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Politieke propaganda voor kerk en gemeenschapshuis
Het zijn vooral AB, CDA en PGB die nog op ouderwetse manier
verkiezingsaffiches in voortuinen plaatsen. Daar is niks op tegen,
het geeft wat kleur aan de fletse campagne. Maar vreemd is wel
dat gemeenschapshuizen en openbare instellingen ook voor
politieke reclame gebruikt worden. Zo staat voor de Joanneskerk,
die op 4 mei iedereen moet verenigen bij de Dodenherdenking, nu
prominent een bord van het CDA voor de deur. Dat lijkt een
bewuste strategie van het CDA te zijn: wij staan achter de kerken.
Op het verkiezingsaffiche verschuilt lijsttrekker Geertje Mink zich
zelfs letterlijk achter de kerken en kapellen uit de kernen van onze
gemeente. Scheiding tussen kerk en staat bestaat in Oisterwijk
niet, getuige ook het kruisbeeld dat nog altijd in de raadzaal hangt.
In Haaren maken AB, CDA en PGB het nog bonter door een
spandoek en affiches te hangen aan het door de gemeente
gesubsidieerde gemeenschapshuis Den Domp. En in Oisterwijk
hangt dan weer een affiche van AB bij het Kringloopbedrijf, ook al
een publieke instelling waar belastinggeld van elke Oisterwijker
naar toe gaat.

Frisse jongens
Een zedendelinquent geef je geen gevangenisstraf met tbs, ‘maar gewoon een pilletje
cyaankali en cremeren, dit zijn zieke mafkezen’. Via De Telegraaf op Facebook roeptoetert
hij op 30 oktober over rapper en activist Akwasi: ‘Procedure voor uitzetting van die
pannenkoek zou de beste oplossing zijn. Gewoon terug naar zijn klapperboom. Met deze
geesteszieken kunnen we niks beginnen in
Nederland’. Overigens ziet hij Femke Halsema en
Mark Rutte ook het liefst vandaag nog verdwijnen.
In asielzoekerscentra constateert hij vooral
criminelen, ‘Nederland moet stoppen met opvang
van dat schorem. De grenzen dicht want het gaat
aardig de verkeerde kant op met ons land’. Als hij
op vakantie in Zeeland langs een AZC fietst, roept hij op Facebook uit ‘Kijk,
allemaal Afrikaantjes’ en voegt er een foto bij van de plantensoort Tagetes.
Aziaten en Afrikanen vindt hij ‘levensgevaarlijk voor de mensheid met die
vreemde delicatessen die ze illegaal importeren en consumeren’. Aan het
woord op Facebook is Oisterwijker Eric Knaapen, die geniet van het leven en zijn Bourgondische levensstijl koestert.
Tot in het voorjaar 2020 is hij lid van Algemeen Belang (AB), maar sluit zich in het najaar aan bij WIJ!Oisterwijk. Hij is
één van de drie dissidenten binnen WIJ!Oisterwijk die de vergelijkingen van Kim Tjoa van de coronamaatregelen met

de Duitse bezetting, landverraad en de Jodenster te ver vonden gaan. Maar van die drie
dissidenten blijken er nu dus minimaal twee (ook Toin Verhoeven), evenals Tjoa, bij
Forum voor Democratie thuis te horen. Volgens Stefanie Vulders vindt Eric WIJ
belangrijker dan IK. Maar dat WIJ vindt hij niet voor iedereen weggelegd. Zwarten zoals
Akwasi verwijst hij naar de ‘klapperboom’. Zijn uitlatingen en foto’s op Facebook
getuigen van niet van normen en waarden die tot voor kort in de gemeenteraad nog
door iedereen gedeeld werden. Frisse jongens deze twee clubjes van WIJ!+ZIJ!Oisterwijk.
Wij!+ZIJ!Oisterwijk gruwelen van de overheid. Ze willen de mega-varkensstallen alle
ruimte geven, ze willen projectontwikkelaars zonder toetsingskaders van de gemeente
alles vol laten bouwen, ze suggereren dat een particuliere ondernemer het openluchtbad
Staalbergven beter kan exploiteren (maar vergeten dat eigenaar Natuurmonumenten dat
absoluut niet wil), ze willen het AZC opruimen en de belastingen zo laag mogelijk houden
door gemeentegronden te verkopen. Het is puur Trumpisme. Niet verwonderlijk willen ze
ook nog een kerncentrale bouwen. Wie weet op de Kampina! Het partijtje van Vulders lijkt vooral opgericht om de
overheid uit te kleden en zo ondernemers vrij spel te geven. Behalve natuurlijk bepaalde overheidsuitgaven zoals
vergoedingen voor raadsleden. Die strijken Vulders c.s. gewoon lekker zelf op.

50 (!) woningen op steenworp afstand van Natura2000 gebied
Het is echt ongelooflijk. Het college heeft bij de provincie toestemming gevraagd 50 woningen te mogen bouwen op
de voormalige Taxandria-velden. Die liggen amper tien meter verwijderd van het Natura2000 gebied rondom
Staalbergven en Kampina. Daarmee is eens te meer aangetoond dat de AB-wethouders op Ruimtelijke Zaken geen
enkel benul van duurzaamheid hebben, ze bedrijven kruidenierspolitiek. Winst op korte termijn is de belangrijkste
drijfveer. Terwijl op langere termijn met een Natura2000 gebied in de toeristische sector veel meer geld verdiend
zou kunnen worden. Stuitend is dat de raadsfracties niet eens op de hoogte waren van de aanvraag van het college.
Gelukkig heeft de provincie aangegeven dat het plan niet aanvaardbaar is. Maar is dat wel het hele verhaal? Wordt
hier door wethouder Eric van den Brink geen spel gespeeld: 50 woningen aanvragen om daarna het plan bij te stellen
naar 30 of desnoods 20 en dat dan te presenteren als een groene variant. Je zou daar helemaal niet moeten willen
bouwen, maar het gebied ontwikkelen als een poort naar bossen en Kampina. En de raad mag ook zelfkritisch zijn: er
is gestrooid met miljoenen naar de sportverenigingen.

Burrie’s Kèk op Osterwèk
#ikstemnr14
De RRT-redactie meent op Twitter Kim Tjoa te moeten diskwalificeren als ‘zelfbenoemde sigarenrokende dandy van
terras op De Lind’. Hebben zij eigenlijk het prachtige portret hierboven van hun columnist al eens goed bekeken? De
jassen van een hele generatie hardwerkende Oisterwijkse proletariërs stonken vroeger naar de geur van
tabaksbladeren. Toegegeven: het wijnglas nonchalant in de hand was toen een borrelglaasje gevuld met snevel.
Heeft de kapotte truien generatie van het redactiecollectief soms een kleinburgerlijke afkeer van dandy’s zoals Oscar
Wilde? Of gaan we in Oisterwijk toe naar een Noord-Koreaanse zedenpolitie die snapshots maakt van iedereen die
afwijkt? Ik heb echt zitten piekeren of ik wel moest gaan stemmen en zo ja, op wie. Ze hebben er een ongelooflijke

puinzooi van gemaakt hier in Oisterwijk. PrO niet in het minst. De kikkers stopten met kwaken en verstopten zich
achter een raadsbreed akkoord. Om vervolgens bijna allemaal uit de kar te springen. Maar hoe zeer ik ook houd van
dandy’s, die Tjoa deugt niet. Niet vanwege zijn sigaar, glas wijn of zijn kleding. Maar vanwege zijn standpunten. Hij
heeft WIJ!Oisterwijk tot een extreemrechtse partij omgevormd. Is er dan geen wijs én progressief alternatief
voorhanden in Oisterwijk? Ik heb mijn wenkbrauwen eens extra gefronst en kwam toen op de PrO-lijst op nummer
14 Casper Boot tegen. Casper, één van de drie koningen, één van de drie wijzen dus. Nou, daar kan PrO er wel tien
van gebruiken! En ook nog eens eentje uit het oosten. Waar we de communisten vanuit die windrichting hier nooit
gezien hebben ondanks alle wilde koude oorlogsverhalen, komt Casper zo maar naar ons toe. Volgens de legende is
Casper een Afrikaanse jongeman en betekent zijn naam in het Perzisch ‘schatbewaarder’. Met zo’n Oisterwijkse
Akwasi verenig je de anti-Zwarte Pieten demonstranten met de VVD’ers van de Goudkust. Volgens VT-Wonen is roze
de lievelingskleur van interieurontwerper Casper en bewaart hij zijn kachelhout onder een levensgroot geel gekleurd
McDonaldslogo. Maar Casper is ook van het B-team. Niet lang meer overigens, want als het aan mij ligt wordt deze
vernieuwende groene Oisterwijker gepromoveerd tot de A-selectie van Ajax en Barça. Nr. 14! 2 januari 1972. Het
kruldoelpunt van Johan Cruijff tegen ADO. PrO heeft een vernieuwer nodig, iemand die de partij opnieuw kan
uitvinden, die weet te verbinden en een aanvaller die kan scoren. Wat die dandy van Lubach vermag, kan ik ook. Dus
roep ik alle sigaarrokende, wijndrinkende, vestjesdragende levensgenieters uit Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en
Haaren op om 18 november te kiezen voor Casper in plaats van Kim. Laat dat ook je vrienden weten via hashtag
#ikstemnr14 Waarom? Omdat Kim nooit zal scoren en Casper wel.

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/

