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Chapeau voor het CDA-Oisterwijk
In een verklaring schrijft het CDA-Oisterwijk: ‘Het CDA staat pal voor haar vier uitgangspunten: gespreide
verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. Als deze kernwaarden als maatlat
worden gelegd langs de ideeën van Forum voor Democratie, dan is het duidelijk dat een samenwerking onmogelijk
is.’ Het CDA-Oisterwijk is de eerste afdeling die zich durft te verzetten tegen een provinciale samenwerking met de
partij van Baudet. Rentmeesterschap is voor het CDA-Oisterwijk blijkbaar nog geen holle retoriek. Voor het CDAOisterwijk is het stikstofprobleem geen verzinsel. Opvallend is dat burgemeester Hans Janssen zich weigert uit te
laten over de verklaring van zijn eigen partij. Dat past niet bij een burgemeester, is zijn verweer. Maar waarom kon
hij destijds dan wel als CDA-voorzitter Brabant én Oisterwijks burgemeester de samenwerking met de PVV landelijk
verdedigen? Janssen, die aan den lijve de haatzaaierij van de rechtse populisten ondervindt als het gaat over het
AZC, zou toch beter moeten weten. Wel wil Janssen kwijt dat het ‘CDA moet staan voor de waarden die Nederland
maken wat het is'. En het klimaatbeleid moet tijdens de onderhandelingen volgens hem hoog op de agenda staan.
Dat lijken ons toch niet typische Forum voor Democratie slogans. Gaat Janssen de strijd aan met Madeleine van
Torenburg? Misschien zelfs wel op het niveau van Gedeputeerde Staten?

Eenoog
Wethouder Dion Dankers lijkt aardig op weg de slimste politicus van Oisterwijk te worden. Waar de raadsleden zich
opwinden over het AZC of over belastingen, geeft Dion een fraai staaltje strategisch inzicht weg. Hij presenteert
zorglijke cijfers over de begroting: het geld is op en dus geen rondweg bij Moergestel, geen geld voor het
Staalbergven etc. Eigenlijk is er gewoon helemaal geen geld meer. En de raadsleden tuinen er allemaal in. Het
vervolg laat zich raden. Er blijken straks toch zaken te zijn die de raadsleden geregeld willen zien, al was het maar om
de kiezers uit Oisterwijk, Moergestel en Haaren vóór de verkiezingen te paaien. En dan zul je zien dat Dankers in
collegeverband zijn plannen gereed heeft: dure villa’s op het voormalige Taxandria-terrein en dure appartementen
op het voormalige zwembad De Leije. En dan staan de raadsleden voor de keuze tussen kiezen voor de natuur
(ecologische verbindingszone de Voorste Stroom) en solidariteit (goedkope woningen) of de dure villa’s en
appartementen waardoor een aantal andere wensen van fracties alsnog wel verzilverd kunnen worden. Dankers
speelt het spel slim!

De wereld volgens Van Braecbant
Burgemeester ‘Hansie’ Janssen is een ‘jaknikker’ die tegen de zin van de bevolking het AZC open houdt. Dat
twitterde onlangs ene Alphons van Braecbant. Volgens hem of haar staat Oisterwijk aan de verkeerde kant van de
geschiedenis. Van Braecbant suggereert een direct verband tussen het AZC en een obscuur staatje van tientallen
steek- en schietpartijen met doden en gewonden. De tweets zijn doorspekt van haatzaaierij en inspelen op
angstgevoelens. Zo moet volgens Van Braecbant ‘CDA-burgemeestertje Hansie wel uitkijken met zijn opengrenzen
AZC! Voor dat je het weet brengt zo'n transgender uit Pakistan, Iran, Afrika of ander oekiboeki land het Corinavirus
mee en heb je de poppen aan het dansen...!’. Burgemeester Janssen zou er volgens Van Braecbant goed aan doen
zijn christelijke kiezers ‘maar eens uitleggen waar jullie echt mee bezig [zijn], en waarom die boeren moeten
oprotten.’ En ook Stefanie Vulders’ opmerking over ‘corrupte’ bestuurders wordt door Van Braecbant weer aan het
AZC gekoppeld. Hij of zij is altijd aan het mokken, maar heel soms even blij. Namelijk als de gemeente Weert nee

zegt tegen een AZC, maar aldus Alphons: die ‘linkse schijters’ in Oisterwijk durven niet. Het ‘linkse gemeentebestuur’
helpt Iraniërs met het opzetten van een handeltje waar niemand op zit te wachten. Het wordt volgens Van
Braecbant hoog tijd het AZC in Oisterwijk, ‘alias messentrekkersgat’, te sluiten en ‘Linkse Gemeente politiek =
pappen en nathouden’. Er is één geruststelling: Van Braecbant heeft op Twitter slechts 29 volgers, die allemaal fan
van de PVV zijn en trots zijn op hun blanke uiterlijk. En Alphons volgt landelijke en Brabantse PVV-kopstukken,
alsmede Filip de Winter en Mechteld van Lemborgh, die op Tinder vast een goede match zou geven met Alphons van
Braecbant. Als hij haar naar rechts swiped, krijgen ze het druk met andere zaken. En zijn wij van die tweetonzin
verlost.
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