Eersel op de tocht
Het huidige college van de gemeente Eersel (CDA, VVD, VWK Eersel Anders) zet
met groot gemak deuren wagenwijd open
voor grootschalige ontwikkelingen. Tocht
en maatschappelijke onrust is het gevolg.
Enerzijds zijn er de uitbreidingsplannen
voor Meerheide en anderzijds de ontwikkelingen op het E3-strand.
PvdA-GroenLinks onderkent de noodzaak
van groei om economische ontwikkelingen
mogelijk te maken. Mede op ons voorstel
wordt er daarom een kadernota economie
en werkgelegenheid gemaakt.
Maar daarnaast willen we ook zuinig zijn
op ons landschap: onze open en groene
ruimte.
Daarom werken we alleen mee aan uitbreidingen van Meerheide als die echt
nodig zijn.
Voor de grote plannen van Becx en Kuijken is uitbreiding van Meerheide niet nodig. Voor dergelijke plannen wordt het
Kempisch Bedrijven Park (KBP) ontwikkeld. Becx en Kuijken moeten daar dus
met hun plannen naar toe. Simpel toch.
Voor het college niet. Omdat uitbreiding
van Meerheide een snellere oplossing en
voor de bedrijven goedkoper is, zijn ze
voor die oplossing. Twee drogredenen.
Het KBP is al veel verder in procedure en
door de maatschappelijke weerstand zal
Meerheide die ontwikkeling niet meer inhalen. De verwachting is dat er in 2008 op
het KBP gebouwd kan gaan worden. De
grond hoeft daar dan niet meer te kosten
dan op Meerheide en zal voor veel bedrijven betaalbaar moeten zijn. Ook voor
Becx en Kuijken. Die hoeven niet goedkoper uit te zijn andere Eerselse bedrijven.
Ook het E3-strand vraagt om een zorgvuldige behandeling. Als we daar veranderingen willen, moet duidelijk zijn waar we
naar toe willen. Wat het eindplaatje wordt.
Het college schetst ons nu een beeld dat
erg ver gaat en niet of slecht onderbouwd

is. De gemeenteraad heeft daar nog geen
standpunt over ingenomen. Het is zelfs
nog maar nauwelijks in de gemeenteraad
aan de orde geweest. Toch worden nu de
eerste stappen al gezet. Daarmee is het
hek van de dam en is sturing van toekomstige ontwikkelingen een stuk moeilijker.
PvdA-GroenLinks wil eerst een goed onderbouwd totaalplan hebben en dan pas
meewerken aan de uitvoering van onderdelen.
Dit college loopt achter ondernemers aan,
zet deuren wagenwijd voor ze open en
slaagt er in, in korte tijd een hoop maatschappelijke weerstand tegen zichzelf te
organiseren.
Eersel kan beter!
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