Stem op de juiste partij op 19 maart!
Het debat op 25 februari in Helvoirt tussen de lijsttrekkers van de 4 Haarense politieke partijen
gaf veel gekissebis, veel dooddoeners, weinig inhoud en enige helderheid op enkele punten.

Intergemeentelijke samenwerking, fusie of niet en het overleg met burgers?
Op dit uitgekauwde thema wil Progressief naar een snelle fusie of splitsing. Samenwerking zat
daar dicht in de buurt met eerst ambtelijke samenwerking in de Meierij. VVD stelde het
tegenovergestelde, ambtelijke fusie ja, bestuurlijke nee. CDA zat daar dicht in de buurt. Alle
partijen beloofden plechtig eerst burgers te zullen raadplegen bij belangrijke stappen. Alle
partijen wilden ook het dorpseigene handhaven en burgers bij het bestuur betrekken.

Dorpseigene handhaven en burgers bij het bestuur betrekken?
Fraaie beloften, makkelijker gezegd dan gedaan. Dit betekent immers twee-richtingsverkeer en dat
is lastig voor bestuurders. De zaal bracht in herinnering hoe de huidige coalitie Samenwerking/VVD de Helvoirtse dorpsraad om zeep hielp. Hoe die coalitie de (kleine) tekorten in het Helvoirtse
Gastenbosch niet langer wilde financieren en vlak voor het Ouderenhome een hoge muur werd
voorzien. Dat was zogenaamd noodzakelijk voor de sloop van beide + school en een vervangende
investering van ruim 10 Mio. Naar liefst 2.000 handtekeningen voor behoud van het Gastenbosch
werd niet geluisterd. Werd er geluisterd naar verenigingen waarvan de subsidie ernstig werd
gekort? Naar de HOS en bibliotheek die moest verdwijnen? Zo kunnen we doorgaan!

Financiering dik op orde dank zij de coalitie Samenwerking/VVD?
Volgens de zelfvoldane uitspraak van de coalitie is Haaren financieel zeer gezond. De WOZ steeg
niet meer dan de inflatie, stevige reserves. ’t Pomphuiske/Haarens Klokje september/oktober 2013
toonden echter met feiten het volgende aan: De Haarense WOZ steeg de laatste bekende jaren
liefst 37% harder dan de inflatie en de Haarense reserves daalden met liefst 14,8 %. Dat gaat nog
wel jaren door gezien recente en eerdere (mis)investeringen. Opmerkelijk toch!

Leefbaarheid in de dorpen primair via de coalitie Samenwerking/VVD?
Zowel Samenwerking als VVD stelden dat voor hen de leefbaarheid van de dorpen voorop stond.
Er volgde kritiek dat als gevolg van fijnstof van de N65 in Helvoirt iedere Helvoirtenaar gemiddeld
1-2 jaar korter leeft. Hier volgen enkele opmerkelijke antwoorden:
Samenwerking: Ondertunneling N65 lost niets op want het grootste deel van luchtverontreiniging
komt uit Duitsland, industrie en intensieve veeteelt. Feit is dat verkeersgerelateerde luchtverontreiniging circa 30 % van het totaal uitmaakt en veel gevaarlijker is dan de achtergrondverontreiniging met bijv. ook zand uit de Sahara. Gesteld werd dat B&W zich opzettelijk achter het NSL
verschuilt en de luchtkwaliteit veel verder van de wegrand berekent dan de wettelijk voorgeschreven 0-10 meter. De (mede-verantwoordelijke) wethouder van Samenwerking deed die ernstige
beschuldiging af als ongepast nu de direct verantwoordelijke (VVD) wethouder er niet bij is!
VVD: We mogen blij zijn met die 10 Mio waar de wethouder zo zijn best voor heeft gedaan en
waarvoor we ook nog een fietspassage, ecoduct en parallelwegen krijgen!

Ons stemadvies? In volgorde:
A. Stem CDA die zich wel inzet voor meer geld voor ondertunneling N65.
B. Stem Progressief die ondertunneling een sympathiek idee vindt en ook meer N65 geld wil.
C. Stuur Samenwerking en VVD naar huis. Die ontkennen dat ze er een potje van maakten!

Weet waarvoor u kiest op 19 maart!
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