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The winner takes it all 

 

Verliezer bij de raadsverkiezingen in Oisterwijk AB blijkt de grote winnaar na de ‘collegeonderhandelingen’. 
Hun wethouder Peter Smit gaat bepalen welke woningen er in Oisterwijk gebouwd gaan worden, welke 
ruimte de intensieve veehouderij krijgt en of auto’s of fietsers in de dorpskern voorrang krijgen? Het 
raadsprogramma dat daaraan mede sturing zou kunnen geven, is, zoals het Brabants Dagblad het 
verwoordde, slechts ‘een verzameling gemeenplaatsen, bij elkaar gekrabbeld achter gesloten deuren’. 

PrO wilde het aantal sociale huurwoningen met 70 per jaar uitbreiden en in nieuwbouwprojecten voor 35% 
goedkope woningen neerzetten. Het raadsakkoord spreekt slechts uit dat er gebouwd gaat worden naar 
behoefte. Daar kun je alle kanten mee uit. Bij de nieuwe rijken bijvoorbeeld is grote behoefte aan de sloop 
van pittoreske villa’s aan het Klompven, om die te vervangen door reusachtige blokkendozen met dubbele 
garages. Er moet geen behoefteonderzoek komen, er moet gebouwd worden voor degenen die nu in 
Oisterwijk niet (meer) kunnen wonen. 

Het belangrijkste actiepunt van PrO was ‘duurzame krimp’, oftewel het verkleinen van de veestapel in de 
intensieve veehouderij. Samen met PGB vertolkte PrO dit standpunt. Beide partijen halen een meerderheid 
in de raad bij de verkiezingen. Maar dan geschiedt het ongelooflijke. In de collegeonderhandelingen geven 
beide partijen dit punt weg aan AB. Er staat namelijk in het raadsakkoord niet meer dan dat de 
‘ontwikkeling van de (intensieve) veehouderij een thema is waarover binnen de gemeenteraad 
verschillende opvattingen bestaan’. En dan mag Peter Smit van AB dit beleid gaan vormgeven. Die weet 
daar wel raad mee! Hoe is het mogelijk? 

PrO wilde het dorpscentrum van Oisterwijk autoluw maken met fietsstraten en een Dorpsstraat als 
voetgangersgebied. Niks over terug te vinden in het raadsakkoord. Ook hier kan Peter Smit zonder 
problemen die middenstanders gerust stellen, die de SUV’s het liefst pal voor hun zaak laten parkeren. 

Wat halen PrO en PGB dan wel binnen? Elk een wethouder. PrO op het sociaal domein, waar echter de 
meest belangrijke beleidsontwikkelingen al sinds 2015 zijn ingevoerd en PGB op financiën. Het stokpaardje 

https://www.facebook.com/1715319242122458/photos/a.1715677302086652.1073741828.1715319242122458/2024631821191197/?type=3


van PGB om de OZB zelfs niet te indexeren (de rijken zullen staan te juichen) wordt meegenomen als 
alternatief scenario in het beleid. PrO beloofde afschaffing van de hondenbelasting, mede omdat veel 
mensen met een kleine beurs een hond hebben. Maar die hondenbelasting mag van het raadsakkoord 
slechts in de raad als discussiepunt mee. Tja.  

De conclusie moet zijn dat in alle beslotenheid door de fracties een raadsakkoord in elkaar is getimmerd 
dat inhoudelijk geen vernieuwing maar continuering van bestaand beleid uitstraalt. De raad kan straks 
hoog of laag springen, maar wethouders en ambtenaren blijven in overwegende mate het beleid 
ontwikkelen en zitten aan het stuur bij de uitvoering ervan.  

Waarom hebben de fracties van PGB en PrO niet de portefeuille Ruimte geclaimd? Dat zullen ze toch ook 
aan hun leden moeten uitleggen. Maar die kunnen moeilijk meer ‘nee’ zeggen tegen het al door de fracties 
geaccordeerde raadsakkoord. Ze mogen, net als de burger, dan ook slechts hun mening geven. De 
progressieve kiezer mag zich bekocht voelen, spreken wij het Brabants Dagblad na. 

‘The loser standing small’ 
 
En voor wie de tekst is vergeten: 

De Internationale 

Ontwaakt, verworpenen der aarde! 
Ontwaakt, verdoemde in hongers sfeer! 
Reedlijk willen stroomt over de aarde 
En die stroom rijst al meer en meer. 
Sterft, gij oude vormen en gedachten! 
Slaafgeboornen, ontwaakt, ontwaakt! 
De wereld steunt op nieuwe krachten, 
Begeerte heeft ons aangeraakt! 

Makkers, ten laatste male, 
Tot den strijd ons geschaard, 
en D’Internationale 
Zal morgen heerschen op aard. 

De staat verdrukt, de wet is logen, 
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort; 
Tot ‘t merg en been wordt d’ arme uitgezogen 
En zijn recht is een ijdel woord 
Wij zijn het moe naar andrer wil te leven; 
Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt: 
Geen recht, waar plicht is opgeheven, 
Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt. 

De heerschers door duivelse listen 
Bedwelmen ons met bloedigen damp. 
Broeders, strijdt niet meer voor andrer twisten, 
Breekt de rijen! Hier is uw kamp! 
Gij die ons tot helden wilt maken, 
O, barbaren, denkt wat ge doet; 
Wij hebben waap'nen hen te raken, 
Die dorstig schijnen naar ons bloed. 

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/ 
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