Groot in Knegsel
Onlangs heeft de gemeenteraad van
Eersel een besluit genomen voor het
realiseren van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Knegsel. Tegen
de bestaande sportzaal “de Ladder”
wordt een nieuwe school en een nieuw
gemeenschapshuis gebouwd. Tevens
wordt de sportzaal uitgebreid en komen
er op school nog 8 of 9 appartementen.
Het wordt dus een erg groot gebouw.
Misschien wel te groot.

Daarom heeft de fractie van PvdAGroenLinks in de gemeenteraad voorgesteld nog een alternatief te onderzoeken.
Namelijk een oplossing waarbij de huidige Leenhoef blijft staan en eventueel
verbouwd gaat worden. Deze oplossing
zou veel minder geld kosten en het
nieuwe gebouw aan de Steenselseweg
minder groot maken en dus beter inpasbaar in zijn omgeving. In plaats van appartementen zouden er gewoon grondgebonden woningen gebouwd kunnen
worden.

Toen wij in Knegsel waren om met de
inwoners over dit onderwerp te praten, is
ons duidelijk geworden dat er grote bezorgdheid leefde in de gemeenschap.
De Leenhoef is een gebouw van de
Knegselse mensen, dat sloop je niet zo
maar en past een groot gebouw als de
MFA wel bij het dorpse Knegsel.
Wij hebben in de raad die gevoelens
verwoord. Door ook een alternatief uit te
werken, waren de voor- en nadelen beter af te wegen geweest en had Knegsel
een betere keuze kunnen maken. En
met Knegsel de gemeenteraad.
Maar het heeft niet zo mogen zijn. We
kregen geen meerderheid voor ons
voorstel.
Uiteindelijk hebben wij voor het raadsvoorstel gestemd omdat we vinden dat
er wel iets moet gebeuren in Knegsel
met betrekking tot basisonderwijs, kinderopvang, gemeenschapshuis en woningbouw.
De wethouder heeft ons verzekerd dat
ze bij de uitwerking van het project extra
aandacht zal besteden aan het dorpse
karakter van het project.
PvdA-GroenLinks zal haar daar op controleren en we roepen de inwoners van
Knegsel op daar ook kritisch over te blijven.
Dit college en deze coalitie gaat erg gemakkelijk om met grootschalige projecten. Gelukkig zijn er af en toe inwoners
die aan de bel trekken. Dat is nodig om
dit college wakker te schudden.
Er wordt de komende jaren voor ruim 3,5
miljoen euro in Knegsel geïnvesteerd.
Zorg dat die investering leidt tot goed
functionerende en toekomstbestendige
gemeenschapsvoorzieningen en tot een
nog mooier dorp.
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