Politiek in de gemeente
Toen ik enige weken geleden een stukje
schreef in even Duyselen, heb ik mij voorgenomen om dit ook te doen wanneer ik denk
dat er iets uit te leggen is over keuzes die wij
(PvdA-GroenLinks) maken. Zeker als het
Duizel betreft.
Vorige week was ik bij een bijeenkomst in
Bladel over het Kempisch Bedrijven Park
(KBP). Ik vraag mij af of de mensen in Duizel
wel beseffen waar dat precies komt te liggen. Dat is namelijk direct grenzend aan de
Plaatse. Erg dicht tegen Duizel aan dus. Het
zal best consequenties hebben voor het
verkeer rondom (en misschien wel dwars
door) Duizel. Bovendien kun je je af vragen
of het sowieso wel de meest geschikte plek
is als je let op de natuur. De besluiten over
de aanleg van het KBP zijn al in vorige
raadsperiodes genomen en het is de vraag
of dit nog terug te draaien is. Wij beseffen
ons ook dat bedrijven die lokaal te groot
worden anders misschien verhuizen richting
de stad met ongunstige effecten op de
werkgelegenheid als gevolg. Maar wij willen
ook graag een groene plattelandsgemeente
blijven. Een moeilijk dilemma dus.
Het KBP brengt mij ook op het volgende
punt, namelijk Meerheide. Het lijkt erop dat
hier een wat ons betreft zeer onwenselijke
uitbreiding gaat plaatsvinden. Een groot
transport bedrijf heeft daar 7,5 ha.
(75000m2!!) landbouwgrond gekocht en wil
dat ontwikkelen tot bedrijventerrein. De gemeente heeft (nog net voor de installatie van
de nieuwe raad) aangegeven mee te willen
werken aan dit voornemen.
Wij zijn in de coalitie onderhandelingen met
CDA, VVD en VWK over veel onderwerpen
tot overeenstemming gekomen maar uiteindelijk heeft ons principiële standpunt over
deze kwestie ertoe geleid dat wij niet in de
coalitie zijn gekomen.
Wij zijn tegen deze ontwikkeling en wel om
de volgende redenen:
• Grootschalige bedrijven (groter dan
5000m2) die lokaal uit hun jas groeien moeten naar het KBP (als dat er
dan toch komt).
• Het feit dat een bedrijf grond koopt
wil nog niet zeggen dat zij daarmee
de ruimtelijke ordening bepaalt. De
gemeente maakt eerst een visie over
wat de beste uitbreidingsrichting is.

Werkgelegenheid is het belangrijkste
argument voor eventuele uitbreiding
van Meerheide. Transportbedrijven
geven relatief weinig werk in verhouding tot het aantal m2.
• De groene buffer tussen Duizel en
Meerheide waar nu over gesproken
wordt vinden wij te mager.
• Op deze manier liggen er straks
twéé Kempische Bedrijventerreinen
vlak tegen Duizel aan.
PvdA-GroenLinks vindt dat de komst van het
KBP moet betekenen dat Meerheide alleen
maar groeit voor lokale relatief kleinschalige
bedrijven. We moeten het KBP als het er
dan toch komt gebruiken waar het voor bedoeld is (Kempische bedrijven groter dan
5000m2). Het moet dan ook een ontlasting
betekenen voor de lokale groei, want we
moeten ook in de Kempen zuinig omgaan
met de open en groene ruimte!
Ik nodig iedereen uit om met mij/ons over dit
onderwerp van gedachten te wisselen.
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