Uitbreiding Meerheide??
Wij hebben vernomen dat de gemeente
een samenwerkingsovereenkomst heeft
gesloten met het transportbedrijf Kuijken
BV.
Kuijken BV is van oorsprong een Bergeijks
transportbedrijf dat vanaf 1995 geprobeerd
heeft zich te vestigen op Meerheide. De
gemeente Eersel is toen op verzoeken van
Kuijken BV niet ingegaan, omdat het niet
paste in haar milieu, ruimtelijke en economisch beleid, namelijk ruimte bieden aan
plaatselijke bedrijven. Door het op Meerheide gevestigde bedrijf Kwinten te kopen
kreeg het bedrijf Kuijken BV toch voet aan
Eerselse grond. Nu heeft het transportbedrijf vorig jaar grond gekocht grenzend
aan Meerheide met het oog op uitbreiding
en verplaatsing. De vestiging in Luijksgestel moet daar weg i.v.m. geluidsoverlast
en vervoer van schadelijke stoffen.
In de hierboven genoemde overeenkomst
is vastgelegd dat beide partijen er zo ongeveer alles aan zullen doen (tot aan onteigenen toe) om het industrieterrein Meerheide met circa 7,5 ha (!) in westelijke richting te vergroten. Dit houdt in dat de grens
ongeveer 200 m richting Duizel opschuift.
Dit terwijl Meerheide III in aantocht is en er
een Kempisch Bedrijven Park (KBP) aan
komt! Dit KBP is juist bedoeld voor bedrijven groter dan 0,5 ha.
PvdA-GroenLinks vindt dat de komst van
een KBP moet betekenen dat Meerheide
alleen maar groeit voor lokale kleinschalige bedrijven. Het belangrijkste argument
dat Kuijken gebruikt om niet naar het KBP
gaan, is de volgens hun te hoge grondprijs. Moeten wij daarom groen opofferen?
Door de vorige raad is er aangedrongen
op een ‘groene buffer’ tussen deze uitbreiding van Meerheide en Duizel. Er was
sprake van een groene strook van 9 m.
breed en later van 15 m. breed. Nu is er
een plan voorgesteld waarbij er een ‘bos’
gerealiseerd gaat worden van 3,5 ha. Dat
lijkt heel veel maar komt neer op een
strook van 100 m. Verwacht het college nu
verwerkelijk dat wij een gat in de lucht
springen van blijdschap, zoals een aantal
andere fracties? Wie garandeert ons dat

dit bos er tien jaar later nog steeds als bos
bij ligt? Hoe lang duurt het voordat jonge
aanplant een bos geworden is? Wat ons
betreft is er helemaal geen discussie over
een groenstrook, buffer, bos of oerwoud.
Het is toch van de zotte dat een bedrijf iets
bedenkt, eerst stappen onderneemt (grond
koopt) en dat de gemeente daar dan braaf
achteraan loopt? Dat is toch de omgekeerde volgorde. De visie moet regeren,
niet het geld.
Duizel dreigt te worden gesandwiched.
Aan de ene kant door het Kempisch bedrijventerrein en aan de andere kant door
Meerheide (IV of V?). En dan hebben we
het nog niet over het Landbouw Ontwikkelings Gebied daar bovenop.
Het mag duidelijk zijn dat PvdAGroenLinks bepaald niet blij is met de
ontwikkelingen. Wij hadden het ook wenselijk gevonden dat het college hierover de
raad eerst had geraadpleegd. Het moet
hen bekend zijn dat dit een politiek gevoelig onderwerp is. Dit onderwerp is namelijk
voor ons een belangrijke reden geweest
om uit de coalitieonderhandelingen te
stappen.
Deelt u onze ongerustheid of wilt u van
gedachten wisselen over deze of andere
onderwerpen, laat het ons horen!
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