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6KB tevreden met coalitieakkoord
Na het uiteenvallen van de coalitie tussen Gemeenschapslijst, PvdA en CDA heeft 6 Kernen Belang
met alle fracties gesprekken gevoerd. Op basis van die gesprekken is na raadpleging van de achterban
besloten om verder te praten met PvdA en CDA. De verwachting bestond dat met deze twee partijen
het beste een stabiel en daadkrachtig college zal kunnen worden gevormd, dat de resterende 2,5 jaar
van deze raadsperiode lopende projecten tot een goed einde kan brengen en zaken voor de
gemeenschap kan realiseren. Die verwachting is waargemaakt en afgelopen vrijdag hebben de drie
partijen een akkoord gesloten.
Vanuit de overtuiging dat er de afgelopen anderhalf jaar al veel te veel tijd verloren is gegaan aan
politiek gedoe, is besloten niet een compleet nieuw beleidsprogramma te schrijven maar het eerder
vastgestelde programma als vertrekpunt te nemen. Alle drie partijen hebben wijzigingsvoorstellen
ingediend, maar aangezien 6KB niet bij de opstelling van het geldende beleidsprogramma was
betrokken, heeft die partij uiteraard de meeste inbreng gehad.
6KB is tevreden omdat haar wijzigingsvoorstellen voor het merendeel zijn overgenomen en zullen
worden verwerkt in het gewijzigde beleidsprogramma. De belangrijkste punten zijn:
• Voor het unieke natuurgebied Gorp en Roovert komt een duurzame en definitieve oplossing. Door
middel van een blokkade ter hoogte van de grens (brug over de Leije) zal dit natuurgebied voor
het doorgaande verkeer worden afgesloten. Voor aanwonenden en direct belanghebbenden zal een
ruimhartige ontheffingsmogelijkheid gelden. Het fietspad van Roovert wordt verbreed.
• Het fietspad Haghorst-Moergestel moet er komen. Hoewel het zeker de voorkeur geniet dat
Oisterwijk tegelijkertijd een fietspad aanlegt op haar grondgebied, zal onze gemeente zo nodig
haar eigen verantwoordelijkheid nemen en besluiten tot aanleg op Hilvarenbeeks grondgebied. Het
geld dat de vorige coalitie heeft gereserveerd voor het (onhaalbare) fietspad van de manege de
Broeksie naar Diessen wordt overgeheveld naar het fietspad Haghorst-Moergestel.
• De plannen in het kader van ‘Bouwen voor cultuur’ zijn – met name op initiatief van 6KB, zie
amendement december 2005 – sterk aangepast. Door het schrappen van de vierde bouwlaag en
diverse andere aanpassingen zijn de gebouwen beter ingepast in de omgeving. 6KB zet nu in op
een snelle realisatie van het nieuwe MCC. Wel dient de massaliteit van het gebouw nog te worden
verminderd en dient de verkeersafwikkeling en infrastructuur in de omgeving van het MCC hoge
prioriteit te krijgen.
• Ook rondom het Centrumplan moet zeer goed naar de verkeerssituatie worden gekeken. In de Elst
(huidige locatie C1000) dient een supermarkt te blijven.
• De gemeente zal maar beperkt meewerken aan de plannen voor het landgoed De Utrecht. Geen
nieuwe verblijfsrecreatie en geen ontwikkelingen op Tulder. Afspreken met Fortis dat er de
komende 25 jaar geen nieuwe aanvragen komen.
• Bij inbreidingsprojecten wordt de volgorde omgedraaid: niet langer eerst een plan ontwikkelen en
dat dan toetsen, maar voortaan eerst een visie ontwikkelen over wat er op een bepaalde locatie kan
en dan pas, op basis van die visie, een concreet plan uitwerken. Verder moet scherper worden
vastgelegd dat 2,5 bouwlaag de norm is en moeten te massale gebouwen worden voorkomen. De
gemeente zal nadrukkelijker de regie moeten nemen bij bouwprojecten die door marktpartijen
worden ontwikkeld.

