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Ruud van de Ven (fractievoorzitter van Algemeen Belang) komt op voor de belangen van de gewone inwoners van
Haaren. Hij vindt dat het Haarense gemeentebestuur inzake de opdeling van de gemeente aan de zijlijn moet
worden geplaatst en dat de inwoners van Haaren het voor het zeggen moeten krijgen. Dat lijkt een nobel streven
maar merkwaardigerwijze vindt Ruud in Oisterwijk precies het omgekeerde. Daar moet het gemeentebestuur het
volgens hem voor het zeggen hebben en worden juist de inwoners buitenspel geplaatst. Want als het aan het
college en de coalitiepartijen AB en VVD ligt worden de raadsverkiezingen van maart 2018 uitgesteld tot november
2019. De inwoners van Oisterwijk krijgen dus van deze partijen niet eens de kans om in het stemhokje hun mening
over de herindeling te geven. Sterker nog, de krakkemikkige coalitie van AB en VVD geeft zichzelf zo bijna twee jaar
extra mandaat om door te regeren. Terwijl volgens de Kieswet er iedere vier jaar verkiezingen zijn, willen AB en VVD
zonder blikken of blozen hun mandaat uitbreiden naar bijna zes jaar, zonder de kiezer te raadplegen. Jazeker,
mevrouw Spekle van de VVD had wel zitten twijfelen omdat het misschien niet zo’n democratische stap is, maar voor
haar geldt het grote belang voor de inwoners van Oisterwijk om zo snel mogelijk Haaren erbij te krijgen. Op de
herhaalde vraag van de oppositie wat dan precies dat grote belang voor de Oisterwijkers is, kon zij geen helder
antwoord geven. Wij geloven niet dat er ook maar één Oisterwijker wakker ligt als de samenvoeging niet per 2020
maar in 2022 plaatsvindt. Zou de gemeenteraad van Oisterwijk niet eerst eens kritisch moeten kijken hoe Haaren er
financieel voorstaat? Volgens de actiegroepen in Haaren heeft het Haarense college de afgelopen jaren Sinterklaas
gespeeld en bakken geld uitgegeven. Er liggen lastige dossiers, zoals dat van Haarendael en projectontwikkelaar Wim
Vugts en dat van de intensieve veehouderij. Terecht vroeg fractievoorzitter Ruud van de Star (PrO) aan Ruud van de
Ven of deze ook ongezien een auto zou kopen in Haaren of deze toch eerst even degelijk test. Er kwam geen
antwoord van de ex-autodealer.
Kwalijk in de discussie tijdens de commissie Algemene Zaken van 9 maart was de rol van burgemeester Hans
Janssen. Hij liet doorschemeren dat de oppositiepartijen PGB en PrO alles mogen doen om hun mening kenbaar te
maken: vergaderingen organiseren, desnoods een eigen referendum en natuurlijk moties en amendementen
indienen, maar hij liet ook duidelijk weten dat de brief van het college over de opdeling van Haaren enkel de
informatie zou bevatten van de gemeenteraad. Lees: van de meerderheid van de gemeenteraad, van de
coalitiepartijen AB en VVD. En laten we wel wezen: die meerderheid is er alleen omdat twee CDA’ers hun mandaat
van de kiezer hebben omgeruild voor een plaatsje in de fractie van de VVD.
Het zal de burgemeester niet slecht zijn uitgekomen dat er tijdens de vergadering werd ingesproken door Jos
Barends, voormalig wethouder en raadslid van Progressief Haaren. Hij ondersteunde het plan om zo snel mogelijk

Haaren met Oisterwijk samen te voegen, ook als daardoor de Oisterwijkse inwoners twee jaar langer hun stemrecht
moeten missen. Hij sprak uitdrukkelijk op persoonlijke titel, maar natuurlijk suggereert VVD’er Patrick Simons nu op
facebook dat hij namens geheel Progressief Haaren spreekt.
Op 16 februari heeft burgemeester Janssen samen met de burgemeesters van Vught en Boxtel in een informeel
overleg met de gedeputeerde van de provincie voorgesteld om de raadsverkiezingen van maart 2018 over te slaan
en pas verkiezingen te houden in november 2019. Hij lijkt zich daarmee op te stellen als lakei van de commissaris van
de koning. Het voorstel van de burgemeesters moet als buitengewoon ondemocratisch bestempeld worden. Om een
voorbeeld te noemen: Janssens eigen CDA behaalde bij de raadsverkiezingen van 2014 twee zetels, kort na de
verkiezingen liepen de gekozen CDA’ers Van Beckhoven en Van Tuyl echter over naar de VVD. Het voorstel van
burgemeester Janssen zou nu betekenen dat de kiezers van het CDA nog eens twee jaar extra moeten wachten
totdat zij hun stem kunnen laten horen in het stemhokje over dit gesjoemel. En wat te denken van alle actiecomités
die de laatste tijd op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer tegen wethouder Sjef Verhoeven hebben
geageerd. Die krijgen ongevraagd van de burgemeester deze gymnastiekleraar uit Riel twee jaar langer als
wethouder.
Waarom willen de burgemeesters en de provincie eigenlijk per se de datum 1 januari 2019 of 2020 als
herindelingsdatum? Wanneer voor 2022 wordt gekozen hoeven er helemaal geen extra verkiezingen plaats te
vinden en behouden de inwoners hun normale democratische recht om eens in de vier jaar een oordeel over het
gemeentebestuur te geven. En waarom probeerde burgemeester Janssen tijdens de tweede geheime
raadsvergadering over dit onderwerp reeds de standpunten van de politieke partijen vast te leggen? Terecht hebben
PGB en PrO dat geweigerd en hebben ze pas in de openbare commissievergadering hun standpunt uiteengezet.
Nu blijkt echter dat de wals van de burgemeester en commissaris al die tijd niet heeft stilgestaan en dat reeds
voordat de raad van Oisterwijk een uitspraak doet er contacten met de minister worden gelegd over uitstel van
verkiezingen. De oppositie laat zich echter niet monddood maken, ze zullen hun standpunten zelf uiteen gaan zetten
bij de provinciale en landelijke politiek.

‘U mag NIET kiezen’
Dat had de kop moeten zijn van het stukje in de Nieuwsklok van VVD-raadslid Patrick Simons. Hij ontzegt namelijk de
bevolking van Oisterwijk het recht gebruik te maken van haar democratische rechten om in maart 2018 een nieuwe
gemeenteraad te kiezen. Als het aan deze VVD’er ligt worden in verband met een voorgenomen plan tot herindeling
met Haaren de raadsverkiezingen bijna twee jaar uitgesteld. De zittende gemeenteraad heeft een mandaat van de
kiezer gekregen van vier jaar, dat wil Patrick zonder blikken of blozen oprekken tot bijna zes jaar. Lekker
democratisch die VVD’er. Eerst laat hij het gebeuren dat de VVD zich twee zetels toe-eigent van het CDA en dan ook
nog eens die gestolen zetels twee jaar lang extra in bezit nemen. En twee jaar extra met AB een hopeloze en
uitgebluste coalitie voortzetten. Zonder dat de bevolking van Oisterwijk daarover een kiezersuitspraak mag doen.
Waar staat tegenwoordig die letter D binnen VVD eigenlijk nog voor? De mensen Dom en Deprived (arm) houden?
Het lijkt er wel op want de kop van zijn stukje in de Nieuwsklok luidt ‘Er valt wat te kiezen’. Nou, als het aan Patrick
Simons en de VVD ligt, niet dus!

Burrie’s Kèk op Osterwèk

L'histoire se répète
Het was de invloedrijke en elitaire Pieter van Tienhoven van Natuurmonumenten die eind jaren dertig van de vorige
eeuw ingreep in de relatie tussen Haaren en Oisterwijk. Pieter hield ervan om met zijn aristocratische vrienden en
zijn hond Mona de Oisterwijkse bossen en vennen én Kampina te bezoeken. Maar dit genoegen werd in die tijd
verstoord door een ‘communistische’ dwarsligger: Hendrik Klein, eigenaar van arbeidersvakantiekamp Morgenrood
aan de Scheibaan. Klein vond dat ook arbeiders recht hadden van de natuur te genieten en hij liep met ze op blote
voeten en korte broek door de bossen. Ook nog eens met mannen én vrouwen samen. Dat zinde de katholieke elite
niet, die Klein betitelde als een ‘naaktloper’ en een ‘plantenvreter in badpak’ (Klein was vegetariër). Maar
burgemeester Verwiel van Oisterwijk kon niets ondernemen tegen Hendrik Klein, Kleins arbeidersparadijs lag
namelijk net op Haarens grondgebied. De veldwachter van Haaren had geen zin om dagelijks zo ver te wandelen om
Klein te bekeuren. En de burgemeester van Haaren had meer belangstelling voor de drankfles dan voor communist
Klein. En dus verzon de Oisterwijkse burgemeester een list: van hogerhand (Natuurmonumenten) werd
gesuggereerd dat het een ‘rotzooitje’ was op Morgenrood en dat de Haarense politiek niet in staat was dat op te
lossen. Heel solidair bood de Oisterwijkse burgemeester daarna aan zich op te willen offeren voor de goede zaak en
Haaren bij de les te brengen. En zo gebeurde het dat in no time een deel van Haaren (rondom Scheibaan en
Kampina) door Oisterwijk geannexeerd werd.
Volg de RRT en Burrie ook op Twitter en facebook:
http://twitter.com/rooieroeptoeter
http://twitter.com/_Burrie_
https://www.facebook.com/De-Rooie-Roeptoeter-1715319242122458/

