Gemeenteraadsvergadering 18 september
Voortekenen
Al na de twee voorbereidende commissievergaderingen wezen alle voortekenen
er op dat het een heftige raadsvergadering met stevige debatten zou worden.
Over minstens vier onderwerpen zouden, zo was ieders verwachting, de
gemoederen hoog oplopen. De fractie Samenwerking Reusel - De Mierden was ter
voorbereiding van deze vergadering de afgelopen twee weken vier keer bij elkaar
geweest om goed beslagen ten ijs te komen. Alleen al op deze dinsdag ging er
geen uur voorbij of er werd via de mail en Whatsapp een karrenvrachten aan
berichten uitgewisseld. Tot een half uur voor aanvang van de vergadering werden
de puntjes nog op de spreekwoordelijke ‘i‘ gezet. De uitpuilende publieke tribune
verraadde dat er inderdaad zwaarwichtige punten op de agenda geplaatst waren.
De vergadering werd geopend met de gebruikelijke plichtplegingen, gevolgd door
de installatie van de heer Harrie van Gool (CDA), die de heer Christ van Eijck
tijdelijk zal vervangen tijdens diens ziekteperiode.
Ontwerpbestemmingsplan Lage Mierdsedijk 2 - Mierdseweg
Als agendapunt 5 moest een besluit genomen worden over het
ontwerpbestemmingsplan Lage Mierdsedijk 2 - Mierdseweg, De achterliggende
gedachte achter dit voorstel is dat het bedrijf aan de Mierdsedijk 2 (een
intensieve dierhouderij annex akkerbouwbedrijf) gesaneerd zal worden. Voor het
verwijderen van de varkensstallen en het beëindigen van dit onderdeel van het
bedrijf krijgt de aanvrager het recht om aan de Mierdseweg vier Ruimte-voorRuimtekavels te exploiteren. Daarnaast heeft hij de mogelijkheid om op hetzelfde
perceel nog zes andere woningen te realiseren indien hij daarvoor voor eigen
rekening de benodigde bouwtitels verwerft. Een onderdeel van de aanvraag is
óók het bouwen van een onbemand tankstation annex carwashinstallatie. De
fractie Samenwerking Reusel - De Mierden is een groot voorstander van het
saneren van het genoemde deel van het agrarisch bedrijf in ruil voor de Ruimtevoor-Ruimtewoningen. Maar de fractie is tegen het geplande tankstation. Omdat
beide onderdelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, was er maar een
besluit mogelijk: het voorstel van het College van B&W afwijzen. Voor de
uitvoerige motivering van dit besluit, verwijzen wij naar de integrale inbreng die
bij dit agendapunt is ingebracht.
Deze is als een afzonderlijk document op de website geplaatst. De fracties VVD
en PvdA zaten op dezelfde golflengte: ook zij stemden tegen het collegevoorstel.
De fractie CDA stemde voor het collegevoorstel.
Afwegingskader voor arbeidsmigranten
Het volgende agendapunt waarover door alle fracties het woord gevoerd werd,
was het voorstel om een afwegingskader voor arbeidsmigranten vast te stellen.
Een belangrijk algemeen stuk op grond waarvan toekomstige aanvragen voor het
huisvesten van arbeidsmigranten beoordeeld kunnen worden. Met een
sterrensysteem kan vrij snel en eenduidig vastgesteld worden of een locatie wel
of niet geschikt is om een concreet plan te ontwikkelen.

De inbreng van Samenwerking Reusel - De Mierden is als afzonderlijk document
op de website geplaatst. Na een lange schorsing werd besloten om het document
terug te sturen naar het College met het verzoek om de nota op een aantal
cruciale onderdelen aan te passen en aan te vullen. Het door Samenwerking
Reusel - De Mierden ingediende amendement werd derhalve niet in stemming
gebracht, maar de inhoud daarvan zal in de nieuwe notitie verwerkt worden.
Reconstructie Postelsedijk
Het was inmiddels al negen uur toen het agendapunt over de reconstructie van
de Postelsedijk aan de orde gesteld werd. De aanpak van deze weg stond al bijna
tien jaar op de rol. In de begroting was hiervoor steevast een bedrag van 1,9
miljoen euro opgenomen. Het College van B&W kwam met het verzoek om naast
het verbeteren (verbreden) van deze weg ook de fietspaden te verbreden en de
waterhuishouding te verbeteren en vroeg daarvoor een krediet van 3,8 miljoen
euro. Een belangrijk onderdeel in het plan is het aanleggen van vrij liggende
fietspaden van twee meter breedte. Ook het verbeteren van de waterhuishouding
maakt deel uit van het plan. De fractie Samenwerking Reusel - De Mierden was
het niet eens met deze verdubbeling van het benodigde krediet. Door de weg
niet te verbreden, maar de breedte te handhaven op de huidige 5,8 meter, zou
het mogelijk moeten zijn om het tracé te reconstrueren op de bestaande
bedding. Bij een verbreding van de weg is vernieuwing van de gehele fundering
noodzakelijk. Ook moet er dan grond aangekocht worden. Deze extra uitgaven
bedragen bij benadering ongeveer een miljoen euro. In het door Samenwerking
Reusel - De Mierden ingediende alternatieve voorstel is wel voorzien in een
grondige aanpassing van de aansluiting van de Sleutelstraat - Postelsedijk. De
fractie Samenwerking Reusel - de Mierden en de PvdA dienden ieder een
amendement. Beiden hadden tot doel een miljoen te besparen. Na een schorsing
gaf het College aan dat uitvoering van beide amendementen onmogelijk is. Beide
amendementen waren om zowel technische als financiële redenen onuitvoerbaar.
Vervolgens werd er een technische discussie gevoerd, waarbij het er op leek dat
de partijen niet veel dichter bij elkaar kwamen. Na de tweede termijn volgde
opnieuw een schorsing. Er was hogere wiskunde en een praktijkdiploma
boekhouden voor nodig om de discussie te kunnen volgen. Pas na anderhalf uur
volgde de stemming over het raadsvoorstel. Met de rug tegen de muur kon de
fractie Samenwerking Reusel - De Mierden niet anders doen dan het ingediende
amendement terug te trekken en het collegevoorstel te steunen. De belangrijkste
reden was dat wij het risico niet durven lopen dat bij een reconstructie van de
Postelsedijk een substantieel deel uit de algemene reserves geput moeten
worden. Dat scenario zou betekenen dat de algemene reserves dermate laag
worden dat gemeente Reusel - De Mierden in de gevarenzone zou komen. Met
pijn in het hart hebben we moeten instemmen met een voorstel dat de komende
veertig jaar elk jaar opnieuw 152.000 euro gaat kosten. Maar er is een pluspunt:
de fietspaden krijgen een facelift waar iedereen trots op kan zijn.
Bestuurlijke toekomst – besluitvorming veerkrachtig bestuur
Het vierde agendapunt werd tot ieders verbazing snel afgehandeld. Het
collegevoorstel om met betrekking tot de bestuurlijke fusie met de andere

Kempengemeenten werd unaniem door alle partijen afgewezen. Er werd een
gezamenlijk amendement ingediend waarin de uitdrukkelijke voorkeur werd voor
een bestuurlijke herindeling c.q. fusie. Zonder veel omhaal van woorden werd dit
amendement aangenomen.
De tekst van dit amendement is ook integraal op de website geplaatst.
Overige voorstellen
De overige raadsvoorstellen gaven geen aanleiding tot uitvoerige
beraadslagingen. Bij het vaststellen van de APV werd gesproken over de vrije
uitloopgebieden voor honden, over het opruimen van paardenpoep en over
terughoudendheid bij het verlenen van vergunningen voor het oplaten van
ballonnen. De andere voorstellen waren hamerstukken.

Inbreng Samenwerking Reusel – de Mierden bij ‘Vragenronde voor
raadsleden’
Bij de vragenronde voor raadsleden werden een paar vragen gesteld. Namens
fractie Samenwerking Reusel - De Mierden stelde Niels Huijbregts de volgende
vraag: ‘Afgelopen week stond in D'n Uitkijk en op Facebook een bericht waarin de
op stap gaande jeugd verzocht werd om de fietsen niet meer te plaatsen op de
hoeken: Kerkstraat/Wilhelminalaan en Beukenlaan/Wilhelminalaan maar bij de
bushalte aan de Wilhelminalaan. Ik begrijp dat het plaatsen van fietsen op deze
hoeken voor overlast zorgt bij de buurt en omwonenden. Het plaatsen van de
fietsen op daarvoor bestemde plaatsen zou deze overlast kunnen voorkomen.
Echter: de capaciteit voor het stallen van fietsen in de ruimte bij het busstation is
ontoereikend. Dat is op normale dagen al het geval en op stapavonden is het nog
erger. Het plaatsen van de fietsen elders is dan een logisch gevolg. Mijn vraag
aan het college is of er al over deze problematiek is nagedacht, aangezien in het
bericht ook duidelijk is vermeld dat er toezicht gehouden zal worden tijdens de
stapavonden. Het college gaf als antwoord: hier komen wij schriftelijk op terug.
Daarna stelde namens Samenwerking Reusel - De Mierden Tessa Krekels de
volgende vraag: ‘Op dinsdag 5 juni organiseerde de Dorpsraad van Hulsel een
avond voor bewoners, waar onder andere het college werd voorgesteld en er kon
worden meegedacht over de plannen van het nieuwe dorpsplein bij ‘t
Drieske. Tijdens deze avond uitten veel bewoners nadrukkelijk hun zorg met
betrekking tot de bouwmogelijkheden in Hulsel. Jaren geleden was er een geen
goedgekeurd bestemmingsplan met een gebrek aan nieuwbouwhuizen als
gevolg. Hierdoor zijn er veel jonge stellen naar een ander dorp vertrokken,
waardoor de kinderen ook niet in Hulsel op school kwamen, niet bij de voetbal
gingen, etc. De leefbaarheid werd daardoor flink aangetast. Nu twintig jaar later
dreigt hetzelfde weer te gebeuren, want ook op dit moment kan er in Hulsel
nauwelijks meer gebouwd worden. Op een deel van het voormalige voetbalveld
aan de Kanten zouden woningen komen. Er ligt inderdaad al een
woonbestemming op dit deel van het veld. Echter moet er eerst nog een
uitwerkingsplan worden opgesteld voordat deze woningen gerealiseerd mogen
worden. Tijdens deze avond is er afgesproken dat er binnen bepaalde tijd een

tijdspad zou komen met een concrete planning. Ik heb hierover nog niets
vernomen. Mijn vraag is: wat is de stand van zaken?
Het college gaf als antwoord: Op 12 september j.l. is er een overleg geweest met
een afvaardiging van de Dorpsraad. Tijdens dit overleg is de planning besproken
waarbij door het college is aangegeven dat een eerste concept-ontwerp voor de
inrichting van het woongebied uiterlijk in oktober aan de Dorpsraad wordt
overgelegd waarmee zij in gesprek kan met diverse partijen. In december kan
dan een vervolggesprek plaatsvinden waarbij de reactie van de Dorpsraad (en
omgeving) wordt gedeeld. Vervolgens zal in de eerste maanden van 2019 een
informatieavond worden georganiseerd. De planning laat op dit moment zien dat
medio 2020 gestart kan worden met gronduitgifte, er van uit gaande dat de
procedure voor het bestemmingsplan geen vertraging oploopt. De afvaardiging
van de Dorpsraad heeft met een positief gevoel het overleg afgesloten. De
gemeente zal zich ten volle inspannen de voorgelegde planning gestand te doen.

