
GEEN WOORDEN MAAR DADEN 

Vorige week hebben we als gemeente Eersel de begroting vastgesteld. Het moment om terug te kijken op wat we als 

gemeente gerealiseerd hebben en om vooruit te kijken naar wat we komende tijd nog gaan doen. En dan zien we dat 

we als PvdA-GroenLinks op de goede weg zijn; afgelopen jaar hebben we vanalles kunnen bereiken op het gebied 

van onder andere veranderingen in de zorg, duurzaamheid en biodiversiteit. En als we vooruit kijken zien we dat er 

goede stappen worden gezet.  

Onder andere gaan we de leefbaarheid binnen onze dorpen verbeteren. Een bron van ergernis voor veel mensen is 

vrachtverkeer door het dorp. Denk bijvoorbeeld maar aan de zware vrachtwagens die door Wintelre en Knegsel of 

over de Eindhovenseweg in Steensel bulderen. Wat ons betreft hoort doorgaand vrachtverkeer absoluut niet thuis in 

onze kernen! Deze vrachtwagens moeten maar alternatieve routes nemen. Als eerste stap om dit vrachtverkeer te 

verbieden hebben wij als PvdA-GroenLinks (met steun van CDA, D66 en Eersel Anders) ervoor gezorgd dat we 

volgend jaar een een proef in een of meerdere dorpen gaan starten om daarna te kijken of dit verbod in alle dorpen 

van Eersel ingevoerd kan worden.  

Maar ook de leefbaarheid van de wijk Kerkebogten krijgt een impuls.  Eindelijk gaat met steun van de gemeente en 

de inzet van vrijwilligers de buurtbuurderij gerealiseerd worden! Een ontwikkeling waar onze partij al jaren voor 

gepleit heeft en die veel moois op gaat leveren. 

 

Dat we op de goede weg zijn bleek ook wel uit het feit dat er vanuit de oppositie niet veel meer kwam dan simpel 

geroep om de OZB-verhoging van 8% van de afgelopen twee jaar ongedaan te maken. Het is denk ik goed om deze 

procentuele verhoging eens om te rekenen in daadwerkelijke euro’s. Een 8%-verhoging in twee jaar betekent 

namelijk per persoon van een 4gezinshuishouden nog geen €0,50 per maand meer! En dit in de naweeën van de 

ergste naoorlogse financiële crisis en met nog een hoop onzekerheden op de loer. Financiële kamikaze wat ons 

betreft. Wij kiezen ervoor om samen met onze inwoners te werken aan een sterker, socialer en groener Eersel. 

Inderdaad: geen woorden, maar daden!  

Bent u geïnteresseerd om een keer aan te schuiven bij onze fractievergadering? U bent van harte welkom.  

Daan van den Broek 

Fractievoorzitter PvdA-GroenLinks 

 


