4 augustus en 27 juli 2022

Stop met landgoederen, bouw betaalbare woningen
De Raad van State heeft het bestemmingsplan landgoed Reuseldal van de gemeente
Oisterwijk in de prullenbak geworpen. De gemeente had met de provincie een deal gemaakt
om een hectare af te snoepen van het Natuur Netwerk Brabant (ecologische hoofdstructuur)
om zo drie kapitale landhuizen te kunnen bouwen bij de Reusel in Moergestel. Maar het
daarop gebaseerde bestemmingsplan Reuseldal is door de Raad van State in zijn geheel
vernietigd. De gemeente mag de proceskosten betalen.
Het bestemmingsplan Reuseldal dat in januari 2020 door de gemeenteraad werd
goedgekeurd was nog een erfenis van AB-wethouder Peter Smit. Verstening zou tot meer
natuur leiden aldus Smit, die dit baseerde op vage uitspraken van de eigenaren van de grond
over een openbaar wandelpad en omzetten landbouwgrond in natuur. We weten uit
ervaring (villa’s Heisteeg) dat dergelijke uitspraken weinig waard zijn. Milieuorganisaties
betoogden dat kleinschalige landbouw aldaar de natuur niet in de weg zit, maar landhuizen
wel!
Opmerkelijk dat in januari 2020 alle partijen in de raad nog akkoord gingen met dit
bestemmingsplan landgoed Reuseldal, ook PRO! Als doekje voor het bloeden eisten PRO en
PGB wel dat in de toekomst het B-team bij landgoederenplannen betrokken moest worden.
De gronden voor het landgoed zijn eigendom van René van Rijsingen uit Haghorst en zijn
schoonzoon en supermarkteigenaar Ton Henst zit ook in het landgoedplan. Zij kochten voor
één miljoen gulden de landbouwgrond van de dames Maria en Martha Kies bij de
Oirschotseweg in Moergestel. De familie Kies is/was een invloedrijke familie in Oisterwijk. Pa
Kies financierde het boek van pastoor Van Buijtenen over de Petruskerk. In 1997 was hij
eigenaar van de kapitale panden De Lind 39 en 41. Hij kreeg toen van het gemeentebestuur
ook alle medewerking: uit de pot gemeentelijke monumenten ontving hij subsidie en hij
kreeg toestemming om aan de achterzijde een protserige Franse 'zonnekoningstuin' aan te
leggen.
Of Van Rijsingen net zo’n goede contacten had/heeft met de gemeente Oisterwijk is ons niet
bekend. Van Rijsingen wilde vooral snel drie grote landhuizen bouwen (inclusief zorgwoning

vanwege zijn slechte gezondheid). Dat snel bouwen is nu na de Raad van State uitspraak in
elk geval van de baan en vraag is of deze familie op langere termijn dit plan dan nog in een
andere afgeslankte vorm wenst door te zetten. En de nieuwe wethouder Ruimtelijke
Ordening en de nieuwe gemeenteraad moeten het te wijzigen bestemmingsplan misschien
ook maar aanwenden om dit hele landgoed te vergeten en in te zetten op betaalbare
woningen elders.
De conclusie van de uitspraak van de Raad van State:

The War on Twitter

Enkele dagen geleden plaatste VVD-raadslid Patrick Simons een hartje (vind ik leuk) bij een
twitterbericht van ene Kees onder de twitteraccount @Gimbor3. Dat bericht hangt aan
elkaar van de vrouwonvriendelijkheden. Het is gericht tegen de minister van Defensie Kajsa
Ollongren, die hij een trut noemt, die volkomen incompetent is. Kees, die zegt commando te
zijn geweest, vindt namelijk dat ze geen appel van een granaat kan onderscheiden. En dat
vindt VVD-raadslid Simons dus leuk.
De RRT plaatste dit bericht op Twitter met commentaar. Je zou verwachten dat andere
raadsleden en politici zich eensgezind tegen zo’n vrouwonvriendelijke tweet uitspreken,
maar dat bleek niet het geval. D66-raadslid Sharon Kroon: ‘Ik ken Patrick Simons als een
prettige collega, met wie ik niet altijd hetzelfde gevoel humor deel. Maar om dit nu als reden
aan te grijpen om te stoken in een goede coalitie, gaat wel wat ver, toch?’ Stoken in de
coalitie? Het gaat hier om vrouwonvriendelijke tweets Sharon, nog wel vooral gericht tegen
je eigen partij, want naast Ollongren moet commando-Kees ook niks hebben van Sigrid Kaag.
De fractiediscipline bij D66 zorgde voor een aantal adhesiebetuigingen aan de tweet van
Kroon, inclusief D66-wethouder Logister. De angst die er blijkbaar is dat de coalitie op de
een of andere manier in een kwaad daglicht komt, is blijkbaar groter dan de wil om collegapolitici te wijzen op vrouw-onvriendelijk gedrag. De interim-voorzitter van AB Jaap Budding
mengde zich ook in de Twitter-discussie: ‘Alle vrouwen zijn ook geen trutten. Het wordt ook
maar 1 vrouw aangewreven in deze post. Dus het vrouwelijk deel van de mensheid wordt
hier niet mee beledigd.’ AB heeft altijd simpele oplossingen: het ging maar over één vrouw,
dus waarom zeurt de RRT? Nou, beste Jaap omdat het niet toevallig altijd vrouwen zijn die in
de politiek op een dergelijke manier onderuit worden gehaald terwijl brokkenpiloten als
Rutte, Wilders en Baudet ongestraft verder kunnen omdat ze het politieke machtsspelletje
beheersen en doen alsof ze een appel van een granaat kunnen onderscheiden.

Inmiddels heeft Patrick Simons op zijn Twitter-account de RRT geblokkeerd. De RRT op
Twitter heeft daarop weer uitgepakt met wat die geciteerde commando-Kees allemaal vindt,
hij blijkt vooral begeesterd door Poetins Rusland. Maar het ging om de vrouw-onvriendelijke
politieke twitterberichten. Dat is een trend, en die moet gestopt worden.
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/

