Fijne feestdagen en een gelukkig 2015
Terugblik
Afgelopen jaar heeft de fractie met haar fractievertegenwoordigers Joost Teeuwen en Bert
Links hard gewerkt. Enkele voorbeelden:
- Door niet toe te staan dat Het Klooster zomaar
verkocht zou worden, zoals het oorspronkelijke
voorstel was. Nu krijgen inwoners eerst de mogelijkheid om zelf met initiatieven te komen
voor behoud van Het Klooster. Er is ook op aangedrongen én toegezegd dat er in ieder geval
in Waalre-Dorp voldoende mogelijkheden blijven voor activiteiten van kwetsbare groepen en
minder valide mensen.
Het Klooster en de locatiekeuze van het gemeentehuis/cultuurcentrum in ’t Hazzo leiden tot voor
veel onrust: ZW14 vindt dat er véél betere uitleg
moet komen voor ALLE inwoners over deze belangrijke onderwerpen. Hoe ziet Waalre er in de
toekomst uit en waarop zijn de keuzes van de
gemeenteraad gebaseerd? Het College heeft
deze publieksvriendelijke uitleg toegezegd.
- De bijenstand in ons land staat onder druk. De
gemeente heeft inmiddels een zogenaamd Bijenconvenant ondertekend en gaat onderzoeken of de groenvoorziening bij-vriendelijker kan
worden. Zie ook www.b-tween.org.
- Unaniem gesteund door de gemeenteraad,
neemt Waalre het initiatief om het belang van
Waterbewustzijn en creatieve kleinschalige watermaatregelen op de Duurzaamheidsagenda
van de regio te zetten.
- ZW14 heeft zelf een zienswijze ingediend tegen
de winning van Schaliegas.
- Bij de MRE (Metropool Regio Eindhoven) heeft
ze in een eigen zienswijze aangedrongen op het
belang van Zorg in de regio.
- In Waalre en daarbuiten zijn bijeenkomsten bijgewoond over deze en vele andere onderwerpen.

- Tot slot: de Vertrouwenscommissie heeft veel
vergaderd over de selectie van de nieuwe burgemeester. ZW14 is heel blij met de keuze van
Jan Brenninkmeijer en wil graag onze interimburgemeester Yvo Kortmann hartelijk bedanken voor zijn inzet voor Waalre afgelopen jaar.
Lees verder over bovenstaande onderwerpen en
nog veel meer op onze website WWW.ZW14.NL .
Goede voornemens
- Cultuur: ZW14 wil meer aandacht voor Cultuur
in Waalre. Denk bijvoorbeeld aan kennismaking van de schooljeugd met muziek en andere
vormen van actieve en passieve cultuurbeleving. Maar ook aan natuurroutes gecombineerd
met kunst- en cultuur in onze mooie beekdalen.
- Monumentale Raadhuis Aalst-Waalre: Inmiddels zijn de delen van het jaren-70 gemeentehuis gesloopt. Een volgende stap is de
toekomst van het monumentale Raadhuis
Aalst-Waalre. ZW14 hoopt samen met andere
raadsleden en met u (?!) dat er een initiatief
komt voor herstel in een of andere vorm. (Gedeeltelijk) herstel kan kansen bieden aan jongen
in
Leerwerktrajecten
(zoals
bij

www.brabant.nl/erfgoedfabriek.nl). Stagestudenten van de Fontys hebben al op verzoek van
AWB en ZW14 nagedacht over alternatieve vormen van communicatie over het Raadhuis
Aalst-Waalre.
- Geen hindernissen op de stoep: minder valide
mensen, rolstoelgebruikers, spelende kinderen
en mensen met kinderwagens moeten gewoon
van de stoep gebruik kunnen maken. Niet gehinderd door daarop geparkeerde auto’s. Het
lijkt een klein probleem, maar voor degenen die
er last van hebben is het een heel groot probleem. ZW14 start hiervoor een actie.
- Door de nieuwe vergaderstructuur waren er
vrijwel elke week vergaderingen van de gemeenteraad. Een Meedenkavond inplannen
was daardoor niet mogelijk. ZW14 hoopt dat
het nieuwe jaar meer rust geeft. Wilt u met ons
meedenken? Volg de aankondigingen in De
Schakel en neem zo nodig direct contact met
ons op. Wij komen ook graag naar u toe!
- Regelmatig staat er nieuws op WWW.ZW14.NL
Graag tot ziens!
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