Nergens zien wij de opmerkingen die toch door de participanten van dit Rekenkamer onderzoek
ingebracht zijn , waardoor dit zo genaamd “ achtergesteld gevoel” zoals dit kleinerend geschetst
wordt in dit onderzoek in de loop van de jaren ontstaan is.
Ik zal er enkele noemen:
1. Het merendeel van de Moergestelnaren was tegen de locatie van de huidige brede school.
De inspraak werd door de gemeente gesmoord met een “geheime klankbordgroep”
2. In 2007 lag er een compleet dorpsontwikkelingsplan voor Moergestel , maar dit is in de
onderste la verdwenen
3. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan van het Molenveldje werden meer dan 400
handtekeningen tegen dit besluit totaal genegeerd.
4. De evenementen borden bij de binnenkomst van Moergestel werd +/-15 jaar geleden
verwijderd met de belofte dat dit vervangen zou worden door een digitaal bord. Het staat er
nog steeds niet , wel zien we regelmatig sandwichborden in Moergestel met wat er in
Oisterwijk te doen is.
5. Den Boogaard werd lokaal ontzield , terwijl Tiliander met 1,6 miljoen nieuw leven werd
ingeblazen.
6. In 2019 werd een realistisch plan voor de herinrichting van de Bienekebolders met 15
sociale huurwoningen , door de toenmalige wethouder afgewezen en later zelfs geheim
verklaard. Nu heeft de gemeente gekozen voor de opbrengsten en niet voor dit aantal
sociale huurwoningen.
7. Door de de hele raad werd de mogelijkheid van een randweg naast RW 58 ondersteund voor
de verkiezingen, doch na de verkiezingen werd tijdens een informatie bijeenkomst heel
andere plannen gepresenteerd voor de oplossing van de doorgaande sluipverkeer van
Moergestel. Hierbij werd het Rootven en Raadhuisstraat geschikt gemaakt voor nog meer
doorgaand verkeer om andere straten te ontzien. ( dit plan werd door VVN ten zeerste
ontraden) Tijdens deze presentatie werd de aanwezigen verboden op de optie van een
randweg te stemmen. ( dit werd met ongeloof ontvangen) .
8. Ook een onderzoek onder de bewoners van de Tilburgseweg en het Rootven , waar per adres
gevraagd werd wat zij vonden van de verkeersplannen voor hun straat. 61 van de 120
adressen hebben gereageerd en waren tegen de plannen om het Rootven zo te reconstrueren
dat er meer verkeer door kon. Dit werd door het college afgedaan met de mededeling dat is
maar 1% van de inwoners van Moergestel. In de kern Oisterwijk gaat dit toch heel anders.
9. Kort geleden werden bij de bouwplannen nabij het medisch centrum, meer dan 200
handtekening tegen deze ontwikkeling door de raad aan de kant geveegd , waardoor een
verdere dialoog geen enkele zin meer heeft.
10. Dit gaat met de ontwikkeling van de pastorie locatie de zelfde weg in.
11. Als we nu kijken hoe het wegennet er heden ten dagen bijligt en dit afzetten hoe dit in
Haaren er bij ligt dan snap de onvrede.
12. Ook bij de herontwikkeling van het st. Jansplein werd alle inbreng uit Moergestel genegeerd
, en werden Moergestel opgezadeld met een z.g. Waterballet dat alleen heel veel overlast
met zich meebracht. Ook de hoge stoeprand van het St. Jansplein, die later aangepast werd
na veel protest, zorgde voor diverse ongelukken.
Al deze bovengenoemde zaken onderbouwen dat zo genaamde “achtergesteld gevoel “ nog
aangevuld met de inbreng van zaken die vermeld staan op pagina 19 en 20 onder “ter illustratie”
In het begin van dit belevingsonderzoek is al melding gemaakt van dat Oisterwijk een stadse inslag
met aristocratische trekken heeft en Moergestel meer agrarisch is . Duidelijk is ook dat de

bestuurders van Oisterwijk zich superieur voelen ten opzichte van de omgeving.
De opmerking ergens dat de inbreng van Moergestelse raadsleden zwak , is makkelijk te verklaren
door het feit dat die Moergestelse raadsleden onderhevig zijn aan coalitie en fractie discipline en
hun inbreng wordt afgedaan als Calimero gekakel.
Een echte dorpspartij bestaande uit vertegenwoordigers uit de dorpen Heukelom, Haaren en
Moergestel en aangevuld uit de buitenwijken van Oisterwijk , die zich ook niet gehoord voelen ,
zou meer duidelijkheid verschaffen.
.Ten slotte zou het beter zijn geweest om de de echte tegenstellingen tussen Moergestel bloot te
leggen om daar aan te werken en hun eigenheid te respecteren en de leefbaarheid te bevorderen, dan
met gemeentebrede oplossingen te schermen over zaken en uitdagingen die in elke gemeente zich
voordoen. Voorbeelden genoeg in omliggende dorpen in het land van de Hilver.
Wij zijn van mening dat dit geen achtergesteld gevoel is maar een gebrek aan vertrouwen in heel het
gemeentebestuur , als je zo dikwijls niet gehoord bent, dan kan dit ook niet anders.
Het bewust niet meenemen van wat er na die herindeling allemaal mis is gegaan , zorgde dat dit
onderzoek zijn waarde verliest. Dat was ook duidelijk te zien aan de respondentenlijst die voor ¾
uit gemeente Oisterwijk voortkwamen. Aanleiding was de enquête van de de dorpsraad Moergestel
maar is meer een succesverhaal geworden van de gemeente Oisterwijk en dit lost dat
wanvertrouwen van de Moergestelnaren niet op.
Opmerking: door het een onderbuikgevoel te noemen neem je deze zaak niet serieus.
Ten slotte dit nog: Wie de respondenlijst op pag 40 bekijkt van deze belevingsonderzoek en ziet dat
¾ van de respondanten gelinieerd zijn aan de gemeente Oisterwijk dan kan men niet anders
concluderen dat de Rekenkamer zich zelf in de voeten schiet .

