Masterplan voor omgeving Willibrorduskerk Eersel
De omgeving van de Willibrorduskerk
in Eersel heeft een armzalige uitstraling. Al jaren zijn er ideeën geopperd
om het gebied een beter aanzien te geven, maar deze zijn ook iedere keer
weer verworpen. PvdA-GroenLinks in
Eersel vindt ook dat er hier iets moet
gebeuren, maar wilde eerst de mensen
in de omgeving daarover horen.
Op donderdag 28 februari heeft PvdAGroenLinks daartoe een, goed bezochte, discussieavond georganiseerd. De
ongeveer 40 bezoekers hebben die
avond in eerste instantie informatie gekregen over de geschiedenis van deze
plek en over nieuwe ontwikkelingen die
al bekend waren. (Zo was er o.a. architect Stefan Maas die de tekening kon
laten zien van het pand wat binnenkort
verrijst tussen snackbar ’t Huukske en
café Down Town.)

Vervolgens kreeg iedereen de gelegenheid zijn of haar visie te geven en werden een aantal onderwerpen nader besproken. Iedereen vond het een waardevolle avond. Waardevol zeker ook
voor de fractie van PvdA-GroenLinks.
Wij zijn nu goed in staat geweest ons
een mening te vormen over de toekomst
van dit gebied, een mening waarvan wij
weten dat die in grote lijnen door de
mensen uit de omgeving gesteund
wordt.
Natuurlijk zijn er altijd zaken waarover
de meningen blijven verschillen (Moet
er wel of niet een mortuarium komen in
dit gebied?) maar over andere zaken
was men het unaniem eens, bijvoorbeeld dat er geen nieuwe woningen
moeten komen tussen de Aelenstraat en
de kerk of achter de Hoolhof.

PvdA-GroenLinks heeft beloofd aan de
discussieavond nog een vervolg te geven. Dat doen we met het volgende initiatief:
PvdA-GroenLinks gaat in de gemeenteraad voorstellen dat er voor
het gebied rondom de kerk een zogenaamd masterplan gemaakt gaat
worden. Dat masterplan moet duidelijk maken wat de gewenste ontwikkelingen zijn en hoe die elkaar kunnen versterken.
De buurt MOET bij het opstellen betrokken worden.
Het masterplan zou wat ons betreft de
volgende onderdelen moeten bevatten:
• Het aanwezige groen in het gebied
moet gehandhaafd en versterkt worden
• Mensen moeten een ommetje kunnen
maken door het gebied
• Er moet een oplossing komen voor
de groeiende parkeerbehoefte
• Het kerkplein moet een fraaie inrichting krijgen en ruimte voor gezellige
terrassen
• Tegenover de levendigheid van het
plein staat de rust en de stilte op het
kerkhof
• Een goede inpassing van een mortuarium in het gebied.
• Het “gat” aan de Kerkstraat moet
snel dicht gebouwd worden met passende functies (wonen, winkels) en
schaal (beperkte hoogte).
• De verkeersveiligheid van de Kerkstraat wordt onderzocht (weren
sluipverkeer).
Om de gemeenteraad mee te krijgen
voor dit voorstel is het wel belangrijk
dat wij kunnen aantonen dat de mensen
die in de buurt van de Willibrorduskerk
wonen, of anderen die deze plek een

warm hart toe dragen, dit ook echt willen. Daarom vragen we iedereen die dit
initiatief steunt een email te sturen naar
rondomdekerk@gmail.com met de volgende tekst:
• ondergetekende steunt het initiatief
van PvdA-GroenLinks voor het opstellen van een masterplan voor het
gebied rondom de kerk.
naam:
adres:
Maar u kunt natuurlijk ook een briefje
met diezelfde tekst inleveren bij ondergetekende.
Hoe meer reacties, hoe groter de kans
dat het plan er komt en Eersel er nog
een mooie historische dorpslocatie bij
krijgt.
Willem de Laat (Willibrorduslaan 58
tel: 515303, willem.delaat@gmail.com)
PvdA-GroenLinks Eersel.

