
Door zelf onderzoek te doen, met burgers 
te praten en ideeën aan te reiken aan ver-
schillende partijen in de gemeenteraad, 
aan het college en andere betrokkenen 
heeft ZW14 een kritische bijdrage geleverd 
aan het bestuur van Waalre. Wij hebben 
dat gedaan, omdat de eerste oplossing 
vaak niet de beste is. Juist door overleg 
met vele betrokkenen en dieper op de zaak 
in te gaan is er een grotere kans dat de 
uiteindelijk gekozen oplossing meer toe-
komstbestendig is en van een betere kwa-
liteit. Ervaring met deze coalitie heeft ons 
echter geleerd dat  men nauwelijks open 
staat voor overleg en niet genegen is om 
te kijken naar wat voor onze gemeenschap 
misschien beter is. 
 
Kritisch kijken naar uitgaven
Op 7 november jl. stond de begroting 2018 op de 
raadsagenda. Om deze sluitend te maken werd 
een forse verhoging van de OZB voorgesteld. 
Naast de jaarlijks 2,5 % nog eens extra 2,5% 
en dit voor de komende vier jaren. Een extra 
cumulatieve verhoging dus. ZW14 heeft tegen 
deze verhoging gestemd, omdat wij van mening 
zijn dat de uitgaven van onze gemeente meer 
aan banden gelegd moeten worden. Ofwel de 
tering naar de nering zetten en kritisch kijken 
of er geen goedkopere oplossingen zijn voor de 
uitdagingen waarvoor we staan.  ZW14 bepleit 
daarom heroverweging van de plannen rond ‘t 
Hazzo. Uitgebreide sloop en vervolgens herbouw 
van een kantine en ontmoetingsruimte bren-
gen grote uitgaven met zich mee. Het is gezien 
de bevolkingsopbouw van Waalre en de door 
drukke verkeersaders doorsneden kernen, wel 
noodzakelijk goede voorzieningen te hebben op 
tenminste drie plaatsen in het dorp. Vanuit die 
visie zou er aangepaste bebouwing moeten zijn 
rondom De Pracht/Brede School in Ekenrooi. In 
Waalre-Dorp speelt Het Klooster hierin een grote 
rol. In Aalst/De Voldijn zou een expertise en ser-
vicecentrum voor ouderen opgezet kunnen wor-
den. Bij voorkeur in samenspraak met de reeds 
gevestigde huisartsenpraktijk en apotheek. De 
fi nanciële middelen die uitgespaard worden 
door slimmer om te gaan met ‘stenen’, zouden 
ingezet moeten worden voor bijvoorbeeld ver-
voer voor inwoners die slecht ter been zijn. Alle 
voorzieningen in ons mooie dorp zijn dan voor 
alle inwoners bereikbaar, ook het nieuwe ‘Huis 
van Waalre’. 

G R A T I S : ZW14 biedt u haar kennis 
aan over wat bij uw huis de beste wijze van 
afkoppelen is en welk materiaal daarvoor 
nodig is en of subsidie mogelijk is. Neem con-
tact op met de fractie of kijk voor tips op onze 
website.

 
Waardevol water en de
WaalreWaterdag
In juni 2016 waren er zware langdurige regen-
buien in Brabant, gevolgd door veel droogte 
en hitte. Door klimaatverandering zal dit vaker 
voorkomen met alle gevolgen van dien.
Tot op heden werden dit soort problemen voor-

namelijk grootschalig opgelost, namelijk door 
aanleg van nieuwe en grotere -gescheiden- rio-
len. Dat kost echter zeer veel geld en sommige 
riolen zijn pas over tientallen jaren aan vervan-
ging toe. Daarnaast is het jammer dat het relatief 
schone regenwater in het riool verdwijnt terwijl 
de grondwaterstand daalt. Lokaal is in perioden 
van droogte dat regenwater méér dan nodig. Een 
meer duurzame en klimaatbestendige aanpak is 
vereist.  De fractie Water Natuurlijk en fractie 
Bedrijven van waterschap de Dommel hebben 
daarom samen met de fracties Groen Links en 
ZW14 van de gemeente Waalre op 8 april j.l. de 
WaalreWaterdag georganiseerd. Naast prakti-
sche tips rond het afkoppelen van regenwater, 
gaven ook de gemeente Waalre en het water-
schap De Dommel informatie aan burgers. Op 
19 December a.s. neemt de gemeenteraad een 
besluit over het Gemeentelijk Rioleringsplan. De 
inbreng van ZW14 zal zich richten op meer duur-
zaam klimaatbestendig beleid op dit gebied.

Dubbelgebruik van
schaarse grond
Het College heeft plannen voor de aanleg van 
een zonnepanelenpark. Duurzaamheid voorop, 
maar hier is er gekozen voor een locatie waar ook 
woningbouw kan plaatsvinden. Is dat wel zo ver-
standig? Het plaatsen van grote aantallen zon-
nepanelen zou ook kunnen door dubbelgebruik 
van grond. Bijvoorbeeld op platte daken van 
bestaande (bedrijfs)gebouwen. In Hapert heeft 
men bij het Kempisch Bedrijvenpark succesvol 
voor de omgeving zonnepanelen geplaatst. Op 
7 December stond dit onderwerp op de agenda. 
Een kritische keuze van de locatie is noodzakelijk.

Rijksmonument 513721
bijna gereed
Trotse bouwvakkers schrijven in De Schakel van 
22 november j.l. hoe mooi ze het vinden dat ‘… 
overgebleven gevels van het oorspronkelijke 
raadhuis toch goed tot hun recht komen in de 
nieuwe bouw.’ Sommige bouwvakkers hadden 
vooraf de nodige scepsis, maar zijn enthousi-

ast geworden door het resultaat. Niet alleen 
bouwvakkers hadden de nodige scepsis, maar in 
2013/2014 was er bij een grote meerderheid van 
de gemeenteraad en het College zodanig veel 
scepsis, dat ‘platgooien’ van de restanten van het 
raadhuis Aalst-Waalre de voorkeur had. Dankzij 
inzet van Erwin Rutten (AWB) en Nan Zevenhek 
(ZW14) is het behouden. In 2013 hebben ze 
wensen van inwoners verzameld en uitgezocht 
wat de mogelijkheden zijn voor herstel van het 
monument. (Zie het rapport ‘Sloop of hoop’ op 
www.zw14.nl.) Na een presentatie aan de ge-
meenteraad en de nodige publiciteit is toen be-
sloten om de restanten niet tegelijk met de rest 
te slopen.
Onder het motto ‘Kansen voor de toekomst’ heb-
ben in 2014 een 8-tal studenten van de Fontys 
Hogeschool Communicatie onderzocht ‘hoe 
mensen bewust te maken van hun rol bij behoud 
van het Raadhuis’. Na een raadpleging in 2015 
door de huidige projectleider van inwoners bleek 
opnieuw  dat er een grote wens bestond om het 
pand te behouden en het een prominente positie 
te geven in het nieuwe ‘Huis van Waalre’. Op ini-
tiatief van Groen Links staat het gemeentehuis 
weer terug op zijn oude plek. ZW14 is heel trots 
en blij dat het behouden monumentale raadhuis 
ook in de toekomst weer een rol gaat spelen in 
het sociale leven van Waalre.

Een veilige stoep
Spelende kinderen, ouderen en gehandicapten 
hebben vaak last van hindernissen op de stoep. 
Dat kunnen paaltjes of meterkasten zijn die 
midden op het voetpad staan of onverwachte 
versmallingen.
Voor deze zaken kunnen burgers een klacht in-
dienen bij de gemeente. In Waalre gaat dat via 
de website www.waalre.nl of telefonisch via 
2282500. Daarmee wordt het helaas niet altijd 
opgelost. 
Bij op de stoep geparkeerde auto’s kan het heel 
moeilijk zijn om een buurtbewoner er op aan te 
spreken. Zij zijn zich vaak niet bewust van de last 
die ze veroorzaken voor mensen die minder goed 

ter been zijn. Om meer aandacht te krijgen voor 
dit onderwerp is ZW14 in 2015 de actie STOEP 
VRIJ ?! gestart. Met fl yers onder de ruitenwissers 
kunnen mensen zélf autobezitters attent maken 
op de hinder die ze veroorzaken. Nog steeds 
komen er positieve reacties binnen over deze 
actie. Zelf ook iets doen? Download de fl yers van 
www.zw14.nl of vraag ze aan bij onze fractieleden.

 
Een greep uit onze activiteiten
• Betere communicatie rond het AZC in Ekenrooi
• Aanpassing plannen Bastionhotel in de Voldijn
• Aanleg fi etspad Oude Spoorbaan: groot succes!
• Grondwaterproblemen Arembergstraat
• Onderzoek bomenkap Dirck van Hornelaan
• De partijloze gekozen wethouder
• Vele ‘bakskes koffi  e’ en ontmoetingen op straat
•  Website, twitter @nan7hek, 

ingezonden brieven

Graag tot ziens, namens ZW14

Gerard Lammers 
gjjlammers@gmail.com 040-2216668

Bert A.J. Links
bertajlinks@gmail.com 040-2214762

▲ Studenten Fontys met Nan Zevenhek (Foto: Gerrit Grit, Waalres Erfgoed.)  

Fijne feestdagen en een gelukkig 2018

stoepstoepstoep
vrij?!vrij?!

     last van auto’s op de stoep? haal de ruitenwisser-flyerbij de gemeente Waalre, ‘t Hazzo, De Pracht, De Hoevenakkers of ‘t Laar

zw14

zw14

     uw auto op de stoep? Vooral kinderen, ouderen en gehandicapten hebben er last van. Er kan een onveilige situatie ontstaan.

advertentieformaat:  124x92 mm (1/8)
kosten:   178 euro per advertentie


