hoort sinds 1 januari 2021
officieel bij de gemeente Tilburg, lopende
in 2020 zijn de contacten tussen Coö
peratie Biezenmortel geïntensiveerd om
met bepaalde ontwikkelingen betreffende
het dorp niet stil te vallen tot de officiële
herindeling van Haaren.

Hoe hebben de mensen van
Biezenmortel gereageerd op de
samenvoeging met Tilburg?
In 2015 en 2016 zijn er een aantal surveys
geweest onder de Biezenmortelse mensen
waarbij aangegeven werd dat Tilburg de
voorkeur had. Oisterwijk was een tweede
op de lijst. De uiteindelijke samenvoeging
is een formaliteit geweest en is soepel
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verlopen. De inwoners hebben er dus
weinig van gemerkt, dat is wat ons betreft
positief. Wij hebben altijd gezegd dat we
vooral op de lange termijn er wat van
moeten merken door de daadkracht van
Tilburg en de leefbaarheidsimpuls die Bie
zenmortel nodig heeft.

Kun je iets vertellen over het
proces naar de samenvoeging met
Tilburg toe?
We zijn al in 2019 de gesprekken met
Tilburg in combinatie met gemeente
Haaren gestart. In het herindelingsproces
ligt vastgelegd dat er een aantal momen
ten moeten zijn waarop de ontvangende
gemeente de nieuwe maar ook de ont
vangende inwoners moet informeren om
draagvlak te creëren. Het eerste moment

daarvoor is geweest in het oude raadhuis
in Udenhout. Vooral voor de Udenhouters
en Biezenmortel is het een bestuurlijk
weerzien nadat de sociale band tussen
beide dorpen eigenlijk nooit is verdwenen.
Daarop hebben we met de Coöperatie
Biezenmortel nog tweemaal tijdens onze
ledenvergadering in '18 en '19 een update
gegeven over de status.

Hoe zijn de gesprekken verlopen
met de gemeente Tilburg?
We mogen zeggen dat dit goed is gegaan.
Vanuit verschillende invalshoeken zijn
gesprekken met Tilburg opgestart. Vanuit
Tilburg waren twee raadsleden aangesteld
om het herindelingsproces te volgen, hier
hebben we veelvuldig contact mee gehad
en die hebben ons enorm geholpen om
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op alle vlakken de juiste vragen te kunnen
stellen. Bestuurlijk zijn we goed op de
hoogte gehouden over het proces. Daar
langs hebben we met politiek en ambte
naren de projecten rondom de kern en
woningbouw al op kunnen pakken in '19
en '20. Anders hadden we 1,5 jaar lang
stilgestaan.

Hoe verloopt het bestuurlijk con
tact met de gemeente Tilburg op
dit moment? Is er ambtelijke on
dersteuning vanuit de gemeente
Tilburg?
Om het kort aan te geven, voor alle dorpen/wijken in Tilburg zijn de taken onder
verdeeld. We hebben een dorpswethouder
(wethouder Dols), en daaronder een dorpsmanager en dorpsregisseur. Als dorp kun
nen we terecht bij de dorpsmanager wan
neer er grotere zaken spelen in het dorp
die aandacht verdienen. De dorpsregisseur
is er voor het dorp wanneer er situaties of
vragen zijn die niet via de "gewone" amb
telijke weg bewandeld kunnen worden. Dit
zijn situaties waar bijvoorbeeld meerdere
afdelingen van de gemeente bij betrokken
dienen te zijn, of onveilige verkeerssituaties
die ter plekke bekeken moeten worden. Al
met al een goede constructie waarbij we
snel kunnen schakelen in de "grote" amb
telijke organisatie die Tilburg is.

Wat verwachten jullie van de ge
meenteraad van Tilburg in relatie
tot jullie dorp?

We vinden het belangrijk dat alle politieke
partijen en daarmee gemeenteraadsleden
op de hoogte zijn van wat de plussen maar
ook minnen zijn binnen zo'n klein dorp.
Hiervoor hebben we de meeste al een
aantal keer gesproken en/of uitgenodigd.
Wij verwachten van de gemeenteraad dat
woningbouw en een meer leefbare kern
de eerste punten zijn waarop ons dorp
zijn bestaansrecht baseert. We hebben
hier veel minder te maken met sociale
problematiek die juist in de grote stedelijke
gemeenten spelen, maar juist meer om
het inwonersaantal op peil te houden, de
school vol te houden en daarmee onze ver
enigingen te vullen.

steunen en katalyseren. Echter dit is niet
voldoende voor de toekomst en daarmee
kijken we samen met de gemeente naar
de juiste ontwikkeling die Biezenmortel
moet ondergaan. Op korte termijn willen
we starten om de inwoners van Biezen
mortel ook te consulteren. De vraag is niet
of dat er nog gebouwd moet worden om
als dorp zelfstandig te functioneren. Maar
juist waar we als Biezenmortelnaren naar
toe willen met ons dorp.

Zijn er afspraken gemaakt om
regelmatig met elkaar overleg te
hebben?

We hebben in het begin van het herinde
lingsproces een aantal keer contact gehad
met dorpsraad Udenhout om uit te vinden
wat belangrijk wat in het contact met de
gemeente. Verder houden we contact als
het om zaken gaat die het dorps overstij
gen (zoals openbaar vervoer). Verder willen
we graag als zelfstandig dorp functione
ren, dus ook zo communiceren met de
gemeente.

Wij hebben sowieso elke maand overleg
met de dorpsmanager en dorpsregisseur.

Wat zien jullie als het belangrijk
ste speerpunt voor het dorp sinds
jullie bij de gemeente Tilburg zijn
gekomen?
Woningbouw en een leefbare kern, iets
wat we natuurlijk meer zien in kleine dor
pen.

Hoe staat het met de woningbouw
in jullie dorp? Staan er nieuwe
bouwplannen op stapel?
Er zijn een aantal particuliere initiatieven
die lopen, daar proberen we bij te onder

Blijft Biezenmortel Biezenmortel?!
Jazeker, daar kan ik kort over zijn.

Werken jullie al samen met de
Dorpsraad van Udenhout?

Biezenmortel in cijfers:
Aantal inwoners: 1400
Aantal verenigingen:
Werkgroepen van de Coöperatie:
OV / Zorg / Kern / Woningbouw
Website van de Coöperatie:
cooperatiebiezenmortel.nl
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91% van bewoners destijds tegen samenvoeging

Udenhout hoort sinds 1997 bij de
gemeente Tilburg

In tegenstelling tot de collega's van Biezenmortel stonden de inwoners van Udenhout in
1997 niet echt te springen om als kern bij Tilburg te komen. Betrokken Udenhouters trokken
toen tevergeefs in een protestmars naar de "grote stad" om een tegengeluid te laten horen.
Met de voorzitter van de Dorpsraad Udenhout Cees de Graaf gaan we terug in de tijd en
kijken we ook vooruit. De dorpsraad hecht veel waarde aan burgerparticipatie en heeft een
grote behoefte aan betaalbare starters- en seniorenwoningen.
Sinds wanneer horen jullie formeel
bij de gemeente Tilburg?
Bij de landelijke herindeling voor de pro
vincie Noord-Brabant zijn we sinds 1997
onderdeel geworden van de gemeente
Tilburg.

Hoe hebben de mensen destijds
gereageerd op de samenvoeging
met Tilburg?
Gemiddeld was men zeer terughoudend
om bij de grote stad te gaan horen.
In feite was 91 % tegen de samenvoeging.
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Kun je iets vertellen over het
proces naar de samenvoeging met
Tilburg toe?

nog gepleit voor samenvoeging met de
gemeente Loon op Zand.

Tot op het laatste moment is er verbazing
geweest over het feit dat Biezenmortel van
Udenhout werd gescheiden en overging
naar de gemeente Haaren, alhoewel Bie
zenmortel zelf die keuze onderschreef..
Vele zeer betrokken Udenhouters zijn ook
nog in protestmars naar Tilburg getogen.
Helaas heeft dat in hun ogen toen niets
opgeleverd.
Het toenmalige gemeentebestuur heeft

Hoe verloopt het bestuurlijk con
tact met de gemeente Tilburg op
dit moment? Is er ambtelijke on
dersteuning vanuit de gemeente
Tilburg?
Het bestuurlijk contact verloopt via de
dorpsraad, die gelegitimeerd is middels
statuten om over belangrijke zaken die in
Udenhout spelen advies uit te brengen.
De gemeente heeft zich daartoe verplicht.

Voor wat betreft ambtelijke ondersteuning
hebben we een wijkregisseur (sterk betrok
ken bij Udenhout) en een omgevingsmanager (meerdere wijken, o.a. Udenhout) Met
beide ambtenaren is regelmatig overleg
en ze zijn beiden ook zeer benaderbaar en
behulpzaam.

Hoe verloopt het contact met de
politiek?
Gelukkig hebben we in ons dorp een
raadslid van de gemeente Tilburg die ons
informeert en contact onderhoudt. Zonder
hem zou het minimaal zijn. Wel is er mi
nimaal 2 x per jaar gestructureerd overleg
met de dorpswethouder.

Wat is jullie grootste succes sinds
de herindeling tot nu toe?
Dat is ontegenzeglijk de herstructurering
van de hoofdstratenstructuur in Udenhout.
Dat had de gemeente Udenhout financieel
gezien nooit voor elkaar gekregen.

Wat is de grootste tegenvaller
sinds de herindeling tot nu toe?
Door regelmatige wijzigingen in het amb
tenarenbestand komt er van onze "ver
plichte" advisering naar de gemeente niet
altijd tijdig iets terecht. We lopen soms
achter de feiten aan.

Hoe staat het met de woningbouw
in jullie dorp? Staan er nieuwe
bouwplannen op stapel?
Er is een grote behoefte aan betaalbare
starters- en seniorenwoningen, wat geble
ken is uit een door de dorpsraad gehouden
enquête. Er zijn wel enkele plannen in ont
wikkeling, wijk Den Bogerd, Berk&Hout,
Vincentius en mogelijk Brameco-terrein.

Werken jullie al samen met andere
dorpsraden binnen de gemeente
Tilburg? Wat verwachten jullie
daarvan?
Er is een gezonde wijze van samenwerking
met Dorpsraad Berkel-Enschot.
We hebben samen een pilot gekregen in
een programma van de gemeente Tilburg:
"Gezond en gelukkig oud in Tilburg"
(GGoud) Daarnaast werken we samen
in Vitaal UBE waarin we subsidie van de
gemeente Tilburg mogen toekennen aan
stichtingen en verenigingen die zich met
ouderenbeleid bezig houden.

Udenhout in cijfers:
Aantal inwoners: 8340 (2020)
Aantal verenigingen: Zeer veel, op
allerlei gebied. Sport, cultuur, jonge
renwerk, ouderen, historisch erfgoed,
ontspanning. Enz.
Werkgroepen van de dorpsraad:
Wij werken niet met werkgroepen.
De dorpsraad heeft leden die op
bepaalde domeinen een achterban
(Raad van Advies) hebben die voor
input zorg dragen.
Website van de dorpsraad:
www.dorpsraadudenhout.nl

Aanvullende info:
Udenhout is een dorp van zeer veel
betrokken inwoners met een rijk
verenigingsleven.

Wat zouden jullie nog als opmer
kingen willen toevoegen?
Wij wensen , net als in het verleden, een
fijne samenwerking met Biezenmortel.
Samen sterk!

Wat zien jullie op dit moment
als het belangrijkste speerpunt
richting politiek en de gemeente
Tilburg?
Burgerparticipatie over de meest cruciale
zaken die een gezonde en veilige samenle
ving mogelijk moeten maken.
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Waterschap De Dommel

Stuwen blijven hoog in winter vanwege
laag grondwater

Waterschap De Dommel houdt tot 1 maart
2021 vele stuwen op stand maximaal om
regenwater zo lang mogelijk in het gebied
te houden. Vollere sloten en beken helpen
om het grondwater aan te vullen. En dat
blijft nodig, want na drie droge jaren staat
de grondwaterstand op veel plaatsen in
het Dommelgebied nog steeds in het rood.
Met verzoeken om peilverlaging wordt
daarom zeer terughoudend omgegaan.
Omdat elke druppel telt.

Zuiniger zijn op regen
In de nattere herfst en winter moet meer
regenwater dan we gewend waren via
de bodem naar het grondwater kunnen
zakken. Minder afvoeren richting de
Maas, meer vasthouden in het gebied:
dat is de koers voor de komende jaren. De
grondwatervoorraad moet weer in balans
komen. Als daarbovenop iedereen jaarrond minder grondwater verbruikt dan we
aanvullen, groeit de hoeveelheid grondwa
ter. Zo is er ook in een droog voorjaar en
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zomer meer water beschikbaar.

Kritisch op verzoeken om
peilverlaging
In de winter, vooral in februari en maart,
krijgt het waterschap verzoeken om een
stuw tijdelijk open te zetten en zo lokaal
het waterpeil te verlagen. Hierdoor zakt
daar het grondwaterpeil en kunnen
agrariërs en telers eerder op hun laagste,
nattere percelen om de grond te bewer
ken. Ook andere bedrijven vragen vanwe
ge werkzaamheden wel om peilverlaging.
De keerzijde van peilverlaging is dat het
grondwater minder wordt aangevuld.

"Het is nodig"
Waterschapsbestuurder Martijn Tholen:
"Eenmaal afgevoerd sloot- en beekwater
komt niet meer terug! Daarom is in elk
geval tot 1 maart bij ons het uitgangspunt
een "Nee, tenzij" op deze verzoeken om
peilverlaging. We realiseren ons dat het
dilemma's oplevert. Maar het is nodig."

CBS-cijfers wijzen uit

"Geen bedrijfsopvolger voor meer
dan 16 duizend boerderijen"
Meer dan de helft (59 procent) van de
Nederlandse boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder had in 2020
geen bedrijfsopvolger. Vooral bij kleine en
zeer kleine bedrijven was er vaak geen op
volger beschikbaar. Hoe groter het bedrijf,
hoe groter de kans dat er een bedrijfsop
volger was.
Dit meldt CBS op basis van voorlopige cij
fers van de Landbouwtelling 2020. In 2020
waren er ruim 52 duizend landbouwbedrij
ven, waarvan ruim 27 duizend met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Van deze
bedrijven hadden er ongeveer 11 duizend
een bedrijfsopvolger en 16 duizend (59
procent) niet.

Groter bedrijf heeft vaker een
bedrijfsopvolger
Bedrijfsgrootte speelt een belangrijke rol
bij de bedrijfsopvolging. Vooral op grote

en middelgrote bedrijven is er meestal
een opvolger beschikbaar. Van de grote
bedrijven met een bedrijfshoofd van 55
jaar of ouder had 70 procent in 2020 een
bedrijfsopvolger, bij middelgrote bedrijven
was dit bijna 50 procent.
Het aantal bedrijfsopvolgers voor grote en
middelgrote bedrijven is afgenomen
Het percentage bedrijfsopvolgers voor gro
te en middelgrote bedrijven zat sinds 2004
in de lift, maar is van 2012 tot 2020 iets
afgenomen. Het aandeel bedrijfsopvolgers
op bedrijven met een bedrijfshoofd van
55 jaar of ouder nam in deze periode voor
grote bedrijven af van 71 naar 70 procent
en voor middelgrote bedrijven van 56 naar
49 procent.
Voor de kleine bedrijven is het percentage
bedrijfsopvolgers iets gestegen van 28
naar 29 procent. Van de zeer kleine bedrij
ven heeft een beperkt aantal (18 procent)

Landbouwbedrijven met bedrijfsopvolger, bedrijfstype

een opvolger. Deze bedrijven bezitten 3
procent van het totale landbouwareaal en
zijn verantwoordelijk voor minder dan 1
procent van de totale landbouwproductie.

Melkveebedrijf populairst bij
bedrijfsopvolgers
Het animo voor bedrijfsovername is het
grootst bij melkveebedrijven. Op bijna
twee derde van de melkveebedrijven met
een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder was
er in 2020 een bedrijfsopvolger. Hiermee is
het animo om een melkveebedrijf over te
nemen anderhalf keer zo groot als op een
doorsnee landbouwbedrijf.
Ook voor geitenbedrijven is de belangstel
ling voor bedrijfsovername groot. Voor 54
procent van de geitenbedrijven stond een
bedrijfsopvolger klaar. De minste interesse
voor bedrijfsovername was er voor
schapenbedrijven (19 procent).

Landbouwbedrijven met bedrijfsopvolger, bedrijfsgrootte

Totaal

Melkvee
Geiten

Pluimvee
Vleeskalveren

Varkens
Akkerbouw

Bloembollen
Fruit
Overige
Paard- en pony

Opengrondsgroenten
Snijbloemen

Pot- en perkpianten

Boomkwekerij
Glasgroente

2016

Schapen
70 %

Landbouwbedrijven met bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder

Middelgroot

Landbouwbedrijven met bedrijfsopvolger 2020*
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Inwoners geven dorpsraad input voor de toekomst

Enquête * DM Stichting Dorpsraad Moergestel

Eind vorig jaar hebben de inwo
ners van Moergestel middels een
enquête op een aantal onderwer
pen hun mening kunnen geven op
zaken die in hun dorp leven. Door
corona was het voor de dorpsraad
niet mogelijk om bijeenkomsten
te organiseren. Daarom werd ge
kozen voor een andere wijze om
hierover met de inwoners van
Moergestel en de politiek te com
municeren.

op de eigen website. "De dorpsraad zal
ook daar waar nodig de uitslagen onder
de aandacht van de politiek brengen. Wat
ons in elk geval erg veel deugd doet is
dat maar liefst 90% van de mensen die
reageerden de Dorpsraad als een welko
me aanvulling ziet voor Moergestel. Dat
sterkt ons om op de ingeslagen weg door
te gaan.", aldus de voorzitter Dorpsraad
Wil Oerlemans in een toelichting op het
rapport.

552 enquêtes ingevuld
De enquête kon namelijk op meerdere
wijze worden ingevuld. Middels een huisaan- huis bezorgde kaart, of via de website
van de dorpsraad. Ook was het mogelijk
om op inleveradressen een exemplaar in te
vullen.
De behoefte aan woningbouw, de aan
dacht van de gemeente Oisterwijk voor de
kern Moergestel, het St. Jansplein, verkeer
soverlast en het ontbreken van openbaar
groen scoren hoog.

"Doorgaan op ingeslagen weg"
Met de uitslag van de enquête kan de
Dorpsraad nu verder. De dorpsraad wil in
de komende periode er steeds een onder
deel uitlichten. Die resultaten worden ook
gepubliceerd en zijn ook terug te vinden
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Hieronder staat de uitslag in getal en per
centage en tevens per onderdeel de meest
in het oog lopende reacties. In totaal
werden er 2500 enquêtes uitgezet. Er zijn
552 (22%) ingevulde enquêtes ingeleverd,
zowel digitaal als op een ingevulde kaart.
Die zijn allen in een rapportage verwerkt,
maar ook de toelichtingen zijn overzichte
lijk samengevat en apart vermeld.
Deze bovengenoemde stukken zijn allen
beschikbaar op onze website www.sdmoergestel.nl.
Per vraag de uitslag en daarbij het percen
tage van de aantallen. Opgeteld zal het
niet altijd 100% zijn omdat mensen soms
meerdere antwoorden hebben gegeven en
soms iets blanco lieten.
Welke vragen kwamen aan bod?

Vindt u het belangrijk dat er een
dorpsraad is in Moergestel?
Ja: 497 = 90%
Nee: 20 = 4%
Geen mening: 29 = 5%
De Ja-stemmers vinden het belangrijk dat
Moergestel een stem heeft/krijgt in Oisterwijk.De Nee-stemmers vinden dat Moerge
stel al voldoende wordt vertegenwoordigd
door de raadsleden uit Moergestel.
Geen mening heeft meestal te maken met
het feit dat mensen niet op de hoogte
waren van een Dorpsraad of niet precies
weten wat de Dorpsraad doet.

Vindt u dat de gemeente Oister
wijk voldoende aandacht besteed
aan Moergestel?
Ja: 55= 10%
Nee: 411 = 74%
Geen mening: 69 = 13%
De Ja-stemmers zijn tevreden en vinden
dat Oisterwijk voldoende doet voor Moer
gestel. De Nee-stemmers vinden over het
algemeen dat Moergestel wordt achter
gesteld bij Oisterwijk. In Oisterwijk wordt
meer geïnvesteerd en Moergestel "hangt
er maar wat bij" zo is het gevoel.
De mensen met geen mening geven als
reden op dat zij onvoldoende op de hoog
te zijn.

Welke woningen komen wij in
Moergestel te kort volgens u?
Seniorenappartementen:
198 = 36%
Betaalbare grondgebonden woningen:
204 = 37%
Huurwoningen zowel grondgebonden als
appartementen:
103 = 19%
Sociale huurwoningen of appartementen:
137 = 25%
Woningen voor starters en/of jongeren:
390 = 73%
Geen mening:
46 = 8 %
De meeste mensen geven aan dat er vooral
gebouwd moet worden voor starters/jongeren. Zij zien het dorp vergrijzen en veel
jongeren vertrekken. Algemene opmerking
is ook dat veel bouwplannen veel te lang
duren en dat er vooral veel gepraat wordt
maar weinig daden worden gezien.
Op de site is ook een indeling vinden van
de reacties onderverdeeld op leeftijd.

Waar hebt U met betrekking tot de
verkeersveiligheid het meeste last
van?
Sluipverkeer:
256 = 46%
Parkeren:
80= 14%
Te hard rijden:

231 =42%
Geen overlast:
79= 14%
De algemene strekking van de opmer
kingen is dat er vooral in de kom van
Moergestel veel overlast wordt ervaren van
sluipverkeer en te hard rijden. Daarnaast
wordt vaak de opmerking gemaakt dat het
voor mensen met een beperking in een
rolstoel of ouderen met een rollator vaak
last hebben van verkeerd geparkeerde
auto's en daardoor op de rijbaan gedwon
gen worden. Vaak wordt de opmerking
gemaakt dat er snel een rondweg moet
komen om het sluipverkeer uit de kom te
weren. Vooral het vrachtverkeer en landbouwverkeer.

Wat vindt u van het openbaar
groen in ons dorp?
Te weinig openbaar groen: 165 = 30%
Slecht onderhouden openbaar groen: 211
= 38%
Openbaar groen ziet er goed uit: 177 =
32%
De meningen over het openbaar groen zijn
meer verdeeld dan op de andere onder
werpen. De percentages liggen dicht bij
elkaar. Waar de een vindt dat er te weinig
openbaar groen is,vindt de ander het
voldoende. Wel is vaak de opmerking ge
maakt dat het openbaar groen in de kom
erg karig is. Het St. Jansplein wordt vaak

genoemd als sfeerloos en niet aantrekke
lijk. Ook wordt een parkje gemist.

Zijn er zaken in ons dorp waar u
zich aan ergert en waar de Dorps
raad verbetering in zou kunnen
aanbrengen?
Er zijn 338 opmerkingen gemaakt in
deze rubriek. Bij deze vraag wordt vaak
het sfeerloze St. Jansplein genoemd, de
traagheid van bouwen, de verpaupering
van leegstaande panden, de overlast van
het verkeer en de treurigheid van Den
Boogaard.

Heeft U nog andere suggesties?
Er zijn 196 opmerkingen gemaakt in deze
rubriek. Bij andere suggesties wordt ook
weer het aanpakken van het St. Jansplein
genoemd en Den Boogaard. Tevens wordt
aandacht gevraagd voor het bouwen van
woningen, verkeersoverlast en het (ontbre
ken van) openbaar groen.
Al met al heeft de uitslag van de enquête
een aardig resultaat opgeleverd voor
de Dorpsraad van Moergestel waarmee
gewerkt gaan worden en waarmee de
politiek en het bestuur van de gemeente
Oisterwijk haar voordeel mee kan doen.

Tip bekijk zeker eens de website:
www.sdmoergestel.nl.

Bertrand Verhelst
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2021 Brabants Kloosterjaar
Het jaar 2021 is uitgeroepen tot het Brabants Kloosterjaar. Dat wordt gevierd met allerlei activiteiten,

publicaties, bijeenkomsten, een wandelroute langs veertig kloosters, kloosterproducten en een
publiekscampagne. De directe aanleiding voor dit feestelijke kloosterjaar zijn vier jubilerende klooster

gemeenschappen die in 2021 hun eeuwenlange bestaan in Brabant vieren.
Brabants Kloosterleven
Het kloosterleven in Brabant kent een
lange geschiedenis. Al in de vroege Mid
deleeuwen werden de kloosters in Brabant
opgericht. Vooral in de twintigste eeuw
kwam het kloosterleven tot volle bloei.
Op veel plekken is deze geschiedenis nog
zichtbaar. Brabant telt vandaag de dag
nog 450 (voormalige) kloostergebouwen.
In het kloosterjaar wil men vooral de posi
tieve betekenis van het kloosterleven voor
de Brabantse samenleving zien. Die was
enorm. Denk aan de bijdragen van kloos
terlingen aan onderwijs, gezondheidszorg,
landbouw en emancipatie. En niet in de
laatste plaats parochiepastoraat en de op
bouw van lokale kerkgemeenschappen.

Wandelpad Ons Kloosterpad
De meeste Brabantse kloosters waarin
broeders en zusters aanwezig zijn, liggen
in het oosten van de provincie. Speciaal
voor het Kloosterjaar is daar een 330 kilo
meter lang wandelpad samengesteld, dat
in totaal veertig kloosters passeert. Ons
Kloosterpad kan worden gelopen in vijftien
etappes, van klooster naar klooster. Rond
om deze vijftien vertrek- en aankomstkloosters zijn ook korte wandelingen uit
gestippeld. Het pad wordt in het voorjaar

van 2021 in gebruik genomen. Jubilerende
kloosters Het jaar van het kloosterleven is
extra bijzonder voor de vier orden die in
2021 jubileren. Al eeuwenlang beleven zij
hun levensideaal in Brabant.
• De Kruisheren wonen al 650 Jaar in het
klooster in Sint Agatha. Dat klooster is
daarmee het oudste aan één stuk bewoon
de klooster van Nederland.
• De zusters Clarissen volgen 550 jaar de
kloosterregels van Clara van Assisi en doen
dat sinds 300 jaar vanuit het klooster in
Megen.
• De gemeenschap van de Norbertinessen
van Sint-Catharinadal in Oosterhout werd
750 jaar geleden opgenomen als zelfstan
dig vrouwenklooster in de Orde van de
Norbertijnen. Zij waren toen nog gevestigd
in Wouw.
• De Norbertijnen in de Abdij van Berne
vieren dat hun orde negenhonderd jaar
geleden werd opgericht.

Brabants Kloosterleven in Cijfers
• In Brabant zijn er meer dan 660 gebou
wen die dienst hebben gedaan als klooster,
450 daarvan staan nu nog overeind.
• Het eerste klooster werd gesticht in het
jaar 1134 in Berne, bij Heusden aan de
Maas.
• In de Middeleeuwen waren in Brabant

meer dan 150 Kloosters
• Rond 1800 zijn er nog 15 bewoonde
kloosters over.
• In 1861 zijn er in Nederland 39 mannen
en 139 Vrouwenkloosters, waarvan onge
veer de helft in Brabant.
• Op het hoogtepunt, zo halverwege 1900
zijn er tienduizenden kloosterlingen actief.
• Rond 1960 had Nederland in absolute
getallen het grootste aantal missionarissen
ter wereld. Circa 9.000 kloosterlingen ver
trokken naar het buitenland, veelal vanuit
Brabant.
• Er zijn momenteel in Brabant rond de
60 kloostergemeenschappen actief. Een
tiental daarvan geeft aan hun werk voort
te zetten.

De agenda voor het kloosterjaar:
• Jubileum 300 jaar Clarissen (30 April)
• Opening Ons Kloosterpad (30 April)
• Open Kloosterdag - presentatie
schrijversresidentie (13 juni)
• Jubileum 750 jaar Sint-Catharinadal
(9 oktober)
• Jubileum 900 jaar Abdij van Berne
(december)
• Afsluiting kloosterjaar (december)
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Publicatie Movisie

"Versterken van inclusieve bugermacht"

Hoe krijgen inwoners invloed
over en beslismacht in de aanpak
van maatschappelijke vraagstuk
ken? Wat werkt in het bijzonder
voor inwoners in een kwetsbare
positie? Op deze vragen en meer
wordt antwoord gegeven in de pu
blicatie 'Versterken van inclusieve
burgermacht'.

van alle inwoners datgene te doen wat
nodig is om buurtbelangen te behartigen
en buurtdoelen te bereiken. De positie
van burgers in een kwetsbare positie krijgt
daarbij expliciet de aandacht. Bestaande
groepen inwoners worden benut en heb
ben eigenaarschap over het realiseren van
de buurtdoelen. Officiële instanties onder
steunen hen en werken met hen
vanuit gelijkwaardig partnerschap.

sociaal professionals en actieve inwoners.
Het Rapport "Versterken Inclusieve Burger
macht" is te downloaden via de website
van movisie.nl.

Inclusieve burgermacht O

Hoog in het vaandel
Burgerparticipatie staat hoog in het vaan
del binnen de overheid. Steeds vaker
krijgen inwoners de kans om mee te pra
ten over maatschappelijke vraagstukken.
Inwoners kunnen zo aangeven wat hun
behoeften zijn en tegelijkertijd nadenken
over eventuele oplossingen.
Wat er echter met deze inbreng wordt
gedaan is vaak onduidelijk. Uit eerder on
derzoek blijkt dat inwoners daadwerkelijke
invloed en beslismacht nauwelijks ervaren.

Buurtdoelen bereiken
Inclusieve burgermacht is het vermogen
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Cruciale elementen
Het perspectief van de actieve inwoner
blijken drie elementen cruciaal in het reali
seren van inclusieve burgermacht:
• Informeel contact met
medebuurtbewoners
• Community-up werkwijze
• Empowerment van medebuurtbewoners
Daarnaast komen in het onderzoek ver
schillende bevorderende en uitdagende
contextfactoren voor inclusieve burger
macht aan het licht. Het rapport sluit af
met lessen voor bestuurders, ambtenaren,

Community-up

Kernachtig ***
SCP: sociale cohesie wordt minder
Door alle sociale nevenschade van de coronacrisis.zoals stress bij
jongeren en eenzaamheid bij ouderen.gaat "de rek er sociaal
gezien uit". Directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) zegt dat in NRC. "Mensen zien ónderen die zich
niet aan de regels houden en vinden dat dat ten koste gaat van
henzelf. Als de sociale cohesie afneemt kunnen groepen elkaar
steeds meer kwalijk gaan nemen." Het SCP vraagt daarom samen
met het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefom
geving aan het kabinet snel me een herstelplan te komen voor
Nederland na de coronacrisis.

Wij
doen mee
aan NLdoet!
Help je
mee?
Ga naar nldoet.nl
en meld je aan.

oranje
Doe je mee?

NLdoet 2021 verplaatst naar mei

Groen-cheque voor alle
dorpsraden van Maasdriel
Tijdens de jaarlijkse dorpsradenbijeenkomst in december gaven de
dorpsraden aan dat ze zich meer in willen zetten voor het groen
in hun kern. Dat juichen we als gemeente natuurlijk toe! Daarom
overhandigde wethouder Van Hoften op donderdag 28 januari
een symbolische 'groen-cheque' aan de dorpsraad van Alem.
"We vonden dit meteen een geweldig idee waar we graag aan
meewerken. Alle dorpsraden ontvangen daarom euro 2.500,- om
aan de slag te gaan met het nog groener maken van hun kern.
Dat doen we vanuit ons programma Krachtige Kernen. Daarmee
geven we ruimte aan inwonersinitiatieven die de leefbaarheid in
de kernen vergroten", aldus wethouder Van Hoften.
Het geld mag binnen ruime kaders naar eigen inzicht ingezet
worden, maar plannen worden wel afgestemd met de gemeente.
Bijvoorbeeld om te voorkomen dat de verkeersveiligheid in het
geding komt of dat een met bloemen ingezaaide berm in de
periodieke maaironde wordt meegenomen.

NLdoet 2021 vindt dit jaar plaats op 28 en 29 mei. Door de coronabesmettingscijfers en de verlengde lockdown verplaatst de
organisatie van de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Het
gaat dus niet door op 12 en 13 maart.
"Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we al genomen hebben,
laat de huidige situatie het niet toe om NLdoet in maart plaats
te laten vinden", zegt directeur Sandra Jetten. "Klussen kon
den alleen aangemeld worden als ze voldeden aan de geldende
coronamaatregelen. We hebben alle deelnemende organisaties
hierover geïnformeerd en opgeroepen om activiteiten buiten te
organiseren. Desondanks komt maart echt te vroeg. Daarom ver
plaatsen we NLdoet naar het laatste weekend van mei. We hopen
dat er dan - op anderhalve meter afstand - meer mogelijk is, maar
monitoren de ontwikkelingen rond het coronavirus vanzelfspre
kend nauwlettend."
De duizenden sociale organisaties die meedoen zijn erg afhanke
lijk van NLdoet. Daarom kiezen we ervoor om de vrijwilligersactie
niet in zijn geheel af te gelasten. "Tijdens NLdoet komen hon
derdduizenden Nederlanders in actie om iets voor een ander te
doen. Sociale organisaties die hoofdzakelijk draaien op vrijwilligers
kunnen dankzij die hulp bergen met werk verzetten. Werk dat
anders blijft liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderhoud bij
voedselbanken, dagbestedingscentra en hospices. Daarnaast is
NLdoet een goede manier om nieuwe vrijwilligers te werven en
die zijn onmisbaar, zeker in deze tijd", licht Jetten toe.
Het Oranje Fonds organiseert al 17 jaar jaarlijks NLdoet. In 2020
kon de 16e editie vanwege de coronapandemie niet doorgaan in
maart. Deelnemende organisaties hebben toen waar mogelijk hun
klussen uitgesteld en in de zomer uitgevoerd.
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Winnares van publieksprijs "Mooiste Kern van Brabant"

Cynthia Verbruggen

Eind vorig jaar hielden we als
redactie van het Kleine Kernen
Magazine de fotowedstrijd
"Mooiste Kern van Brabant". Een
succes met ruim 300 inzendingen
uit heel Brabant en zeker voor her
haling vatbaar.
Cynthia Vergbruggen winnares van de
publieksprijs vertelt met liefde over haar
foto en hobby. " Ik fotografeer al sinds
mijn kindertijd, maar sinds mijn ziekte
Sarcoidose ben ik dit gaan doen voor mijn
verplichte ontspanning. Het is een van mijn
hobby's. Ik heb intussen dan ook heel veel
geleerd op het gebied van de fotografie.
Ik fotografeer vaak onze honden en paar
den, maar ben ook vaak in mijn eigen
omgeving in de natuur te vinden. Door
mijn chronische ziekte kom ik vaak niet
veel verder dan onze eigen "voor" en
"achter" tuin. Maar in de fotografie vind
ik alles leuk. Ook Macro en creatieve vor
men van fotografie zoals lightpainting. En
soms mag ik mee met mijn zus naar een
vogelhut.
Deze foto is 10 september 2020 gemaakt.
De wieken zaten echt nog maar net aan de

Kleine Kernen Magazine 18

molen. Hij is 10 jaar in opbouw geweest.
Geheel door vrijwilligers. En eindelijk is hij
klaar. Nu het omliggend stukje nog.
Op deze dag keek ik 's ochtends uit het
raam en zag dat het een perfecte ochtend
was voor een foto. Ik ben onze "voortuin"
ingelopen en heb deze foto gemaakt. Deze
foto bestaat uit 6 beelden: 3 onderbelichte
en 3 overbelichte. Deze beelden heb ik
later op de computer in een programma
over elkaar gezet en er een HDR beeld van
gemaakt. Dat maakt dat je in de schadu
wen toch wat licht krijgt en dat de lucht
niet overbelicht word.
Het was echt een compleet plaatje die
ochtend. De Molen die de juiste richting
op stond gedraaid. De wolken die net de
ochtend stralen op vingen. De nevel op het
water. Het gouden licht over het riet. En
de zon die net over de mais heen kwam
stralen! Het enige wat voor mij nog miste
waren onze 2 zwanen.
Ik moest alleen zorgen dat niet al het
bouwmateriaal en de bouwketen en kra
nen mee in het zicht kwamen. Dat was
een belangrijk dingetje.
Niet heel veel later heeft de boer de maïs
gemaaid en het waterschap de wetering.
Het is echt geen enkele dag meer zo mooi

geweest. Deze foto heeft ook de publieks
prijs gewonnen bij de fotowedstrijd van
National Geographic eind 2020.
Ik heb deze foto gemaakt met mijn Nikon
spiegelreflexcamera D7500 met de kitlens
18-105mm in de M-stand. Ik gebruik dus
geheel eigen stellingen. Niet mijn camera
bepaalt hoe mijn foto wordt. Ik fotografeer
ook in RAW.
Waarom heb ik voor deze locatie gekozen?
Tja, we wonen zo mooi, waarom verder
dan nodig. Ik zoek en kijk en probeer van
elk plaatje een droomplaatje te maken ;-)
En natuurlijk moet je het wel willen zien.
Ik vind het echt supergaaf dat ik als ama
teur ook deze wedstrijd gewonnen heb.
En wil dan ook graag iedereen bedanken
die op mijn foto gestemd heeft. Ik wil ook
de andere winnaars van de kalender van
harte feliciteren. Blijf vooral foto's maken
en delen. Geniet van een hele mooie hob
by en een heel mooi Brabant.

Graag willen we de juryleden Jan
Geerts, Jan van Eijndhoven en
Evert van Schoonhoven bedan
ken voor hun niet gemakkelijke
uitdaging om de mooiste foto's te
kiezen.

Gratis te downloaden op onze website: kleinekernenmagazine.nl

VERKIEZINGSKRANT
Ga stemmen! Bepaal mee wie in Nederland de beslissingen nemen

VERKIEZINGEN I
TWEEDE KAMER
Woensdag 17 maart 2021
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„We rule this
country"
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"Laat Lubbers zijn karwei afmaken". Dat was de verkie
zingsleuze van het CDA die in 1986 een recordaantal kie
zers wist te bekoren. Het CDA haalde toen met Lubbers als
lijsttrekker 54 (!) Kamerzetels. Dat zijn aantallen waarvan
de christendemocraten - zelfs met hun nieuwe kopman
Wopke Hoekstra - niet meer durven dromen. Toen waande
het CDA zich zo almachtig als de WD nu. "We rule this
country", is de uitspraak die het CDA nog altijd achter
volgt. Lubbers werd opnieuw premier en later nog een
keer totdat zijn partij in 1994 met donderend geraas werd
weggestemd.

Gefopte kiezer
Verkiezingsslogans zijn belangrijk omdat ze laten zien van
wat een partij wil: "Nederland sterker en socialer" (PvdA,
2012). Tegelijkertijd worden zij onbelangrijker omdat par
tijen steeds kleiner worden, of zelfs maar één lid (PW)
hebben die iets te zeggen heeft. Partijen vragen om de
kiezersgunst, maar het gaat steeds meer om de personen.
Het beeld van de campagne concentreert zich daarom op
de lijsttrekkers, en vooral op de vraag: wie wordt premier?
De PvdA begon er mee in 1977 met de leuze: Kies de Minister-President. Geen partij durfde het sindsdien zo open
hartig te herhalen. Maar richting 17 maart gaat het toch
weer om: wie wordt de grootste? Uw keuze gaat daarmee
over de vraag of u toch kiest voor Rutte, of een ander: Wil
dere, Hoekstra, Kaag, Klaver, Marijnissen, Ploumen, Segers
of toch Baudet?
De kiezer wordt voorgehouden een nieuwe premier te
kiezen, maar die keuze staat niet eens op het stemformulier. De kiezer wordt gefopt. U mag slechts een nieuwe
volksvertegenwoordiger aanwijzen. Een keuze voor een
Kamerlid dat uw belangen behartigt maar ook altijd bereik
baar is om met een luisterend oor ("At your service", was
de slogan van Pim Fortuyn in 2002) zich tot tolk te maken
van onze maatschappelijke knelpunten en (uw) problemen.
Uiteraard met de plicht om vanuit het algemeen belang
keuzes te maken.

nodig heeft. Dat is belangrijker dan ooit, juist omdat door
de coronabestrijding de overheid meer taken lijkt te krijgen
en ongetwijfeld, na alle steunoperaties, meer geld van
burgers gaat vragen. Meer dan ooit mag u beoordelen of
Den Haag (zeg maar: de landelijke politici en hun ambte
naren, het Rijk) het goed heeft gedaan, bijvoorbeeld in de
coronabestrijding, maar ook met de kinderopvangtoeslag,
of met de bouw van voldoende nieuwe huizen, of in de
strijd tegen drugs en het vergroten van de leefbaarheid en
in uw dorp. Of Den Haag dus de overheid heeft gemaakt
die er voor de kiezer is.
Terecht bestaan daarover twijfels. Regels en systemen
maken het voor inwoners steeds lastiger (zie de toesla
genaffaire), besluiten over uw omgeving worden ondanks
alle mooie beloften over uw hoofd heen gemaakt (zie wie
voorschrijft hoeveel windmolens er in uw omgeving moe
ten komen, zie ook de verplichting om huizen van het gas
af te halen), en ga zo maar door.

Afstand
Verkiezingen gaan daarom ook over de afstand tussen Den
Haag en de kiezer. De verbinding verliezen kan de beste
partij overkomen, zo blijkt uit "Haagse Jaren", waarin Lub
bers- nu nog recordhouder langstzittende premier - aan
het einde van zijn premierschap terugblikt: "Het contact
met de mensen wordt langzaam maar zeker vluchtiger. (..)
Je loopt het risico de voeling met de samenleving te verlie
zen als je te lang in die geïsoleerde positie staat." Verkie
zingen gaan daarom vooral over de vraag: welke lijsttrek
ker zorgt er voor dat MijnOverheid ook mijn overheid is?
Sterkte met uw keuze op 17 maart.

Twee werelden
De focus op de keuze van de lijsttrekker vernauwt verkie
zingen tot de vraag: welke leider vertrouw ik mijn por
temonnee toe? Verkiezingen bepalen echter ook of Den
Haag heeft begrepen wat uw wereld, en dus uw dorp,
Henk Bouwmans Voorzitter De Collegetafel, kennis- en debatplatform over bestuurlijke kwesties en conflicten in het
openbaar bestuur met een maatschappelijke betekenis, zie: www.decollegetafel.nl

Kleine Kernen Magazine 20

Aanbod aan het nieuwe kabinet

Brede wooncoalitie wil woningtekort
aanpakken en woonklimaat verbeteren

Wie even terugaat in de tijd kan
zich zeker nog de uitslag herinne
ren van de vorig jaar gehouden
enquête onder de dorpsraden over
de behoefte aan woningbouw in
de dorpen van Brabant. De
schreeuw om woningbouw op
maat was toen en nu nog steeds te
horen. De onlangs gepresenteerde
Actieagenda Wonen zou eens een
mooie impuls kunnen geven aan
het mee oplossen van de woningbouwproblematiek.
Meer nieuwbouw, betaalbare woningen,
leefbare wijken, zorg voor bewoners
De komende tien jaar 1 miljoen huizen
bouwen, zodat er meer betaalbare huuren koopwoningen beschikbaar komen.
Voor starters en doorstromers en voor
alle inkomens en generaties. Samen de
leefbaarheid in buurten verbeteren en
bewoners ondersteunen. De woningvoor
raad verduurzamen. Een unieke coalitie
van 34 organisaties heeft deze voorstellen
en afspraken vastgelegd in de ambitieuze
Actieagenda Wonen. Samen met het
volgend kabinet willen de partijen de plan
nen snel tot uitvoering brengen. Als het
kabinet zijn bijdrage levert, kunnen ze snel
aan de slag. Zij stellen daarom voor dat er

onder andere een minister voor Wonen
komt die het woningbouwprogramma
coördineert op basis van afspraken in regi
onale investeringsagenda's.

Woningen onbetaalbaar
Nederland komt inmiddels meer dan
330.000 huizen tekort en wonen dreigt
voor veel mensen onbetaalbaar te worden.
Een hele generatie dreigt de aansluiting op
de woningmarkt te verliezen. De leefbaar
heid in een aantal wijken gaat achteruit.
En de verduurzaming van woonwijken
komt niet snel genoeg van de grond. Daar
om heeft een unieke brede coalitie van
partijen de Actieagenda Wonen opgesteld.
De partners zijn allen actief op het terrein
van wonen, bouwen, zorg en welzijn en
hebben soms uiteenlopende belangen.
Toch slaan ze nu eensgezind de handen in
een en presenteren ze een breed gedragen
plan voor het wonen voor de komende 10
jaar.

Nu weer investeren
Het is tijd om een periode van hervormen
en bezuinigen achter ons te laten en om
te buigen naar innoveren en investeren, zo
vindt de coalitie.
Initiatiefnemer Martin van Rijn, voorzitter
Aedes: 'Veel te veel mensen in Nederland

wachten op een huis. En we maken ons
zorgen over kwetsbare wijken en bewo
ners die soms andere hulp en zorg nodig
hebben dan voor hen beschikbaar is.
De urgentie is hoog.
Daarom hebben wij allemaal gekeken wat
wij de komende jaren kunnen doen en zijn
daarbij tot de grens van onze mogelijkhe
den gegaan.'

Minister voor wonen
Zo is een veelomvattend en ambitieus plan
ontstaan dat de partijen presenteren als
hun aanbod aan het volgend kabinet. De
voorstellen zijn haalbaar als een nieuw
kabinet actief bijdraagt en meewerkt door
een aantal randvoorwaarden te regelen.
De partners van de Actieagenda Wonen
vragen financiële steun, verbetering van
investeringscondities, een aantal nieuwe
beleidsmaatregelen en een actieve rol van
het Rijk op de woningmarkt.
Een minister voor Wonen moet de op
gaven binnen het wonen coördineren,
aldus alle opstellers van de actieagenda.
Van Rijn: 'Alles hangt met elkaar samen,
je moet er niet lukraak uit shoppen. Ons
woonplan kan integraal in een nieuw re
geerakkoord. En dan kunnen we snel aan
de slag, wat vervolgens ook flink wat extra
werkgelegenheid oplevert.'
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'Naar 100.000 woningen per jaar'

Actieagenda wonen

Namens de deelnemende marktpartijen
zegt Desirée Uitzetter, voorzitter NEPROM:
'We gaan veel meer woningen bouwen op
snel te ontwikkelen locaties: we groeien
samen van 71.000 naar meer dan 100.000
per jaar. We bouwen in gemengde wijken
voor iedere portemonnee en alle soorten
huishoudens.
Woningen die duurzaam, goed bereik
baar en toekomstbestendig zijn. Deze
mega-operatie kan alleen slagen met
heldere en uitvoerbare afspraken tussen
marktpartijen, overheden, corporaties en
consumentenorganisaties. Die doen alle
maal mee aan deze agenda en dat stemt
mij optimistisch.'

Om deze doelen te bereiken is de volgende
agenda opgesteld:
• Woningbouw: ontwikkelaars, professio
nele beleggers en woningcorporaties gaan
samen een miljoen nieuwe woningen bou
wen in de komende tien jaar. Een derde
in het sociale segment, een derde in het
middensegment en een derde in de vrije
sector. Rijk, provincies en gemeenten leve
ren tijdig voldoende locaties tegen passen
de grondprijzen. Er komt een minister voor
Wonen die het woningbouwprogramma
coördineert op basis van afspraken in regi
onale investeringsagenda's. De coalitiepart
ners hebben afspraken uitgewerkt over
sneller en goedkoper bouwen om de forse
productieverhoging te kunnen realiseren.
• Betaalbare woningen: corporaties en
commerciële verhuurders houden bij de
toewijzing van huur- en koopwoningen
rekening met starters, doorstroom en
doelgroepen. De huur van sociale huur
woningen van woningcorporaties stijgt de
komende jaren met inflatie, ook de huurontwikkeling in het middeldure segment
wordt gematigd. Banken blijven hypothe
ken verstrekken tot 100% van de waarde
van woningen, zodat starten en door
stroom naar koopwoningen gestimuleerd
wordt. De huurtoeslag blijft als instrument
van de overheid bestaan.
• Leefbare wijken en zorg voor bewo
ners: gemeente, woningcorporaties en
zorg- en welzijnsorganisaties gaan inten
siever samenwerken met elkaar en met
bewoners in wijken.
Zij maken afspraken binnen een gebieds
gerichte aanpak onder regie van de ge
meente. Daarvoor zijn voldoende middelen
voor het sociaal domein voor gemeenten
nodig maar ook meer ruimte in regels en
ontschotting van budgetten. Er gaat extra

'Fysieke ingrepen combineren met
sociale maatregelen'
'Er is nu actie nodig om de woningnood
het hoofd te bieden en de leefbaarheid
van de wijken te versterken' zegt Actiz-voorzitter Henk Kamp namens de par
tijen uit het sociaal domein. 'We moeten
fysieke ingrepen combineren met sociale
maatregelen. Met deze agenda zetten we
in op goede combinaties van wonen en
zorg voor kwetsbare mensen, in de wijk
dan wel aan huis.
Nu neemt het gebrek aan passende woon
ruimte voor ouderen met een zorgvraag
door de vergrijzing alleen maar toe.
Daarvoor hebben we minstens 50.000
extra geclusterde woningen nodig waarin
wonen en zorg gecombineerd worden.'
Jacobine Geel, voorzitter van de Neder
landse ggz, ondersteunt dit van harte: 'We
willen er ook zijn voor kwetsbare mensen
in wijken waarvan de bewoners soms an
dere zorg en ondersteuning nodig hebben
dan nu doorgaans voor die mensen be
schikbaar is.'
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geld naar leefbaarheid en er komen meer
wijkbeheerders.
Ouderenwoningen: woningcorporaties
bouwen de komende 15 jaar 50.000
woongelegenheden voor ouderen in ge
clusterde woonvormen en investeren jaar
lijks 40 miljoen in het levensloopbestendig
maken van woningen. Ook professionele
beleggers investeren in nieuw zorgvastgoed. De verpleeghuiscapaciteit wordt
voor 2025 uitgebreid met 25.000 plaatsen.
• Verduurzaming woningvoorraad: er moet
een landelijke uitvoeringsprogramma ko
men, gemeentes hebben lokaal een re
gierol. Draagvlak van bewoners is cruciaal.
Bouwpartijen investeren in industrialisatie,
innovatie en schaalvergroting om tot lage
re kosten en prijzen te komen.
De overheid ondersteunt particulieren
praktisch en financieel zodat ze woon
lastenneutraal kunnen verduurzamen.
Woningcorporaties kunnen tot 2030 zo'n
450.000 woningen aardgasvrij-ready ma
ken en 285.000 woningen met een laag
energielabel met voorrang verduurzamen.
• Financiën: om al deze investeringen en
plannen mogelijk te maken, vraagt de co
alitie aan het Rijk om de Woningbouwimpuls te verbreden naar een NOVI-impuls
van 2 miljard per jaar en de verhuurderheffing af te schaffen in ruil voor concrete
afspraken.
Daarnaast is het nodig het Volkshuisvestingsfonds om te zetten naar een structu
rele regeling van € 300 miljoen per jaar en
stelt de coalitie twee revolverende regelin
gen voor: een Rijksontwikkelfonds en een
Koopstartfonds. Volgens het partners van
de Actieagenda is het daarnaast nodig om
in het regeerakkoord bindende afspraken
vast te leggen over de financiën van ge
meenten en over betere interbestuurlijke
verhoudingen tussen de overheden.

Onderzoek Tilburg University

Onvrede alleen is geen garantie voor
succes nieuwe lokale partijen

Nieuwe lokale partijen die groot electoraal
succes hebben, kaarten niet alleen onvrede
aan, maar bieden daarvoor ook een alter
natief.
Bovendien komen deze succesvolste
nieuwkomers het vaakst voor in kleinere
gemeenten en hebben ze meestal oprich
ters die al bekend zijn in de lokale politiek.
Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg Univer
sity naar succesfactoren van nieuwe lokale
partijen.
Het onderzoek is onderdeel van een brede
onderzoeksagenda naar lokale partijen,
gefinancierd door het ministerie van Bin
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Waarom is de ene nieuwe lokale
partij succesvol en de andere niet?
En welke politiek relevante lessen
kunnen we daaruit trekken?
Die vragen stonden centraal in het on
derzoek 'Bekend op straat en in de raad'
van Julien van Ostaaijen, Milou Peeters en
Sander Jennissen. Ze onderzochten daar
voor de 46 nieuwe lokale partijen die bij
de verkiezingen van 2014 meer dan tien
procent van de stemmen haalden en de
101 lokale nieuwkomers die geen enkele
zetel haalden.

Onvrede en perspectief
De meeste lokale partijen ontstaan uit
onvrede met de bestaande lokale politiek,
maar, zo blijkt uit het onderzoek, onvrede
alleen is geen garantie voor succes. Suc
cesvol zijn de nieuwkomers die erin slagen
om de onvrede op een aansprekende
manier om te zetten in perspectief voor
de inwoners. Julien van Ostaaijen: 'Succes
in de lokale politiek hangt samen met de
manier waarop je erin slaagt datgene wat
er leeft in de straat, te vertegenwoordigen
in de raad.'
Volgens de onderzoekers is dat de belang
rijkste les voor nieuwe én bestaande lokale
partijen. Als je er als nieuwkomer in slaagt
om een alternatief te bieden voor onvrede,
kun je succesvol zijn. Als bestaande partij
en op een goede manier weten in te spe
len op onvrede in de lokale samenleving,
kunnen zij daarmee de komst van nieuw
komers soms voorkomen.

met maximaal 40.000 inwoners. Van de
niet-succesvolle partijen kwam het over
grote deel juist uit gemeenten met meer
dan 100.000 inwoners. Naast datje in een
kleinere gemeente in absolute zin minder
stemmen nodig hebt om een raadszetel
te bemachtigen, profiteren succesvolle
nieuwkomers er ook van dat het in een
kleine gemeente makkelijker is om lokaal
bekend te worden.

Politieke ervaring
Een derde constatering is dat de meeste
oprichters van nieuwe lokale partijen al
politieke ervaring hadden. Dat geldt zeker
voor de partijen die succes hadden. Van
de 46 nieuwe partijen die meer dan tien
procent van de stemmen haalden in hun
gemeente, waren er 41 opgericht door
mensen die al actief waren in de politiek.

Kleine gemeenten
Een andere opvallende bevinding uit het
onderzoek is dat nieuwe lokale partijen
vooral succesvol zijn in kleinere gemeen
ten. Driekwart van de onderzochte succes
volle nieuwkomers kwam uit gemeenten
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De mooiste Kernen van Brabant 2021

Sambeek - Ellen Duvekot

Esbeek - Marian van Helvoirt

Boerdonk - Maria Kordewinders

Ravenstein - Joop Janssens

Heeswij k - Jos Nijssen

Wouwse Plantage - Ellen Breugelmans

Uden - José Snabel

Biest-Houtakker - Noortje Wijten

Megen - Gerard Beek

Cuijk - Bart van Dijk

Helvoirt - Toos van Opstal

Enschot - Peter Timmermans

