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Mieke ridder?
Dan ben ik
paard!!

Donderdag 8 januari 2004 om 20.00 uur in de Posthoorn

Openbaar debat verkeerscirculatie in Beek
De verkeerssituatie in
en rond de kern Hilvarenbeek houdt de gemoederen al geruime
tijd bezig. Hetzelfde
geldt voor het verkeerscirculatieplan dat
onlangs is gepresent eerd.
Binnenkort
spreekt de politiek zich
voor de eerste maal uit
over dit ‘vcp’. Reden
voor 6 Kernen Belang
om op 8 januari een
avond te organiseren
waarop iedereen zijn
mening kan geven.
Verder kunt u ook via
het
6KB-forum
op
www.6kb.nl reageren.
De historisch gegroeide
wegenstructuur van Hilvarenbeek kan de sterk
toegenomen hoeveelheid verkeer niet meer
aan. Door de te verwachten verdere toena-

Surf naar 6KB-forum

atte

elletje

www.6kb.nl

me van de verkeersdrukte
zal Beek de komende
decennia dichtslibben,
tenzij er nu maatregelen
worden genomen. Om dit
sombere toekomstbeeld
geen werkelijkheid te laten worden, heeft het gemeentebestuur een extern bureau een vcp laten
opstellen. De voorlopige
conclusie van het bureau
is dat het volgende pakket
maatregelen het beste
resultaat biedt:
1.aanleg
van
een
(oostelijke)
randweg
van de rotonde in de
N269 naar de Diessenseweg, met aansluitingen bij het Eksterbos en
de Vendellaan;
2. eenrichtingsverkeer
in zuidelijke richting in
het laatste stuk van de
Doelenstraat en in de
Gelderstraat van postkantoor tot Albert Heijn;
3. herstel van de doorgang van de Bloemenstraat naar de Schuttersweg.

Tot 1 januari kan eenieder bij de gemeente
schriftelijk reageren op
het plan.
Daarnaast wil 6KB graag
ook rechtstreeks met u
in gesprek. Op donderdag 8 januari 2004 zijn
alle belangstellenden
welkom in De Posthoorn
in Hilvarenbeek. De actiegroep Rampweg en
het HOC hebben al toegezegd hun visie te geven. 6KB hoopt dat velen de uitdaging aannemen om op een positiefkritische manier mee te
denken over een veilig
en bereikbaar Beek.
Meedenken over een
veilig en bereikbaar
Beek op het:

Openbaar Debat VCP
Donderdag 8 januari
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Posthoorn

Pagina 2

Inzet 6KB afgelopen jaar:

Bezuinigingen
eerlijk verdelen
De gemeente Hilvarenbeek
kampt al jaren met financiële
problemen. Elkaar opvolgende
tegenvallers hebben even zovele bezuinigings-operaties noodzakelijk gemaakt. Kort voor de
zomervakantie presenteerden
B&W een pakket van ruim
€ 200.000 aan ombuigingen.
Nu doen bezuinigingen doen altijd
pijn, maar dat geldt zeker al het al
de zoveelste ombuigingsoperatie
is. De luxe is inmiddels wel verdwenen uit de begroting, snijden
doet ook écht pijn. Ondanks – begrijpelijke – kritiek vanuit de organisaties die met de bezuinigingen
worden geconfronteerd hebben de
coalitiefracties 6 Kernen Belang,
CDA en PvdA het merendeel van
de collegevoorstellen gesteund.
Gelet op de financiële situatie van
de gemeente moeten deze maatregelen wel genomen worden. In
dit artikel worden enkele onderwerpen behandeld waarin 6KB
een afwijkend standpunt had.
Milieustraat
Het college stelde voor de tarieven
op de milieustraat in twee jaar tijd
met 150% te verhogen. Hierdoor
zouden de kosten van de milieustraat voortaan voor 50% worden gedekt uit de stortopbrengsten. De andere 50% wordt via de
afvalstoffenheffing omgeslagen
over alle inwoners. Hoewel het
beginsel ‘de vervuiler betaalt’ ons
aanspreekt, vonden 6KB, CDA en
PvdA dat deze verhoging te ver
doorslaat. De verhoging is teruggebracht tot 50% per 1 januari
2004, waarmee de milieustraat
30% kostendekkend wordt.
Dorpsbeiaardier
Het college stelde voor de dorpsbeiaardier te ontslaan. Op voorstel
van de genoemde partijen zal worden onderzocht of de beiaardier in
dienst kan komen van de Stichting
De Beekse Beiaard. Lukt dit, dan
zal de gemeente jaarlijks € 3.000
subsidie verstrekken. Aldus wordt
een vergelijkbare situatie bereikt

— Woningbouw in alle kernen —
Woningbouw is nog steeds één
van de belangrijkste aandachtsgebieden van de gemeentelijke politiek. Woningbouw betekent immers leefbaarheid en géén woningbouw
betekent onherroepelijk achteruitgang van voorzieningen in
onze dorpen. 6KB ijvert er dan
ook continu voor dat in alle 6
kernen van onze gemeente gebouwd kan worden.
Voor de kernen Hilvarenbeek, Esbeek en Biest-Houtakker zijn de
bouwmogelijkheden voor de eerstFractieleider Wil
Vennix leidde
binnen 6KB de
discussie over
een zo eerlijk
mogelijke verdeling van bezuinigingen .

als bij tal van andere organisaties
(harmonieën, koren, sportverenigingen). Ook daar verstrekt de
gemeente wel een subsidie, maar
treedt ze niet op als werkgever
voor de dirigent of trainer.
Storttarieven en presentiegeld
Met name het minder verhogen
van de storttarieven betekent dat
er veel minder wordt bezuinigd
dan volgens het collegevoorstel.
Dit gat is gedicht door als gemeentelijke organisatie ook ‘in eigen
vlees te snijden’. De raads- en
commissieleden leveren 20% van
hun presentiegeld in.
VVV
Over het VVV hebben de fractie
6KB en Chris van den
Aker - op persoonlijke
titel - voorstellen ingediend die het in de
raad niet gehaald hebben. Het artikel hierover vindt u op
www.6kb.nl. De papieren versie kunt u krijgen via0135042685
(telefoon en fax).

komende jaren gegarandeerd (al
moeten we ook daar naar de toekomst kijken), in de andere kernen
niet. In Haghorst is het bestemmingsplan De Welder door GS – en
in beroep door de Raad van State –
afgekeurd. Inmiddels waait er een
wat minder strakke wind vanuit het
provinciehuis in Den Bosch en wij
hebben dan ook goede hoop dat dit
plan alsnog uit de la kan worden
gehaald. In Baarschot is al jarenlang
geen woningbouw mogelijk als gevolg van stankcirkels. 6KB vraagt
hier voortdurend aandacht voor en
heeft hier overleg over gepleegd met
de plaatselijke leefbaarheidsgroep.
In Diessen zijn de bestaande uitbreidingsplannen vol, zonder dat een
nieuw plan voorradig is. Wat dat
betreft kwamen de twee particuliere
bouwplannen exact op het juiste
moment. Eerst meldde Jan van Hoof
dat hij zijn Eikelaar wilde slopen en
vervangen door een gebouw met 24
appartementen. Niet veel later volgde een plan voor de bouw van winkels en bedrijfsruimte alsmede 30
appartementen en 10 grondgebonden woningen op de huidige locaties
van Brameco.Zon en Van Dal. Aanvankelijk leek het erop dat de gemeente tussen beide plannen moest
kiezen. Na een enquête onder de
bevolking en een gedegen interne
afweging gaf 6 Kernen Belang de
voorkeur aan het plan van de Eikelaar. Nadien is veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen die weer
meer ten gunste van het Brameco/van Dal-plan pleitte. Belangrijker was echter nog dat duidelijk
werd dat de kern Diessen tot 2011
van de provincie nog ruim voldoende woningen mag bouwen. Reden
voor 6KB om voor te stellen om beide plannen tegelijk groen licht te
geven. Een voorstel dat door een
meerderheid van de raad is overgenomen. Natuurlijk hebben we het
risico onderkend dat de markt
verzadigd raakt als er in korte tijd
te veel appartementen op de
markt komen. Ook wij zouden
het aanbod het liefst zo veel mogelijk in de tijd spreiden, maar bij
inbreidingsplannen is die sturing
erg moeilijk. Bijna elk inbreidingsplan leidt immers tot bezwaren uit de omgeving, zodat
tussen plan en uitvoering geruime tijd kan zitten.
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Stijging grondprijzen

Jan Schoofs
nieuw raadslid

voor starters beperken

Jan Schoofs is het nieuwe raadslid
van 6KB. Op 27 november werd hij
geïnstalleerd door burgemeester
Huisman. De raadszetel die Jan bezet kwam vrij door het vertrek van
Cornelien Prinsen.
Jan is 54 jaar jong, is geboren in Baarschot en woont nu met echtgenote
Francé en hun kinderen Jeroen en
Moniek aan de Wouwerdries in Hilvarenbeek. Zoon Edgar woont in Rotterdam. Wegens gebrek aan betaalbare
huizen voor starters woonden Jan en
Francé van 1973 tot 1983 in Tilburg.
Dat ze dat erg spijtig vonden blijkt wel
uit de uitspraak dat ze ‘verplicht moesten wonen in Tilburg’, een situatie die
zich helaas nu nog voordoet. Als nietautobezitter (‘ik ben geen tegenstander
van auto’s hoor’) reist Jan elke dag met
het openbaar vervoer naar zijn werk bij
de ABN AMRO in Eindhoven. Jan is
zijn politieke loopbaan begonnen bij de
achterban van Dorpenbelang en schoof
later aan bij Informatie ’74. Voor 6KB

Jan Schoofs in zijn achtertuin met zicht
op de ouderlijke woning.
zit Jan al twee jaar in de commissie
Algemeen Beleid en Financiën. “Een
commissie waar ik mij vanwege mijn
interesse in het financiële thuis voel”,
aldus Jan. Jan voelt zich goed thuis bij
6KB vanwege de combinatie van serieus omgaan met zaken en een flinke
dosis humor in het onderlinge contact.
Veel van zijn vrije tijd wil Jan besteden
aan de politiek. Binnen 6KB staat Jan
bekend als een man met grote kennis
van de dossiers én van de praktijk.

—— Leefbaarheidsfonds ——
Tot voor enkele jaren golden voor
bouwkavels in de kleine kernen
lagere prijzen dan in de kernen
Hilvarenbeek en Diessen. 6 Kernen Belang is blij dat de prijzen
inmiddels in de gehele gemeente
gelijk zijn getrokken, waarbij de
gemeente via het Leefbaarheidsfonds tegelijkertijd iets extra's
doet voor de kleine kernen.
Naar onze overtuiging stimuleer je
de leefbaarheid niet door individuele
kopers van kavels in de kleine kernen een financieel voordeel toe
te spelen. Wat
wel werkt, is het
Leefbaarheidsfonds. Voor elke
m2 die de gemeente in de
kleine
kernen

verkoopt, wordt € 20,42 in het dit
fonds gestort. Jaarlijks worden uit
het fonds bijdragen betaald voor
concrete leefbaarheidsdoelen in
de kleine kernen. Dit jaar ging er €
10.000 naar de nieuwe huisvesting
van de peuterspeelzaal in Esbeek.
De andere kernen kregen elk €
2.000: Haghorst voor de aanleg
van een jongerenontmoetingsplaats, Biest-Houtakker voor rubberen tegels onder een speeltoestel bij de peuterspeelzaal en
Baarschot voor een draadloze micro en omleidingsborden. 6 Kernen Belang is zeer tevreden met
deze besteding, die in nauw overleg met de belangenorganen
plaatsvindt.
Raadslid Wim Blankers heeft een
speciaal oog voor leefbaarheid in
kleine kernen

Jaarlijks brengt de gemeente een
Grondnota uit. Daarin wordt de stand
van zaken omtrent de gronduitgifte
op een rij gezet en worden de grondprijzen voor het komende jaar vastgesteld.
In hun Grondnota 2003 hebben B&W
voorgesteld om de prijzen te verhogen
naar een ‘meer marktconform niveau’.
6KB is er in het algemeen voorstander
van dat de gemeente de kavels niet ver
onder marktprijs uitgeeft. Dat komt immers neer op cadeautjes uitdelen aan
een kleine groep gelukkigen. Hierop
maken we echter een uitzondering waar
het de verkoop van kleinere kavels aan
starters betreft. 6KB vindt dat deze kavels voor onze starters betaalbaar moeten blijven. De algemene grondprijs in
de vrije sector is momenteel € 225 per
m2. Speciaal voor starters worden kleinere kavels aangeboden tegen de verlaagde prijs van € 180 per m2 (=80%
van de algemene prijs). In beide gevallen komt daar voor de koper nog 19%
BTW bij. Gelet op twee externe taxaties
stelden B&W voor om deze prijzen te
verhogen naar € 275 respectievelijk
€ 220 per m2. 6KB vreest dat deze verhoging de bouwgrond voor onze starters onbetaalbaar maakt.

Fractievoorzitter Wil Vennix:
Speculeren met woningen
moet tegengegaan worden

Nota terug naar college
Samen met coalitiepartners CDA en
PvdA heeft 6KB de Grondnota naar het
college terug gestuurd. Er moet een
nieuw voorstel komen waarin de prijzen
voor kleinere starterskavels alleen met
de inflatie worden verhoogd tot € 185
per m2. De prijzen van de gewone vrijesectorkavels zouden moeten worden
gesteld op € 275 voor de eerste 300 m2
en € 350 voor de m2 daarboven. Op
deze manier wordt een zuinig gebruik
van de beschikbare ruimte gestimuleerd. Bovendien is de marktprijs van
deze kavels (per m2) groter dan van de
kleinere kavels. Speculeren met woningen moet tegengegaan worden zodat
de woningen zoveel mogelijk betaalbaar
blijven voor de doelgroepen.
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Lilian Putters nieuw bij 6KB
Lilian Putters in
hun gezellig
verbouwde huis
aan de
Wouwerstraat
waar ze woont
met echtgenoot
Jan Putters.
In de gemeentestukken is te lezen dat
Mevr. drs. E.C.D.M. Putters-de Bruijn
(Lilian) benoemd is als lid van de
commissie Welzijn. Lilian is de opvolger van Ad van Korven. Vanaf september was Lilian al lid van het bestuur van 6KB.
Jan en Lilian Putters keerden in april
2002 terug naar hun geliefde Hilvarenbeek. De afgelopen drie jaar bekleedde
ze de functie van manager ondersteunende diensten van bloedbank de Meierij in Eindhoven. Afgelopen jaar studeerde ze af als bestuurskundige. Na

een oproep van het bestuur in het
voorjaar meldde Lilian zich aan als
kandidaat-bestuurslid. De zittende
bestuursleden hadden een zeer positief beeld gekregen over haar. Na
de zomervakantie werd ze op voordracht van het bestuur met unanieme stemmen in het bestuur gekozen.
Voor Lilian een mogelijkheid ervaring op te doen in het openbaar bestuur. Voor 6KB een belangrijke versterking van de partij. Met de verschuivingen in de bezetting van de
commissies na het vertrek van Cornelien Prinsen als raadslid was het
logisch dat ze met haar kennis en
ambitie zitting nam in de commissie
Welzijn. Samen met raadslid Wim
Blankers is ze de woordvoerder op
het gebied van zaken als cultuur,
verenigingen, en sociaal beleid.

Wethouder 6KB geridderd
Dat Mieke Hendrikx een onderscheiden
vrouw is wisten we bij 6KB al langer. Nu is
ze in dubbel opzicht onderscheiden. Burgemeester Huisman speldde haar de versierselen op die horen bij de koninklijke
onderscheiding Ridder in de orde van
Oranje Nassau. Ook aan collega wethouder Jan Bols (CDA) viel deze eer ten deel.
De onderscheiding werd verleend vanwege hun vele verdiensten als lid van de
Raad. Wil Vennix vatte met haar eigen uitspraak ‘d’r moet wel goarre op de klos
komme’ de werklust van Mieke samen.

De kersverse ‘ridder’ spreekt de aanwezigen toe

Lid worden van 6KB?
Wilt u ook meepraten over alle
6 kernen van de gemeente
Hilvarenbeek? Wordt dan lid
van 6KB.
De contributie bedraagt
slechts 15 Euro per jaar.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Arie
Vugts, tel. (013) 504 23 45
of u zendt een e-mail naar:
bestuur@6kb.nl

In contact komen met 6KB? Spreek raads– of
commissieleden aan of neem contact op met:
- Partijvoorzitter: Cor Vennix

tel: 504 6155

- Fractievoorzitter: Wil Vennix tel: 504 1996

Debat over woningbouw
Op 24 juni organiseerde 6KB met als onafhankelijk gespreksleider
Ton Heinen een debat over woningbouw. Het eerste onderwerp
ging over de vraag of er in Hilvarenbeek hoogbouw moet komen.
Deze vraag was om diverse redenen actueel. Schaarse grond, hoge grondprijzen, plannen en ideeën over ‘de hoogte in bouwen’
maakten dat de discussie gevoerd moest worden. Het tweede onderwerp was huren of kopen. De discussie over hoogbouw bleek
het meest gevoelige onderwerp te zijn. Een grote meerderheid wijst
hoogbouw niet onmiddellijk af, maar stelt wel bepaalde voorwaarden: de kernen moeten hun dorpse karakter behouden; buren moeten niet te veel nadelige gevolgen hebben van hoogbouw en niet op
elke willekeurige plaats hoogbouw tussen laagbouw. Ruim vijftig
deelnemers zorgden voor een levendige discussie. Vijf personen
gaven hun mening via de website www.6kb.nl. Voor 6KB was deze
‘voeding’ vanuit de bevolking erg waardevol. 6KB wil in gesprek
blijven met burgers teneinde goed afgewogen besluiten te kunnen
nemen.

Uw mening over de randweg?
Die kunt u kwijt tijdens onze bijeenkomst op donderdag 8 januari om 20.00 uur in de Posthoorn in
Hilvarenbeek en via het 6KB-forum op internet
(www.6KB.nl).

