Voor nu en later
Beetje aparte slogan eigenlijk, van
de PvdA–GroenLinks. Maar toch,
je denkt wel eens bezorgd aan NU.
Als je de berichten volgt over wat er
in de wereld aan de hand is, stemt
dat niet altijd gerust. De verhardende
tegenstellingen tussen de Islam en
het Westen. De conflicten in Azië en
Afrika; oorlogen, genocide. Stoere
mannentaal van de Amerikanen, van
Bush tenminste. Maar mijn nichtje
die in Amerika woont, zegt dat de
gewone Amerikaanse mensen helemaal niet zo rechts, zo radicaal en zo
oorlogszuchtig zijn als hun president
wil doen geloven.
En dichterbij. Hoe moet dat met Europa, met zijn open grenzen en zijn
vrij verkeer van goederen en van arbeidskrachten. Kunnen wij nog concurreren tegen de Polen, die bereid
zijn voor zulke minimale beloning te
werken? Hoe gaat dat met de banen
hier?
En snapt u dat nou, dat wij aan de
pomp steeds meer moeten betalen
voor de benzine en dat tegelijk de
winsten van Shell naar record hoogten stijgen?
In wat voor wereld leven we eigenlijk? En wat laten we ervan over
voor LATER, voor onze kinderen en
kleinkinderen.
Over heel veel van deze kwesties
heeft de gemeenteraad eigenlijk helemaal niets te zeggen. Dat is beleid
van hogere overheden. Maar een
aantal zaken liggen wel degelijk op
het bordje van de gemeente. Als het

gaat om volkshuisvesting en woningbouw bijvoorbeeld en om welzijn. Daar maakt in hoge mate de
gemeente de dienst uit.
Woningbouw.
De gemeente moet actief inspelen op
de ontwikkeling van de vraag naar
huisvesting. De prijzen van de huizen zijn de laatste jaren onevenredig
sterk gestegen. Op dit moment zitten
er vooral knelpunten rond betaalbare
huisvesting voor jongeren, de zogenaamde starters, en ouderen.
De zorg voor woningen voor jonge
mensen heeft specifieke aandacht
nodig in onze gemeente. Dat is van
belang voor NU, omdat de vraag er
al is, maar ook voor LATER, want
woonruimte voor jonge mensen en
jonge gezinnen is van vitaal belang
voor de bevolkingsopbouw, zeker in
de kleine kernen. In de regio zijn de
laatste jaren op een aantal plaatsen
mooie voorbeelden te vinden van
starters, die zelf het initiatief hebben
genomen en zo betaalbare huizen
hebben gerealiseerd. De gemeente
moet dat stimuleren en ondersteunen
vindt de PvdA–GroenLinks.
Ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen gemeenschap blijven wonen. De gemeente moet dat
mogelijk maken. Dat kan door nieuw
te bouwen voor ouderen, maar ook
door bestaande woningen aan te passen, zodat ze ‘levensloopbestendig’
worden.
Bouwen vraagt ruimte. Er is een tendens om die ruimte te zoeken door

zogenaamd ‘inbreiden’, bouwen in
open gebieden in de kernen. PvdAGroenLinks is daar geen voorstander van. De groene gebieden binnen
de dorpen zijn juist bepalend voor
het dorpse karakter. Dat willen we
graag zo houden. Eersel moet geen
dicht bebouwde kleine stad worden.
Wel kunnen ruimten die ontstaan
door sloop van bestaande gebouwen
opgevuld worden met woningen.
‘Steen voor steen’ noemen we dat.
Natuur en milieu.
De gemeente is beheerder van de
landschappelijke kwaliteiten die onze dorpen te bieden hebben. We zullen natuur en landschap moeten zien
als belangrijke waarden die beschermd en versterkt moeten worden. De reconstructie van het buitengebied biedt daartoe goede kansen. Vanuit de provincie zal goed
beleid met een vooruitziende blik
financieel worden beloond. Het eigen bezit aan landbouwgrond kan
goed worden ingezet om de structuur
van het buitengebied en van de landbouw te verbeteren.
Achter de aantrekkelijkheid van ons
landschap gaan ook milieuproblemen schuil. Verstoring van evenwicht, verzuring en verdroging, geluidshinder van de E3 en van Welschap, en luchtvervuiling die van
diverse kanten over onze regio trekt
bijvoorbeeld. De gemeente moet
zich in regionaal verband sterk maken voor een sterk gezamenlijk beleid in deze.
De gemeente realiseert zich dat de
bronnen van de aarde beperkt zijn en
dat daar dus zorgvuldig mee moet

worden omgegaan. Wij beheren immers de wereld voor onze kinderen
en kleinkinderen. Wij zijn verantwoordelijk dat er voor hen een leefbare wereld over is. Voor NU en
LATER.
In haar eigen plannen dient de gemeente te kiezen voor duurzame
ontwikkeling. Dat wil zeggen een
goed evenwicht nastreven tussen de
belangen van mensen, milieu en
economie. Energiezuinig, eerlijke
handel en met oog voor de belangen
van producenten in andere delen van
de wereld bijvoorbeeld.
De gemeente stimuleert en biedt
mogelijkheden voor opwekking van
duurzame energie.
Reacties:
pvda.groenlinks@gmail.com of
tel. 515303 (Willem de Laat)

