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Boos? 
 

 
 
Zou er ook maar iemand boos worden als we boven 
deze foto zouden hebben gezet ‘AB-fractie in overleg 
met burgers’. We denken het niet. In elk geval niet 
Ruud van de Ven. Want die heeft ten eerste te veel 
humor en ten tweede treedt hij telkens op voor 
vrijheid van meningsuiting en meer democratie. 
Waarom vallen dan wel het complete College van 
B&W en de stichting BOOM over AB heen als die een 
toch tamelijk onschuldige spotprent publiceren over 
een anonieme klankbordgroep brede school 
Moergestel. Dat de anonieme werkgroep in burka’s 
afgebeeld werd en met kerstmuts is toch niet iets 
waar je anno 2011 wakker van zou moeten liggen. 
Eerlijk gezegd maken wij ons meer zorgen over politici 
die menen in het raadhuis een beeltenis van een 
jonge man te moeten behouden, die slechts met een 
lendendoek zijn schaamdelen verhult, om aan te 
geven dat zij ‘in de Heer zijn’. Terecht vraagt AB 
opheldering over al die geheimzinnigheid rondom de 
klankbordgroep, want nu blijkt dat de ouder-leden 
ervan helemaal niet anoniem wensen te zijn. Maar we 
vragen ons wel af of de boosheid van AB niet gespeeld 
is. Immers uit het Brabants Dagblad van 30 december 
blijkt dat Jan Vriens, voorzitter van Ondernemend 
Moergestel, ook lid is van de klankbordwerkgroep 
Brede School Moergestel. Vriens is als voorzitter van 
Ondernemend Moergestel niet alleen de opvolger van 
Ruud van de Ven, maar Vriens is ook al acht jaar lang 

Ruuds ‘would be’ wethouder voor AB. En zo’n orakel 
als Jan Vriens zou Ruud van de Ven niet hebben 
ingeseind over de namen van de leden van die 
klankbordwerkgroep?  
 
Volg de RRT en Burrie ook op Twitter: 
 
http://twitter.com/rooieroeptoeter 
 
http://twitter.com/_Burrie_ 
 
 

 
Burrie’s Kèk op Osterwèk 
 

CDA-alto 
 
Hij is 33 jaar, eet biologisch, belijdt de Chinese 
filosofie Feng Shui, heeft een pleeghond uit een 
zigeunerfamilie en is idolaat van Bob Marley. Dat 
moet een GroenLinkser zijn denkt dat de hele 
Oisterwijkse Goegemeente dan. Mis, het is Pieter 
Roksnoer, en behalve zijn 33 jaar zou niemand ook 
maar enige aanwijzing hebben dat Pieter zich aan zou 
sluiten bij het CDA. Sterker nog: hij zit voor die partij 
in de raadscommissie. Toegegeven, het CDA is het 
CDA van Jan Wolfs, Bas Govers en Lambert van den 
Bosch niet meer. Fractievoorzitter Maarten 
Dewachter komt zelf voort uit die 
geitenwollensokkenbeweging van, zoals Ruud van de 
Ven dat zo mooi zegt, ‘natuurfanaten’. En mastodont 
Anton van Tuyl schijnt tijdens de fractieoverleggen als 
het er heet aan toe gaat tegenwoordig nog slechts 
‘Peace man’ te roepen. Kortom het Oisterwijkse CDA 
is rijp voor overname. Zo regelden communisten 
vroeger hun invloed die ze via de stembus niet kregen. 
En ik voorspel dus dat binnen een jaar de CDA-fractie 
een ‘mantelorganisatie’ van PrO gaat worden. 
Pietertje komt in elk geval uit zo’n vrijzinnig Femke 
Halsema gezin waar hij rustig met de auto van zijn 
moeder op zijn vijftiende kon joyriden. We verzinnen 
dit niet zelf, nee, Pietertje zegt het allemaal in een 
interview met het lifestyleblad De Uitstraling. Hij 
wordt ook geïnspireerd door rappers. Ik verwacht dan 
ook een spetterende spektakelshow van Baas 
Maarten en Lange Anton tijdens hun komende PPN-
toernee. ‘Kom uit het land van Oisterwijk met rijken 
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en armen, witten en zwarten, maar waar men bang is 
bij de buren te gaan eten. En integratie een 
schitterend woord. Maar shit, ’t is fucking bitter 
wanneer niemand het hoort. Ik deel mijn land met 
Turken en Marokkanen. Het land waar we samen veel 
te veel opkroppen’. En vervolgens wordt het een clip 
van Baas Maarten & Lange Anton ft. DJ Marjan. Dan 
wordt het pas echt gezellig in Oisterwijk. En kan Kees 
Rijnen gewoon weer in het kerkkoor gaan zingen! 
 

 
 
Armoedebestrijding 
 
Het moet gezegd worden. Scholengemeenschap 
Durendael weet elk jaar weer een astronomisch 
bedrag bij elkaar te schrapen voor een goed doel. In 
dit geval voor kleinschalige medische en 
onderwijsprojecten in India en Gambia. En de 
scholieren van culturele organisatie Black gaven blijk 
van hun betrokkenheid met een stuk over de 
wegwerpmaatschappij en armoede. Maar zoals altijd 
is de grote meute van de scholieren toch vooral 
geïnteresseerd in vermaak. Zo spanden de meeste 
leerlingen zich in tegen de mondiale armoede door 
een nacht lang lekker te voetballen of te gamen. 
Zorgzame moeders sleepten zoonlief per auto met zijn 
46 inch grote LCD-scherm, zes zakken chips en 24 
blikjes energy-drank naar de aula om daar met X-box 
of Playstation, FIFA 2011 en Call of Duty Black Opps al 
schietend de koude kerstnacht door te komen. En om 
6.15 uur belde de patatgeneratie moedertje al weer 
uit bed om opgehaald te worden, want het was wel 
afzien geweest voor India en Gambia.’En heb je het 
een beetje leuk gehad?’, vraagt moeder aan de 
achterbankgeneratie. ‘Jah, het gaat’. Het leven is 
lijden en misschien moeten moeder en de 
schooldirecteur Geert Mulders de volgende keer eens 
vragen ‘En heb je er iets van geleerd?’. 
 

 

 
Back to business 
 
Dat wil het bestuur van de VVD-afdeling. Dus geen 
kookworkshops en SUV-rally’s meer maar politieke 
activiteiten voor de leden over woningen en 
economie. Dat schrijft althans de secretaris van de 
VVD-afdeling in het verslag van de ledenvergadering. 
Niet zo verwonderlijk die stellingname tijdens de 
ledenvergadering want de kokers en autorijders 
waren thuisgebleven. Naast het bestuur en fractie 
zagen we onder de aanwezige leden slechts 
mastodonten zoals Guido Coolen en Joop Rakhorst en 
verder uiteraard Frans Monchen, maar die kom je 
overal tegen. Bloemenschikster Wilna Nagel is de 
nieuwe voorzitter geworden. En die moet dus het 
modale VVD-lid uit de keuken en auto trekken en naar 
de fractie geleiden. Dat zal nog niet meevallen met 
een twitterende fractievoorzitter die niet verder komt 
dan ‘Vanavond fractie niet zo veel speciaals’. Dan 
zouden wij ook zeggen ‘Mens ga toch koken!’. Nee, 
dan Oisterwijks VVD-kamerlid Cora, die blijft de lokale 
afdeling tenminste voorzien van echt politiek nieuws. 
‘De VVD wil dat immigranten niet hun hand 
ophouden, maar hun leven ter hand nemen. Dat ze 
leren om mee te doen in de samenleving van vandaag. 
Daar is nog veel te winnen. Want sommige migranten 
zetten zich juist af tegen de Nederlandse samenleving 
en lijken alleen geïnteresseerd in onze welvaart’.’Onze 
welvaart’ beste Cora, hoezo? Hebben we jou dan ooit 
zien ploeteren in de leerfabriek met giftige stoffen en 
loodzware huiden? Of waren dit toch onze 
medeburgers, de Marokkaan en Turk, die volgens jou 
van ‘onze welvaart’ profiteren? 
 

PrO boos op D66 en PvdA Brabant 
 
Marjan Bastiaan, fractievoorzitter van PrO heeft een 
protestbrief gestuurd aan de fractievoorzitters van 
D66 en PvdA in de provinciale staten vanwege hun 
ommezwaai in het debat over de intensieve 
veehouderij: 
 
Beste fractievoorzitter, 
  
In het ‘Brabants Dagblad’ van zaterdag 8 januari 
hebben wij met verbazing kennis genomen van het 
bericht met de titel ‘Brabant toch soepeler met 
megastallen’. Nadat in december in de Staten 
eindelijk was besloten alleen in zeer vergevorderde 
situaties tot een uitzondering te komen in lopende 
zaken rond megastallen lijkt nu uw fractie, als we de 
berichtgeving in dit artikel moeten geloven, opnieuw 
hierop terug te komen.  



Als Progressief Oisterwijk (samenwerking PvdA, Groen 
Links en D66 en andere progressieve krachten) de 
grootste fractie in de gemeenteraad van Oisterwijk 
maken wij hier ernstig bezwaar tegen.  
  
Als één van de gemeenten met een LOG in Brabant, 
nl. LOG Molenakkers in Moergestel, vinden wij 
verdere uitbreiding van dit LOG onverantwoord. Met 
ons heeft de meerderheid van de gemeenteraad dan 
ook het standpunt ingenomen dat pas op de plaats 
moet worden gemaakt.  De door het College, uit angst 
voor claims, gevraagde ontheffing voor nóg een 
nieuwe vestiging in LOG Molenakkers i.v.m. 
verplaatsing dient wat de Raad van Oisterwijk betreft 
niet te worden toegekend door de Provincie.  
  
Al té lang is er veel te weinig aandacht voor met name 
de gezondheidsaspecten die het samenbrengen van 
deze megastallen in een beperkt gebied met zich 
meebrengen en lijkt het dat het boerenbelang 
vertegenwoordigd door de ZLTO het beleid bepaalt.. 
In het geval van LOG Molenakkers hebben we ook nog 
eens te maken met een gebied waar veel burgers 
wonen. Burgers die dagelijks aan enorme 
stankoverlast en uitstoot van fijnstof worden 
blootgesteld.Burgers die de waarde van hun 
woningen zo hebben zien dalen dat ze niet eens meer 
de kans hebben om het gebied te ontvluchten. Wij 
staan achter de oproep die in een artikel in het NRC 
Handelsblad van woensdag 22 april 2010 is gedaan 
door ruim honderd hoogleraren om een halt te 
roepen aan de vee-industrie en megastallen om te 
vormen. De intensieve veehouderij moet ingrijpend 
worden veranderd. Dit in het belang van de 
gezondheid van onze burgers. 
  
In maart 2009 zonden de gezamenlijke GGD’s van 
Noord-Brabant een informatiebrief naar alle 
gemeenten, waarin vermeld werd dat wie in de buurt 
woont van een intensieve veehouderij vaker klaagt 
over de gezondheid dan andere burgers. De 
gezondheidsklachten zijn o.a.: irritatie aan de ogen, 
stress, hartkloppingen, hoofdpijn, misselijkheid, 
luchtwegklachten en depressiviteit. Ook verwijzen de 
GGD’s naar een recente Duitse studie, die constateert 
dat hoe meer veehouderijen er in de buurt zijn, des te 
veelvuldiger de longklachten zijn. 
  
In februari 2010 publiceerde de Raad voor het 
Openbaar Bestuur het rapport “Vertrouwen op 
democratie”, waarin geconstateerd wordt dat er 
sprake is van een legitimiteitscrisis in de politiek. Dat 
wil zeggen dat burgers nog wel vertrouwen hebben in 
ons democratische stelsel, maar veel minder in de 
wijze waarop partijen en politici  een en ander 
invullen. Het rapport constateert dat het verticale 
bestuur is los komen te staan van de horizontale 

publieke ruimte. Dat verticale bestuur heeft de grote 
veranderingen in de samenleving nog niet omgezet 
naar een verandering in werkwijze, bestuurscultuur 
en attitudes. De overheid denkt de samenleving nog 
van bovenaf aan te kunnen sturen, mensen keren zich 
daarom van het politieke bestuur af. Dat brengt 
politieke bestuurders in een isolement. Ze nemen 
belangrijke besluiten over de toekomst van mensen, 
maar het draagvlak neemt af. Het beroep op de 
formele vertegenwoordiging, het mandaat en het 
politieke primaat is niet meer voldoende. 
  
Als Progressief Oisterwijk maken wij ons ernstig 
zorgen over het opnieuw dreigende negeren van 
burgers, vertegenwoordigd in o.a. de actiegroep 
‘megastallen Nee!’. Uit ervaringen weten wij dat het 
aantal handtekeningen van deze beweging vele malen 
groter zou zijn geweest als ze daar nog meer  werk 
van hadden gemaakt.  
Een zo belangrijk politieke besluit en signaal naar de 
samenleving in de Provincie binnen zo’n korte tijd 
terugdraaien geeft opnieuw een enorme deuk in het 
alsmaar verder afnemende vertrouwen in de politiek. 
We moeten durven erkennen dat we té laat hebben 
ingegrepen en bereid zijn diegenen die als 
ondernemer aantoonbaar gedupeerd  worden 
schadeloos te stellen. Dit alles in het belang van de 
gezondheid van burgers in Brabant! 
  
Wij rekenen op jullie! En zijn benieuwd naar jullie 
reactie. 
  
Namens Progressief Oisterwijk 
  
Marjan Bastiaan, fractievoorzitter 


