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Burrie’s Kèk op Osterwèk
Sensibiliseren
Hij waant zich de zonnekoning van Oisterwijk. Carlo van Esch, voorzitter van CV De Durdraaiers en
fractievoorzitter van PGB. Nou ja, zonnekoning, samen met Hans Janssen dan. Want dit duo bestuurt
Oisterwijk. Janssen heeft mede dankzij Van Esch weer voor zes jaar bij kunnen tekenen, ondanks het
feit dat hij kort na zijn eerste benoeming al had laten weten dat twee termijnen voor een
burgemeester ook in Oisterwijk wel echt het maximum was. Dat was in de tijd dat hij als CDAprovinciaal voorzitter ook zei dat het CDA best met de PVV kon regeren. Maar een Oisterwijks
bestuurder kan na twaalf jaar met een stalen gezicht zeggen dat hij daar echt geen actieve
herinnering aan heeft. Er zijn erbij die een korter termijngeheugen hebben. Dan blijkt er echter altijd
toch maar weer een obstinaat raadslid te zijn, die alle goede bedoelingen van het gouden
koningskoppel Carlo en Hans in twijfel trekt. En dat was deze keer Casper Boot van PRO. Die durfde
gisteravond zo maar een motie in te dienen, waar Carlo niks van moest hebben. ‘Laten we elkaar niet
steeds lastig vallen met zinloze moties’, beet Carlo Casper toe. ‘Lastig’ en ‘zinloos’, kwalificaties in
één zin, die toch een beetje in de buurt komen van ‘huilbuien’ en ‘spullen door de kamer gooien’,
waarmee de CDA-partijtop via De Telegraaf enige tijd terug Pieter Omtzigt nog onschadelijk trachtte
te maken. Carlo van Esch werd in de raad bijgevallen door carnavalsmaatje Con van Beckhoven, die
samen met Van Esch nog wel een appeltje te schillen had met PRO vanwege het verwijt van Myrte
Hesselberth aan beide heren dat ze zich in de raad te vaak met gekissebis bezighouden. De krant van
Wakker Nederland haalde Carlo van Esch vanochtend niet, maar wel een mooie kop in het Brabants
Dagblad: ‘PRO wekt ergernis’. De krant liet rebel Boot ook nog meteen ‘sorry’ voor de motie zeggen
(‘Echt niet om te pesten’). Het ging over een motie van PRO om af te dwingen dat in elk groot
bouwproject er sprake is van 35% sociale woningbouw. Dat die ergernis over die motie vooral bij de
coalitiepartijen zit (want oppositiepartijen AB en CDA steunden de motie), dondert niet. De kop van

de krant was 100% conform de opvattingen van Van Esch. Punt gemaakt! Links of rechts komt die
35% er toch wel, oreerde Van Esch. Hoe dan is volkomen onduidelijk, maar hij fietst er net als Rutte
en ook nog zonder muts mee weg. Ondertussen slaagt hij erin om via het Brabants Dagblad Casper
Boot en PRO te sensibiliseren, tot rede te brengen. Immers waar het kind PRO slechts ergernis
oproept, moet vader Van Esch wel ingrijpen. Helaas biedt de Gemeentewet mogelijkheden voor PRO
om Van Esch onwelgevallige moties in te dienen, maar als je kunt suggereren dat die slechts ergernis
opwekken, dan snapt toch iedereen dat je zo’n treiterend kind tot de orde roept. Want Hans Janssen
heeft geen zin om straks op zijn oude dag de scherven te moeten oprapen in de raadzaal door het
voortdurende gesmijt van PRO. Onze burgervader is weliswaar theoloog, maar daarmee nog niet
automatisch Irene, de godin van de vrede. Hoewel, de Carlo en Irene show staat als een huis,
waarmee Hans zijn pensioen in Oisterwijk zou kunnen veilig stellen terwijl Carlo hem daarna opvolgt.
Life4you, beste kiezer, praten Carlo en Hans de komende jaren alles wat krom is recht; terwijl op de
achtergrond Con van Beckhoven zoete koekjes bakt.
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