
Fact Sheet Onderwijs Waalre

<p>Fractievertegenwoordiger Marion Hinderdael heeft een stuk geschreven over het

onderwijs in Waalre. Hierin staan taken en verantwoordelijkheden van gemeenten 

en schoolbesturen m.b.t. onderwijs en onderwijshuisvesting opgesomd met veel 

links naar relevante internetsites.</p>

<p><a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/Factsheet_Onderwijs.pdf

">FactSheet Onderwijs Waalre </a></p>



D66: alle winkels in Waalre op zondag open

<p>D66 in Waalre zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 februari een 

voorstel indienen om alle winkels in Aalst en Waalre de ruimte te geven om op 

zondag open te gaan. De partij maakt hierbij gebruik van de toeristische 

bepaling in de winkeltijdenwet. Op basis van deze wet kan en mag de gemeenteraad

besluiten om de gemeente als toeristisch gebied aan te wijzen, met als gevolg 

dat alle winkels op zondag open mogen zijn.</p>

<p><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 

/> </p>

<p>Volgens D66 fractievoorzitter Kees de Zeeuw is er alle reden om de 

toeristische bepaling van kracht te laten zijn. Waalre is een gemeente die zoals

in de wet wordt genoemd ‘toeristische trekpleisters’ heeft. In de toelichting op

de wet en de vele jurisprudentie die er inmiddels ligt wordt daarbij gedoeld op 

ondermeer natuur en culturele aspecten die ‘los van de winkels een eigen 

publiekstroom kunnen trekken’. </p>

<p>Nou, dan zit je in Waalre wel goed, constateert De Zeeuw. “We zitten hier 

midden in 380 hectare bos en heide, hebben een uniek natuurgebied rondom het 

dommeldal. Heel veel mensen weten dat het hier fantastisch wandelen en fietsen 

is. Daarnaast hebben we het enige museum in Nederland met een unieke 

damastcollectie en tal van natuurhistorische en waardevolle cultuurlandschap.  

Ook cultureel historisch is Waalre rijk met ondermeer de heerlijkheid het Loon, 

wat een van de rijksbeschermde dorpsgezichten is en dat al meer dan 200 eeuwen 

door mensen wordt bewoond.” </p>

<p>De Zeeuw is niet bang dat de voorstellen ingaan tegen het beleid van het 

huidige kabinet dat juist het aantal zondagopeningen wilt terugdringen. De 

argumenten die daarin worden opgevoerd, ondersteunen volgens de D66 voorman 

juist zijn voorstel. “De minister schrijft in haar toelichting dat de 

toeristische sector voor de gemeentelijke economische ontwikkeling een 

belangrijk criterium moet zijn. In Waalre is de ontwikkeling van het toerisme 

juist een belangrijke peiler binnen het economisch beleid”, constateert De 

Zeeuw.  Het is een van de belangrijkste economische functies die we hebben.</p>



D66 geschrokken van slechte dienstverlening gemeente Waalre

<p>D66 gaat het college van B&W van de gemeente Waalre vragen stellen naar de 

oorzaak van de slechte dienstverlening door de gemeente. Uit een onderzoek van 

het ministerie van Binnenlandse zaken blijkt dat het met die dienstverlening in 

Waalre bar slecht is gesteld. Het ministerie heeft aan de hand van een 

“checklist dienstverlening” de gemeenten getoetst op 41 zaken die alle gemeenten

eind 2010 op orde moeten hebben. Waalre blijkt nog maar een kwart van haar 

dienstverlening op orde te hebben, de rest scoort onvoldoende. Als de gemeente 

eind 2010 de zaken niet op orde heeft, volgen er sancties. </p>
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/> </p>

<p>D66 fractievoorzitter Kees de Zeeuw zegt zich “een hoedje te zijn 

geschrokken” van de uitkomsten. Vooral omdat het college altijd de schijn 

ophoudt dat Waalre het beter doet dan vergelijkbare gemeenten. Terwijl de 

werkelijkheid is dat Waalre tot de slechtst presterende gemeenten behoort. Van 

de 441 gemeenten zijn er maar 10 % die het nog slechter doen. Het gaat om zaken 

als het online een afspraak kunnen maken voor de aanvraag van een paspoort of 

rijbewijs, het begrijpelijk maken van (e-)formulieren, makkelijker bijzondere 

bijstand kunnen aanvragen of één centraal telefoonnummer voor alle vragen aan de

gemeente. Kortom, veelvoorkomende diensten waar burgers gebruik van maken.</p>

<p>“Dit kunnen we er nu net niet bij hebben,”zegt De Zeeuw, doelend op het 

dreigement van het ministerie om het geld dat de gemeente heeft gekregen voor 

verbetering van de dienstverlening terug te halen als de resultaten niet 

verbeteren. En dat betekent voor Waalre mogelijk vele tonnen, geld dat de 

gemeente toch al niet heeft gezien de bezuinigingen die voor de deur staan.</p>

<p>Wat De Zeeuw ook steekt is dat het college geen open kaart speelt en niet 

heeft gemeld dat het zo achterblijft met de vorderingen. “Dit onderzoek is niet 

afgelopen week uitgevoerd en het kan niet anders dan dat het college al langer 

op de hoogte was,”meent de D66 voorman. Eind 2010 moet Waalre de overige 75 % op

orde hebben. D66 gaat aan het college vragen hoe men dat denkt te gaan doen en 

wil ene plan van aanpak zien. “Ik hoop in ieder geval niet dat men dit probleem 

ook in de commissie gooit,”zegt De Zeeuw, wijzend op de werkgroepen die de 

bezuinigingen moeten voorbereiden. “Je kunt niet alles over de verkiezingen heen

gooien en mooi weer blijven spelen”. </p>



D66 wil zendmast niet op Boerenbondterrein

<p>Fractievoorzitter Kees de Zeeuw wil opheldering van het college van B&W in 

Waalre over de gang van zaken rondom de C2000 zendmast die moet komen op het 

boerenbondterrein. Tijdens een bijeenkomst met bewoners eerder deze week hield 

verantwoordelijk wethouder Bonouvrié de lippen stijf op elkaar en weigerde 

toelichting over de besluitvorming. De commotie die al eerder was ontstaan onder

de omwonenden, is dus alleen maar groter geworden. D66 wil nieuw overleg over de

locatie en dat de zendmast niet daar komt.</p>

<p>“Het lijkt wel een herhaling van zaken,” zegt Kees de Zeeuw, die hiermee 

verwijst naar alle commotie rondom de geluidsschermen langs de A67. Ook toen 

wisten de bewoners van niets terwijl het college de burgers voorhield dat ‘het 

in de Schakel was gepubliceerd’.  “Wat ook nu weer gebeurt,” constateert De 

Zeeuw, “is dat het Rijk en de gemeente naar elkaar zitten te wijzen”. Het Rijk 

vindt dat de gemeente de inwoners van Waalre had moeten informeren en het 

college vindt dat het Rijk dat had moeten doen. Met als gevolg dat niemand is 

geïnformeerd. Het is een schandalige zaak, vindt De Zeeuw. “Voor de burger is er

maar één overheid, aan ruzie hebben we niets”.</p>

<p>Het besluit om de zendmast op het boerenbondterrein te plaatsen, dateert al 

van 2005. Het college heeft toen zelf dit omstreden besluit genomen, terwijl het

zelf al twijfels had. “Waarom heeft het college daar helemaal niet over 

gecommuniceerd. Niet naar de bewoners maar ook niet naar de gemeenteraad,” 

vraagt De Zeeuw zich af. Het past volgens de D66 voorman helemaal bij de houding

van dit en het vorige college om zaken zoveel mogelijk binnenkamers te houden. 

“Negens over praten dan krijg je ook geen moeilijke vragen,”aldus De Zeeuw. “En 

als er dan uiteindelijk onrust komt, want daar kun je op wachten, dan hou je ene

informatieavond, zegt niets, kijkt naar het plafond en gaat vervolgens weer naar

huis.”</p>

<p>Het wordt volgens De Zeeuw allemaal erger omdat het college de KPN 

toestemming wil geven de mast ook te gebruiken voor de GSM en UMTS. Voor een 

C2000 zendmast is geen vergunning nodig omdat deze wordt gebruikt door de 

hulpdiensten zoals brandweer en politie. Dat is wettelijk zo geregeld. Maar dat 

geldt niet voor commerciële masten van telefoonproviders. En die liften even 

gemakkelijk mee. Zonder dat er ook maar enige duidelijkheid is over de straling 

in de omgeving en de gevolgen voor de gezondheid.</p>

<p>D66 wil dat over de locatie opnieuw overleg wordt gevoerd. Hij wil de mast 

ook helemaal niet daar hebben. Met zo’n mast kun je alle plannen die er zijn 

voor bebouwing van het terrein in de prullenbak gooien. In Veldhoven is de 

plaats van de mast ook gewijzigd na overleg. “Dus het kan wel,”constateert De 

Zeeuw. “Als je maar wilt”.</p>



Advertorials Schakel

D66 publiceert in de periode december 2009 t/m februari 2010 4 zogeheten 

advertorials (advertenties met uitvoerige tekst) in de Schakel. De inhoud is na 

te lezen op de pagina:  nieuws, lokale politiek.



College weigert motie zorgleerlingen uit te voeren

<p>De ondersteuning van zorgleerlingen in Waalre blijft een moeizaam punt. Al 

jaren geleden heeft de gemeenteraad van Waalre unaniem het voorstel van D66 

gesteund om zorgleerlingen op de Waalrese basisscholen extra te ondersteunen. 

Het gaat daarbij om kinderen met een beperking, de zogeheten zorgleerlingen. Om 

zowel school als kinderen te ondersteunen ontvangen zij een budget van 2200 

euro. Gekozen is toen voor een eenvoudige regeling. Het geld moet in overleg 

tussen de school en de ouders worden besteed aan de ondersteuning van de 

leerlingen. Verdere eisen worden niet gesteld.</p>
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<p>Het college weigert echter al jaren halsstarrig de regeling uit te voeren. Op

7 juli heeft wethouder Hazelaar nog een flinke tik op de vingers van de Waalrese

gemeenteraad gehad nadat gebleken was dat hij ouders van zorgleerlingen 

wegstuurde en verkeerd informeerden. Ook weigert de wethouder al jaren om de 

verplichte rapportage te overleggen.</p>

<p>Hazelaar heeft altijd volgehouden dat er geen behoefte was aan het geld en de

regeling. Totdat er signalen kwamen dat ouders die naar de regeling informeerde,

werden weggestuurd met de mededeling dat er geen regeling was. </p>

<p>De gemeenteraad heeft in juli de wethouder een gele kaart gegeven en 

opgedragen de regeling nu echt te gaan uitvoeren. Daarnaast is het college 

opgedragen om doormiddel van publicaties – bijvoorbeeld in de kranten - aandacht

aan de regeling te geven. </p>

<p>Tot op heden weigert het college halsstarrig om uitvoering te geven aan de 

opdracht van de gemeenteraad. </p> 



Cursus voor aspirant raadsleden d66

<p>Onder D66-leden is de belangstellig voor actieve deelname aan de 

gemeenteraadsverkiezingen zo hoog dat extra opleidingen voor nieuwe kandidaten 

nodig is. Onder de bezielende leiding van Kees de Zeeuw (raadslid in Waalre) 

volgen ruim 30 D66-leden die in acht gemeenten in zuidoost Brabant op de 

kieslijsten staan, een opleiding. Doel is de toekomstige raadsleden gedegen voor

te bereiden op het politieke bedrijf. Een videoverslag van de eerste cursusavond

opgenomen door Omroep Brabant vindt U <a 

href="http://www.omroepbrabant.nl/?news/130673842/Aspirant-raadsleden+D66+terug+

in+de+schoolbanken.aspx" target="_blank">hier</a>.  </p>

<p>
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<p>D66 heeft een landelijke opleiding opgezet om kandidaat-raadsleden van de 

partij, voor te bereiden op het raadswerk. Door de enorme belangstelling is 

besloten deze opleiding ook te gaan geven in zuidoost Brabant voor de regionale 

kandidaten. We hebben het over Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Nuenen, Valkenswaard,

Veldhoven en Waalre en ook D66 kandidaten in Asten en Geldrop hebben aangegeven 

te willen aansluiten. Initiatiefnemer Kees de Zeeuw is gepokt en gemazeld in de 

lokale politiek: “De komende jaren worden erg belangrijk.” Zegt de Zeeuw. Hij 

verwijst hiermee naar de ingrijpende besluiten en bezuinigingen die voor de deur

staan. Raadswerk is daarom een serieuze zaak en D66 staat voor kwaliteit en 

professionaliteit. ”Het opleiden en goed voorbereiden van raadsleden hoort 

hierbij. Bij ons kom je niet op de lijst omdat je 10 jaar lang trouw het 

ledenblad hebt rondgebracht.”</p>

<p>Bij de opleiding wordt gebruik gemaakt van nieuw ontwikkeld lesmateriaal en 

D66 bestuurders die een ruime ervaring hebben in de gemeentepolitiek als 

raadslid, wethouder, griffier of gemeentesecretaris of hun sporen hebben 

verdiend in de provinciale of landelijke politiek. De Zeeuw: ”We maken gebruik 

van het lesmateriaal dat door D66 landelijk is ontwikkeld en hebben dit 

aangepast op de regionale situatie. Daarmee bereiken we een optimaal resultaat: 

gedegen opleiding, toegespitst op de lokale situatie.” D66-ers die worden 

gekozen in de gemeenteraad zijn dus goed voorbereid net als leden van de 

steunfracties en commissies.</p>

<p>In het lesprogramma worden de leden van D66 op de diverse kieslijsten de 

fijne kneepjes van het raadswerk bijgebracht. Er wordt veel aandacht besteed aan

het lokale bestuur en de rol en verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en het 

college. De aspirant politici leren de gemeentewet kennen en de verschillende 

besluitvormingsprocedures. Minstens zo belangrijk is echter het debatteren, 

publiceren en een open en transparante communicatie met de burgers. “Als 

raadslid ben je volksvertegenwoordiger en die functie is voor een D66-er 

elementair.” Aldus De Zeeuw.</p>

<p>Na de verkiezingen worden de ervaringen geëvalueerd en getoetst. Je kunt 

leren van elkaars ervaringen, maar ook politieke inzichten uitwisselen. De 

Zeeuw: “Trainen staat centraal, maar daarnaast is het zeker zo belangrijk om een

regionaal netwerk in Brabant op te bouwen. Naast het lokale bestuur werken ook 

steeds meer gemeenten met elkaar samen. D66 raadsleden in diverse gemeenten die 

elkaar goed kennen, zien snel gemeenschappelijke belangen. Lokale politiek is 

immers grensoverschrijdend.” </p>





laatste advertorial en cursusavond

<p>De laatste advertorial die deze week in de Schakel verschijnt kunt u <a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/D66_advertentie_4_week0

7.pdf">hier</a> bekijken. Deze en de andere advertorials zijn te bekijken bij 

<nieuws, lokale politiek>.</p>

<p>Vanavond is de laatste cursusavond voor aspirant d66 gemeenteraadsleden uit 

de regio. Een verslag hiervan zal in het ED verschijnen. Op horizon tv wordt op 

1 maart 2010 een interview met onze lijsttrekker uitgezonden.</p>



D66 voorstel voor een Raadsenqu&ecirc;te naar het Klooster aangenomen

<p>Er komt een raadsenquête naar de gang van zaken rond het Waalrese 

gemeenschapshuis Het Klooster. De gemeenteraad heeft hierover donderdag met 

negen stemmen voor en vijf tegen een door D66 ingediende motie aangenomen. D66 

had het voorstel ingediend vanwege de al jarenlang voortslepende problemen 

rondom het gemeenschapshuis. De stichting die het Klooster beheert dreigt 

failliet te gaan, waardoor voor de gemeente Waalre een financiële strop dreigt 

van minimaal 2 miljoen euro. Met de enquête wil de raad reconstrueren hoe de 

huidige slechte financiële situatie van Het Klooster heeft kunnen ontstaan. Naar

de mening van D66 is het noodzakelijk dat de onderste steen boven 

komt.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 

/></p>

<p>De problemen met het Klooster zijn niet van vandaag of morgen. Al vanaf het 

moment dat de verbouwing gereed kwam, waren er problemen. D66 is van begin af 

aan tegen de hele financiële constructie geweest voor de verbouwing en verkoop 

(voor nul euro) van het Klooster, omdat deze niet klopte en niet deugde. Maar 

met name PvdA en VVD hebben dit er destijds door gedrukt. Een onderzoek in 2005 

– mede ook op initiatief van D66 – wees uit dat de hele besluitvorming rondom de

verbouwing en verkoop van het Klooster zeer onzorgvuldig en ondoordacht is 

geweest. Er bleken grote fouten te zijn gemaakt, subsidieregelingen verkeerd 

toegepast en men rekende zich rijk aan belastingteruggaven.</p>

<p>Al begin 2006 gaf het bestuur van het Klooster aan dat ze in de financiële 

problemen zat. Maar het huidige college is nu al vier jaar ‘in overleg’ en er is

nog niets bereikt. In de tussentijd wordt wel het geld dat is bestemd voor de 

verbouwingen en het groot onderhoud, nu besteed aan de financiële tekorten. De 

verwachting is dat Het Klooster binnen twee jaar failliet is. Op dat moment 

draait de gemeente op voor de hypotheekschuld, het onderhoud en het beheer. Bij 

elkaar minimaal 2 miljoen euro, maar mogelijk nog meer. </p>

<p>Er is al jaren een patstelling tussen het college van B en W en stichting 

Wilgefortis, die eigenaar is van het gebouw. Het college wil dat Wilgefortis 

haar eigendom en daarmee ook de hoge kosten voor onderhoud overdraagt aan de 

gemeente. Wilgefortis stemt daar niet mee in, omdat ze van de gemeente minder 

eigen vermogen mag behouden dan ze hebben wil. Het is publiek geheim dat de 

wethouder Cultuur Hazelaar en de voorzitter van Het Klooster elkaar niet kunnen 

luchten of zien. Maar in plaats van een ‘change the horses’ hobbelt dit college 

gewoon door. Met alle risico’s voor de gemeente.</p>

<p>Een raadsenquête is één van de zwaarste middelen die een gemeenteraad kan 

inzetten. Het instrument is te vergelijken met een parlementaire enquête, al is 

die natuurlijk landelijk en de raadsenquête lokaal. Het is de bedoeling dat 

personen die de afgelopen jaren op verschillende manieren betrokken waren bij 

Het Klooster onder ede worden gehoord. Met de enquête wil de raad reconstrueren 

hoe de huidige slechte financiële situatie van Het Klooster heeft kunnen 

ontstaan. <br><br><br></p>



Laat in Waalre alleenwonende niet de rekening betalen

<p>

<p><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 

/></p>Mensen die alleen wonen, moeten niet langer een onevenredig deel van de 

rekening betalen voor de afvalverwijderingskosten. Hoewel er in Waalre een apart

tarief is voor alleenwonenden en huishoudens met meerdere personen, is het 

verschil in tarief niet in verhouding tot het verschil in echte kosten. Kees de 

Zeeuw, fractievoorzitter en lijsttrekker van D66 in Waalre: “Het lijkt me niet 

meer dan normaal dat mensen die minder gebruiken (dus vervuilen), ook minder 

betalen.”</p>

<p><b>Een week eten</b></p>

<p>Ongeveer de helft van de afvalverwijderingskosten voor de gemeente zijn 

direct afhankelijk van de hoeveelheid afval die verwerkt moet worden, de andere 

helft zijn vaste kosten. Volgens Kees de Zeeuw blijkt uit onderzoek dat 

alleenwonenden in Waalre momenteel jaarlijks 44 euro teveel betalen. Een eerlijk

tarief voor alleenwonenden zou daarmee 25 % lager moeten liggen dan wat zij nu 

werkelijk betalen. De Zeeuw: “De vaste kosten bestaan uit het langs laten rijden

van de vuilniswagen en de administratie. Dat je hier per voordeur voor betaalt, 

kan ik begrijpen. De andere helft zijn de afvalverwerkingkosten. Huishoudens met

meer mensen produceren ook meer afval. Van het verschil kan je een week eten.” 

</p>

<p><b> </b></p>

<p><b>Meenemen in de heroverwegingen</b></p>

<p>Uit het rapport Waalre in Balans waarmee de gemeenteraad een voorschot nam op

de komende ombuigingsoperatie bleek al dat alleenwonenden wat betreft lokale 

lasten in Waalre ongunstiger uit zijn. Daar waar de totale gemeentelijke lasten 

voor meerpersoonshuishoudens in  Waalre lager zijn dan in vergelijkbare 

gemeenten, geldt dit niet voor alleenwonenden. Zij betalen juist relatief meer 

dan elders. Een belangrijke oorzaak daarvan is het in verhouding veel te hoge 

tarief voor afvalstoffenheffing. </p>

<p>Kees de Zeeuw: “Bij onze lokale heroverwegingen zal zowel de financiering als

het bestedingspatroon van de gemeente structureel moeten veranderen. Als we dit 

gaan uitvoeren, moeten we het ook meteen goed doen. Dit is een mooie gelegenheid

om onze afvalbelastingen eerlijker te maken. Niemand hoeft van mij te betalen 

voor het vuil van een ander.”</p>



Coalitie onderhandelingen

<p>GB/AWB die als grootste partij uit de verkiezingen is gekomen, heeft er voor 

gekozen om samen met de VVD het CDA uit te nodigen om een coalitie te vormen. Op

zich is dat wel opvallend omdat het CDA een van de grote verliezers is bij de 

verkiezingen. Het CDA kreeg namelijk een verlies van dik 20 % voor de kiezen. 

Daarmee heeft de nieuwe coalitie minder stemmen gekregen dan in 2006. Maar dat 

vormde geen beletsel om D66 - dat met een stemmenwinst van bijna 300 % de grote 

winnaar was - buitenspel gezet voordat er ook maar over iets is onderhandeld. 

</p>

<p>Al snel kwam echter de aap uit de mouw. Als eerste hebben GB/AWB, VVD en CDA 

namelijk de baantjes verdeeld. Voor er ook maar één letter op papier stond over 

het beleid en programma voor de komende jaren, waren wel de wethouders en  hun 

portefeuilles geregeld. Ook hebben de drie partijen al besloten wie de 

waarnemend raadsvoorzitters worden. Terwijl dat allemaal een taak en bevoegdheid

is van de gemeenteraad. Voor de VVD heeft en GB/AWB komen de oude wethouders 

Bonouvrié en Teeven weer op het pluche terwijl het CDA de onbekende Van Dalen 

naar voren schoof. Zonder eisen overigens; maakt niet uit voor welke 

portefeuille was de boodschap van het CDA.</p>

<p>D66 heeft juist – al voor de verkiezingen – aangegeven dat wethouders juist 

op basis van hun kwaliteiten moeten worden benoemd. Daarom heeft D66 ook 

aangegeven om eerst te praten over het programma en daarna de geschikte 

wethouders daarbij te zoeken. Zo gebeurt het ook in het bedrijfsleven, je zoekt 

en test de managers en bestuurders voor de taken die moeten gebeuren. Dat was 

kennelijk te bedreigend. Zoals een lid van het onderhandelingsteam van GB/AWB 

het ook uitdrukte: “en als onze kandidaat er dan niet doorkomt”. Dan heb je 

inderdaad ene probleem, maar naar onze mening een nog groter probleem als je 

iemand benoemd die niet geschikt is. </p>

<p>Op 13 april moet de gemeenteraad de wethouders en haar waarnemend voorzitters

benoemen. Maar meer dan een naam, de kleur van hun ogen en dat zij toevallig lid

zijn van de juiste partij heeft de raad niet.</p>



D66 met twee zetels in gemeenteraad

<p>De verkiezingen zijn voor D66 in Waalre erg goed verlopen. Met een 

stemmenwinst van bijna 300 % heeft D66  een dikke twee zetels in de gemeenteraad

gehaald. Voor D66 zijn lijsttrekker Kees de Zeeuw en de nummer 2 op de 

kandidatenlijst Joke Beuger gekozen. Op een haar na werd een restzetel gemist, 

die gingen nu naar GB/AWB en het CDA. Het mandaat van de D66 raadsleden is 

hiermee wel het sterkste met gemiddeld ruim 500 stemmen per raadslid tegen nog 

geen 400 voor het CDA en GB/AWB.</p>

<p>Op 6 maart zijn de beide D66 raadsleden beëdigd door de burgemeester van 

Waalre.</p>



Kiesdrempel in Waalre veel hoger dan in andere gemeenten

<p>D66 heeft tijdens de installatievergadering op 11 maart een motie ingediend 

om een brief te schrijven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG 

over het onredelijk aantal voorkeurstemmen dat in Waalre nodig is om 

rechtstreeks in de gemeenteraad te worden gekozen. In Waalre waren namelijk 216 

voorkeurstemmen nodig terwijl er in andere gemeenten minder voorkeurstemmen 

nodig zijn voor, zoals slechts <?xml:namespace prefix = st1 ns = 

"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />106 in Cranendock, 137 in Best 

 en zelfs in Helmond maar 201. En aangezien er  in die gemeenten ook nog eens 

(soms veel) meer stemmen zijn uitgebracht, is het in Waalre daarmee tot 5 keer 

moeilijker om een voorkeurszetel te bemachtigen.</p>

<p>De oorzaak is het feit dat in gemeenten met 17 of minder raadzetels de 

drempel om rechtstreeks te worden gekozen ligt op 50 % van de kiesdeler terwijl 

deze in grotere gemeenten ligt op 25 %. Destijds is het percentage hoger 

gehouden voor heel kleine gemeenten, maar sinds de grootschalige herindelingen 

van de afgelopen 15 jaar zijn deze er nauwelijks meer. Waardoor er nu een 

nadelige situatie ontstaat.  Het effect is dan ook merkbaar. In Waalre is het 

aantal vrouwen in de raad teruggelopen van 7 in de vorige periode naar 3 nu. Met

een gelijk drempelpercentage zou in Waalre  het aantal vrouwen in de raad dan 

ook zijn verdubbeld. Immers, zowel bij de PvdA als GB/AWB zou dan een vrouw een 

raadszetel innemen. Daar haalden de vrouwelijke kandidaten resp. 8 en 5 keer 

zoveel stemmen als de laatste benoemde man.</p>

<p>Joke Beuger heeft daarom namens D66 aan de gemeente een motie voorgelegd om 

het ministerie en de VNG te wijzen op deze ongelijkheid. Behalve een lid van de 

VVD stemden alle andere partijen tegen de motie met als argument dat partijen 

dan maar een vrouw hoger op de lijst moeten plaatsen. Het feit dat het in Waalre

zoveel moeilijke is dan elders om een voorkeurszetel te halen, werd niet 

relevant gevonden.</p>



Kees de Zeeuw definitief kandidaat voor Tweede Kamer

<p>Fractievoorzitter Kees de Zeeuw uit Waalre is definitief kandidaat geworden 

voor de Tweede Kamer verkiezingen van 9 juni. Nadat hij door de partijleiding op

de voorlopige kandidatenlijst was geplaatst is dit na de interne verkiezingen 

door de leden van D66 bevestigd. Op de kandidatenlijst neemt Kees de Zeeuw 

plaats <?xml:namespace prefix = st1 ns = 

"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />27 in en is daarmee tevens de 

enige kandidaat uit Brabant. De eerste 30 kandidaten op de lijst worden 

prominent ingezet voor de landelijke campagne van D66. <?xml:namespace prefix = 

o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /></p>
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D66: benoemingsprocedure wethouders deugt niet

<p>

<p><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 

/></p>D66 heeft tijdens de installatievergadering van het nieuwe college de 

gevolgde procedure aan de orde gebracht. Met name heeft D66 bezwaar tegen het 

feit dat de drie kandidaat wethouders van AWB/GB, VVD en CDA zonder enige 

toetsing, onderbouwing of nadere informatie aan de gemeenteraad zijn voorgelegd.

Terwijl het wel de gemeenteraad is die verantwoordelijk is voor de benoeming van

de wethouders.</p>

<p>D66 fractievoorzitter Kees de Zeeuw citeerde tijdens de raadsvergadering uit 

een brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken die bij alle 

burgemeesters en gemeenteraden heeft aangedrongen op een zorgvuldige 

benoemingsprocedure. “Het is zinvol om uit de raad een breed samengestelde 

commissie in te stellen die de benoembaarheid van de kandidaten onderzoekt. De 

kandidaten leveren de commissie alle relevante informatie aan en kunnen door de 

commissie worden gehoord. De commissie brengt een schriftelijk beargumenteerd 

advies uit waarna de gemeenteraad beslist over de benoeming,” was het dringende 

advies van de staatssecretaris in haar brief van afgelopen februari. Een brief 

die door zowel de coalitiepartijen als de burgemeester achteloos ter zijde is 

geschoven.</p>

<p>Het is naar het oordeel van D66 niet meer van deze tijd om bij zware 

bestuursfuncties als een wethouder iemand zonder enige onderbouwing te benoemen.

“Om een wethouder te kunnen benoemen moet je ook weten wat en wie je benoemt,” 

zei Kees de Zeeuw tijdens de vergadering. “Je wilt als gemeenteraad weten welk 

vlees er in de kuip zit”. D66 is van mening is dat nu  ‘de wereld op z’n kop 

wordt gezet’. Niet de kwaliteit van het bestuur, passend bij alle maatregelen 

die genomen moeten worden is leidend, maar het plaatsen van partijvriendjes op 

het zo gewenste pluche. </p>



College rukt het hart uit de samenleving van Waalre

<p>Door zonder enige vorm van overleg bijna alle subsidie te schrappen of fors 

af te bouwen, loopt de sociale samenhang in Waalre grote risico’s. Dat was de <a

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/algemene_beschouwing_2_

nov_D66_def.doc">boodschap van D66</a> tijdens de begrotingsbehandeling in de 

gemeenteraad op 2 november. De carnavalsoptochten, de intocht van Sinterklaas en

de vele vrijwilligers wordt de voet dwars gezet. Terwijl de bibliotheek vrijwel 

zeker de deuren aan de Leesakker moet sluiten en het gecoördineerd ouderenwerk 

de ondersteuning van ouderen in de problemen noodgedwongen op een laag pitje 

moet zetten. Zonder visie en zonder dat de gevolgen van de forse bezuinigingen 

in beeld zijn gebracht. D66 vindt dat niet alleen kortzichtig en dom maar is ook

tegen eerdere afspraken met de gemeenteraad in. D66 heeft eerder al gepleit voor

het houden van hoorzittingen om samen met alle verenigingen en organisaties een 

dialoog aan te gaan en te zoeken naar mogelijkheden om met minder geld toch 

overeind te houden wat echt moet blijven. Maar de coalitie van GB/AWB, VVD en 

CDA wilden daar niet aan. </p>

<p><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 

/> </p>

<p>Ook over de situatie rondom de school in Waalre Dorp maakt D66 zich ernstig 

zorgen. Terwijl rapporten aantonen dat deze school absoluut moet worden 

vervangen – en wel zo snel mogelijk – bagatelliseert het college de ernstige 

situatie. “het valt wel mee,” schamperde CDA wethouder Van Dalen de problemen 

terzijde. D66 vindt het ongehoord om de nieuwbouw uit te stellen maar wel ruim 

een half miljoen uit te geven voor allerlei lapmiddelen die nauwelijks enige 

verbetering geven. D66 heeft tijdens de behandeling een motie ingediend om 

uiterlijk in 2013 te starten met de bouw van een nieuwe brede school. </p>

<p>Waalre ontvangt overigens veel meer van het rijk voor onderwijs en educatie 

dan dat het uitgeeft. Ruim 1.500.000 euro inkomsten tegenover slechts 900.000 

euro aan uitgaven. Het college doet er erg geheimzinnig over en antwoordde zelfs

op vragen van D66 dat niet bekend was hoeveel de gemeente van het rijk ontvangt.

En dat terwijl er een handige tool is die dat zo uitrekent. Het overzicht kunt u

hier vinden… het college deinst er dus zelfs niet voor terug om onwaarheid te 

vertellen.</p>

<p>Zie ook <a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/artikel_voor_de_schakel

_d66.doc">artikel</a> in de Schakel.</p>



Brabantiaterrein onveilig

<p>D66 maakt zich ernstig zorgen over de onveilige situatie op het terrein van 

de oude Brabantiafabriek. Samen met PvdA en GroenLinks heeft D66 tijdens de 

gemeenteraadsvergadering van 13 juli een <a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/Motie_Brabantialaan_def

.doc">motie</a> ingediend waarin het college om maatregelen wordt gevraagd. Het 

terrein is namelijk open toegankelijk en dat levert gevaarlijke situaties op. 

Ook wordt er illegaal afval gestort. </p>

<p>De fabriek, die inmiddels zo&#39;n anderhalf jaar leegstaat, wordt gesloopt 

en vervangen door huizen. De sloop had al lang afgerond moeten zijn maar de 

gemeente en woningcorporaties Aert Swaens en Wooninc., samen eigenaar van de 

fabriek, kunnen het tot nu toe niet eens worden over de nieuwbouwplannen. Tot er

een akkoord is, blijft de fabriek staan.</p>

<p>Een meerderheid van de gemeenteraad heeft de motie van D66, PvdA en 

GroenLinks aangenomen. Met de motie willen de drie partijen het college dwingen 

de toegang tot de fabriek af te sluiten en een planning te maken voor de sloop. 

Binnen twee weken moet er een voorstel liggen.</p>



Trouwen waar je wilt in Waalre

<p>De gemeenteraad heeft het voorstel van D66 om als bruidspaar zelf te kiezen 

waar je in Waalre wilt trouwen, unaniem aangenomen. Nu kun je in Waalre 

uitsluitend nog trouwen in de trouwzaal van het gemeentehuis. Dat is volgens D66

uit de tijd. Het is het bruidspaar dat moet kunnen bepalen waar zij willen 

trouwen en de gemeente moet als dienstverlener daar op inspelen.</p>

<p>Veel bruidsparen willen nu eenmaal zelf bepalen waar zij hun huwelijk – toch 

een bijzonder moment – willen afsluiten. Nu kan dat alleen nog maar op het 

gemeentehuis maar straks kan dat ook in de eigen tuin, in het bos, op het water 

of op een andere mooie locatie in Waalre. Bijvoorbeeld een van de oude en 

monumentale gebouwen. </p>

<p><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 

/> </p>



Verenigingen de dupe door afschaffen inspreekrecht

<p>Met ingang van de nieuwe raadsperiode heeft de coalitie van GB/AWB, VVD en 

CDA het inspreekrecht voorafgaande aan de gemeenteraadsvergadering afgeschaft. 

De coalitie en vooral het college wilde er van af dat burgers de 

raadsvergadering konden beïnvloeden door over agendapunten hun mening te zeggen.

Dat moest voortaan alleen maar kunnen tijdens een commissievergadering. </p>

<p>Dat deze wijziging geen verbetering betekent en in het nadeel van de burgers 

uitvalt, is inmiddels wel duidelijk geworden. Op 5 oktober hield de gemeenteraad

een commissievergadering als technische voorbereiding op de 

begrotingsbehandeling. Op dat moment waren de meeste maatschappelijke 

organisaties en verenigingen echter nog niet op de hoogte van de bezuinigingen 

die hun ten deel vallen. </p>

<p>Vandaag op 12 oktober ontvangen alle verenigingen en maatschappelijke 

organisaties een uitnodiging voor een informatie bijeenkomst op 25 oktober. Op 

die avond zullen zij te horen krijgen dat hun subsidies verdwijnt of fors zal 

worden gekort. Helaas is er dan geen enkele mogelijkheid van inspreken meer 

mogelijk. Tijdens de begrotingsbehandeling op 2 november mag dat immers niet 

meer.</p>

<p><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 

/> </p>



Coalitie zet eenpersoonshuishoudens in de kou

<p>De gemeentelijke woonlasten in Waalre voor eenpersoonshuishoudens stijgen in 

Waalre veel harder dan voor meerpersoonshuishoudens. Dat is al een aantal jaren 

aan de gang en D66 wil dat daar een einde aan komt. In 2010 zijn als voorbeeld 

de gemeentelijke belastingen en heffingen voor meerpersoonshuishoudens met 1,7 %

gestegen terwijl de stijging voor eenpersoonshuishouden het dubbele was, 

namelijk 3,4 %. Veel eenpersoonshuishoudens bestaan uit ouderen, soms met maar 

beperkte inkomens. Er is volgens D66 geen enkele reden waarom mensen die alleen 

wonen met een hogere lastenstijging moeten worden geconfronteerd dan mensen die 

met meerdere mensen in een huis wonen. Terwijl het leven voor veel 

alleenstaanden al duurder is.</p>

<p>D66 heeft daarover tijdens de begrotingbehandeling <a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/D66_amendement_gemeente

lijke_woonlasten.pdf">een motie</a> over ingediend. Maar deze is weggestemd door

de coalitie van GB/AWB, VVD en CDA. Zij vinden het niet belangrijk en een 

kwestie van jammer maar helaas….</p>

<p><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" 

/> </p>



D66 wil hoorzittingen over de bezuinigingen

<p>D66 heeft voorgesteld om in het kader van de komende begrotingsbehandeling 

hoorzittingen te houden. Tijdens deze hoorzittingen wil D66 dat de raad in 

dialoog gaat met verenigingen en organisaties die worden getroffen door de 

bezuinigingen. Om op die manier een beeld te krijgen van de effecten die de 

bezuinigingen hebben. Door in dialoog te gaan met de betrokken verenigingen kan 

mogelijk worden gezocht naar alternatieven.</p>

<p>D66 verwijst met deze hoorzittingen naar de Tweede Kamer waar het heel 

gebruikelijk is om hoorzittingen te houden bij belangrijke kwesties. De Kamer 

nodigt dan de betrokken partijen en organisaties uit die hierbij zijn betrokken 

om op deze wijze zicht te krijgen over de effecten van bepaalde maatregelen en 

wetten.</p>

<p>“zoiets kan heel verhelderend werken,” meent fractievoorzitter Kees de Zeeuw.

Je laat zo zien dat je alle verenigingen en organisaties in Waalre serieus neemt

en gebruikt tevens hun inzicht en kennis op een positieve manier. </p>

<p>Helaas is de coalitie van GB/AWB, VVD en CDA niet van plan om hieraan mee te 

werken. Zij blokkeren iedere vorm van overleg tussen gemeenteraad en 

verenigingen. Belangrijk is dat vooral CDA wethouder Piet van Dalen zich met 

hand en tand tegen het idee van hoorzittingen. Hij vindt dat de gemeenteraad 

zich daar niet mee moet bemoeien. De data in oktober die al voor de 

hoorzittingen waren gereserveerd, worden dan ook van de agenda afgevoerd. </p>



D66 wil extra raadsvergadering over Brabantiaterrein

<p><i>D66, PvdA en GroenLinks: het is nog steeds niet veilig; <?xml:namespace 

prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /></i></p>

<p>Voor de eerste keer in haar bestaan wordt de gemeenteraad van Waalre 

teruggeroepen van vakantie. Aanleiding is een spoedvergadering op donderdag 19 

augustus over de ongewenste situatie op het Brabantiaterrein die is aangevraagd 

door de oppositiepartijen D66, PvdA en GroenLinks. Daarin komen onder meer de <a

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/vragen_D66_PvdA-GroenLi

nks_brabantiaterrein.doc">vragen</a> die op 3 augustus gesteld zijn aan het 

college aan de orde. Zij wijzen op de nog steeds gevaarlijke situatie op het 

terrein dat ondanks de eerdere beloftes nog vrij toegankelijk is. Ook willen de 

partijen dat het college meer druk zet op de woningbouwcoöperaties Wooninc en 

Aert Swaens om het oude fabriekscomplex zo snel mogelijk te slopen.</p>

<p>Het Brabantiaterrein is al langer een bron van ergernis binnen en buiten de 

raad van Waalre. Het oude fabriekcomplex zou volgens afspraak met de gemeente 

Waalre al begin 2009 zijn gesloopt. De huidige eigenaren Wooninc en Aert Swaens 

zijn deze afspraak echter niet nagekomen en hebben alleen het asbest verwijderd 

en gas en elektriciteit afgesloten. Met als gevolg dat het complex er desolaat 

bijstaat. In juni is er ook al brand geweest. De vele slecht afgesloten 

toegangen van het complex bieden ook vrij makkelijk toegang tot het terrein. Met

de meldingen vanuit de buurt werd weinig gedaan.</p>

<p>In juli is tijdens de vergadering van de gemeenteraad een motie van D66, PvdA

en GroenLinks met grote meerderheid aangenomen. In deze motie werd het college 

opgedragen om direct maatregelen te laten nemen zodat het terrein niet meer 

toegankelijk zou zijn. Daarnaast wilde de gemeenteraad binnen twee weken een 

plan zien dat het complex op afzienbare termijn wordt gesloopt. Aan deze motie 

is volgens de partijen onvoldoende gehoor gegeven. Ondanks aandringen in de 

tussentijd van het presidium, de vergadering van alle fractievoorzitters in de 

gemeenteraad.</p>

<p>“Het complex is nog steeds vrij te betreden,” zeggen de fractievoorzitter De 

Zeeuw (D66), Liebregts (PvdA) en Paré (GroenLinks). Om dat aan te tonen liepen 

zij begin augustus ongehinderd het terrein op. “Het bleek mogelijk om, zonder 

verwijderen van hekken, sloten, etc., het terrein te betreden. We konden met de 

handen op de rug het terrein op. We troffen daarbij (volle!) vieze vet- en 

afvalputten aan (moet je nagaan als het donker is en je ziet deze niet of je 

verstapt je), open technische ruimtes met gedeeltelijk ontmantelde installaties,

losse pijpen, glas en andere (scherpe en gevaarlijke ) rotzooi. We zijn trappen 

opgelopen waar soms gaten in zaten, over daken gelopen met gaten of kapotte 

daklichten etc. De vet- en afvalputten hadden bovendien nog een aansluiting op 

het riool! Bij regenval loopt dit afval dus zo het riool in.” Het bezoek aan het

complex werd door een fotograaf als bewijs vastgelegd. </p>

<p>Volgens de drie fractievoorzitters is “de situatie op het Brabantiaterrein 

nog steeds niet onder controle”. In antwoord op hun brief hierover antwoordt het

college echter dat de veiligheid is geborgd en er niets meer aan de hand is. 

Reden voor de drie partijen om de raad van vakantie terug te roepen en het 

college hierover aan de tand te voelen. “Zo’n complex heeft een 

aantrekkingskracht op lieden die je hier niet wilt. Daarnaast, je wilt toch niet

het risico lopen dat er kinderen op het complex komen en er ongelukken 

gebeuren.” </p>

<p>De actie van de drie heeft in ieder geval al een dreigbrief aan hun adres 

opgeleverd van directeur De Groot van woningbouwvereniging Aert Swaens. Deze 

dreigt met het doen van aangifte tegen het drietal omdat zij zich “onbevoegd op 

verboden terrein hebben bevonden”. Volgens D66 fractievoorzitter Kees de Zeeuw 



draait De Groot de zaken echter om. “Het is gewoon te gek voor woorden. Aert 

Swaens moet samen met Wooninc z’n verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat het 

gevaarlijke terrein niet toegankelijk is”. PvdA collega Liebregts voegt daaraan 

toe dat de twee woningbouwcorporaties zich <a name="_GoBack"></a>teveel als 

projectontwikkelaar opstellen. “Beter is het als Aert Swaens en Wooninc zich 

bewust zijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die een 

woningbouwvereniging heeft.” </p>



Woningbouwvereniging bedreigt raadsleden

<p>Woningbouwvereniging Aert Swaens heeft een dreigbrief gestuurd aan de 

fractievoorzitter van D66, PvdA en Groenlinks. Hierin dreigt directeur Lies de 

Groot met het doen van aangifte tegen de drie gemeenteraadsleden. Aert Swaens is

boos dat de drie raadsleden vorige week hebben aangetoond dat het 

Brabantiaterrein nog vrij toegankelijk is. </p>

<p>Kees de Zeeuw (D66), Tony Liebregts (PvdA) en René Paré (GroenLinks) 

onderzochten vorige week zelf of en hoe ze de fabriek, die al anderhalf jaar 

geleden gesloopt had moeten zijn en waarin recentelijk nog brand woedde, konden 

betreden. Met hun bevindingen zochten ze via het Eindhovens Dagblad de 

publiciteit. Ook dwongen ze een ingelaste raadsvergadering af over het 

onderwerp.</p>

<p>Volgens De Groot is de fabriek verboden terrein is en hadden de drie daar 

niet mogen komen. Maar D66 fractievoorzitter Kees de Zeeuw is daar niet van 

onder de indruk. “In plaats dat Aert Swaens doet wat is afgesproken, schelden ze

nu op de boodschappers. Laten ze het terrein maar goed afsluiten, dan kan er 

niemand meer op. </p>
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D66 fractie Waalre reageert met verbijstering op uitspraken van coalitie

<p>De fractie van D66 Waalre heeft met verbijstering kennis genomen van de 

uitspraken gedaan door de heer Oolbekkink, namens de gehele coalitie in de 

Raadsvergadering van 16 november jl. Welke vervolgens letterlijk werden herhaald

in de Schakel van de volgende dag. De uitspraken betroffen de gebeurtenissen 

rond het indienen door D66 van de motie rond mogelijk uitbesteden van 

ICT/cloudcomputing in de A2 gemeenten. <?xml:namespace prefix = o ns = 

"urn:schemas-microsoft-com:office:office" /></p>

<p>Het moge duidelijk zijn dat wij ons in deze uitspraken in het geheel niet 

herkennen. De D66 fractie Waalre heeft niet de behoefte hier op alle 

aantijgingen in te gaan, en geeft voor de geïnteresseerde lezer een overzicht 

van belangrijkste feiten en gebeurtenissen. Echter, gezien het feit dat het 

publieke imago van onze partij hierdoor geschaad is, voelen wij toch de behoefte

op een aantal uitspraken kort in te gaan. </p>

<p><a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/D66_fractie_Waalre_reag

eert_met_verbijstering_op_uitspraken_van_coalitie.pdf">Lees het volledige 

persbericht </a></p>

<p><a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/Hoe_is_het_proces_rondo

m_motie_over_de_ICT_samenwerking_nu_precies_verlopen.pdf">lees het feiten relaas

</a></p>



Partijen in gemeenteraad sluiten vrede

<p>In een goed gesprek afgelopen maandag hebben de fractievoorzitters en de 

burgemeester het conflict over de ICT motie beëindigd. D66 is verheugd dat het 

mogelijk is geweest om de verschillen van mening te beslechten. Partijen hebben 

uitgesproken overtuigd te zijn van de goede trouw van alle raadsleden. Hiermee 

is de zaak gesloten en kan de gemeenteraad verder met haar taak. Om dat te 

onderstrepen is een gezamenlijke verklaring uitgegeven die u <a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/VERKLARING_VAN_HET_SENI

ORENCONVENT.pdf">hier</a> kunt lezen.<?xml:namespace prefix = o ns = 

"urn:schemas-microsoft-com:office:office" /></p>



Onderwijshuisvesting de Wilderen

<p>In de commissievergadering van 7 december j.l. heeft Joke Beuger namens  de 

fractie van D66 vragen gesteld over basisschool de Wilderen aan de 

verantwoordelijke wethouder, evenals de PvdA en de VVD. Op 2 november was al een

motie ingediend door D66 om i.v.m. de slechte omstandigheden in de Wilderen zo 

snel mogelijk te starten met de nieuwbouw, maar deze motie werd toen alleen 

gesteund door de oppositie. <?xml:namespace prefix = o ns = 

"urn:schemas-microsoft-com:office:office" /></p>

<p>Aanleiding voor onze vragen was de beslissing van het College van 30 november

om geen financiele bijdrage te doen voor de instandhouding van de Wilderen. Dit 

na een verzoek van Skozok (Bestuur) die op grond van een onderbouwd rapport had 

laten uitzoeken welke renovatiewerken er moeten gebeuren om de school tot 2015 

operationeel te houden. Want door het uitstel van de nieuwbouw duurt het 

(minimaal) tot 2015 voordat er een nieuwe school kun staan. In dit rapport wordt

rekening gehouden met geldende visies en normen voor veiligheid, hygiene en 

vooral binnenklimaat.   </p>

<p>Bovendien waren er vorige week vragen gesteld in de 2e kamer over het 

binnenklimaat van de Wilderen, zoals ook in het Eindhovens Dagblad stond te 

lezen. De wethouder heeft tijdesn de vergadering geen toezeggingen gedaan naar 

aanleiding van de vragen door de 3 fracties in Waalre, sterker nog, hij 

suggereerde dat ze op school “de ramen maar wat vaker open moesten zetten” en 

stelde de gedane metingen in vraag. </p>

<p>D66 had verder Carlo Segers van schoolbestuur Skozok uitgenodigd om een korte

toelichting in de vergadering te geven en eventuele vragen te beantwoorden. 

Skozok heeft intussen alle fracties uitgenodigd komende week zelf een bezoek te 

brengen aan de Wilderen en daar verder te praten. </p>

<p>Wij hopen dat gemeente en schoolbestuur in gezamenlijkheid een oplossing 

zoeken en vinden, en dat kinderen en leerkrachten niet de dupe worden. </p>

<p>De gevoerde discussie versterkt overigens de mening van D66 dat de beste 

oplossing voor de Wilderen nog altijd het onmiddellijk starten met de nieuwbouw 

is!   </p>

<p>Relevante <a 

href="http://d66waalre.nlcontent/uploads/sites/218/latus/toelichting_de_wilderen

.pdf">informatie op internet, toelichting en vragen</a> van D66 </p>

<p>Fractie D66 Waalre</p>




