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Afbeelding voorzijde: ‘Vrouw met blaker’, Niek van Leest (1930-2012). Het beeld werd in 1996 door 

kaarsenfabrikant Bolsius geschonken aan de toenmalige gemeente Schijndel. Aanleiding was het 125-jarig 

bestaan van Bolsius. 

 

 

 

 

‘Met de kennis van nu’ is het jaarverslag 2018 van de fractie van ‘Hart voor Schijndel’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaarverslag wordt louter digitaal verspreid. De onderstreepte teksten zijn links naar artikelen op de website 

van ‘Hart voor Schijndel’.  

Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 

openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, 

of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

http://www.hartvoorschijndel.nl/
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2018 in een notendop:  

Meierijstad is nog geen succes 
 

Als iets in 2018 duidelijk werd, dan is het dat de gemeente Meierijstad geen succes is. Voor de 

optimisten onder ons: nóg geen succes. Vanwege onze afkomst is dat voor Hart misschien duidelijker 

dan voor de andere partijen. Want inwoners van de voormalige gemeente Schijndel zijn er in 

Meierijstad het meest op achteruitgegaan. 

‘Een kille wind van schaalvergroting 

 en afstandelijkheid waait door Meierijstad’ 
 

Op de valreep van het oude jaar hoorden we blije 

berichten van de Schijndelse scouting. Die club 

haalt oud papier op en krijgt vanaf januari een fors 

hogere kiloprijs. Het is een van de weinige 

meevallers voor de dorpen Schijndel en Wijbosch. 

De harmonie en sommige andere verenigingen 

zien hun subsidie slinken, het ophalen van afval 

wordt duurder en (qua ophaaldagen) 

verwarrender, er zijn vrijwel geen forse 

investeringen gepland in de voormalige gemeente 

Schijndel, de hier opgebouwde reserves gaan naar 

achterstallig onderhoud en nieuwbouw (zoals scholen en sportparken) in de voormalige gemeenten 

Veghel en Sint-Oedenrode, regels voor evenementen druisen in tegen de lokale horecabelangen hier 

en de door de Schijndelse gemeenteraad besloten verplaatsing van de kermis is op de lange baan 

geschoven.  

En misschien nog wel erger dan dit alles: het College van Meierijstad laat een kille wind van 

schaalvergroting en afstandelijkheid door de gemeente jagen. Het leidde enkele dagen voor de 

jaarwisseling tot de opheffing van het Oranjecomité van Schijndel. 

Al die forse aderlatingen leveren tot op heden weinig op. De nieuwe gemeente lijkt niet uit te blinken 

in visie en beleid. Het College was, overigens best begrijpelijk, vooral druk met het harmoniseren van 

allerlei regelingen, heffingen, verordeningen en belastingen. En ondanks dat Schijndel er meestal 

bekaaid afkwam, heeft Hart best begrip voor de lastige klus die burgemeester en wethouders 

moesten klaren. 

De vraag is echter of ze die klus wel hadden moeten klaren. Of Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode 

niet beter zelfstandig hadden kunnen blijven.  

De vraag stellen, is hem beantwoorden. Maar om twee redenen moesten we er maar niet al te lang 

bij stil staan. Eén: Meierijstad is nu eenmaal een feit en we moeten er dus maar het beste van 

http://hartvoorschijndel.nl/subsidies-zijn-eerlijk-%C3%A9n-vallen-zwaar
http://hartvoorschijndel.nl/afvalkosten-vooral-voor-schijndel-hoger
http://hartvoorschijndel.nl/afvalkosten-vooral-voor-schijndel-hoger
http://hartvoorschijndel.nl/herindeling-redding-voor-sportpark-neul
http://hartvoorschijndel.nl/herindeling-redding-voor-sportpark-neul
http://hartvoorschijndel.nl/natte-horeca-droog-brood
http://hartvoorschijndel.nl/dossier-kermis-hoe-roy-de-strijd-verloor
http://hartvoorschijndel.nl/dit-gaat-over-meer-dan-het-oranjecomit%C3%A9
http://hartvoorschijndel.nl/rooi-geeft-gas-en-college-doet-kalm-aan
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maken. Twee: twee raadsleden van Hart waren, toen het besluit tot de fusie werd genomen, voor het 

samengaan van de drie gemeenten. We bekennen schuld.  

‘De romantische schilderkunst van Dorus van Oorschot 

 past vast niet bij het Merk Meierijstad’ 

 

‘Met de kennis van nu’, plachten politici dan te zeggen. Waarna iets volgt als ‘kunnen we vaststellen 

dat we toen een verkeerd besluit namen’. We hebben deze schuldbekentenis gepromoveerd tot titel 

van dit jaarverslag.  

Even overwogen we op de cover het schilderij 

‘Dood vogeltje’ te plaatsen, gemaakt door Dorus 

van Oorschot, een van Schijndels bekendste 

kunstschilders. De symboliek druipt er immers van 

af – niet alleen omdat het vogeltje gezien kan 

worden als Schijndel binnen Meierijstad, ook 

omdat het nieuwe College een deel van de 

geschonken schilderijen teruggeeft aan de erven 

van Van Oorschot. Geen plek voor. En de 

romantische schilderkunst pas vast ook niet binnen de gewenste uitstraling van Het Merk 

Meierijstad. 

We somberen nog even verder. Het afgelopen jaar gebeurde er veel níet. Hart hamerde keer op keer 

op de noodzaak om visie te ontwikkelen. Op de gemeente in het algemeen en op specifieke 

beleidsterreinen in het bijzonder. Het kwam er amper van. Soms leek de visie zoiets als ‘We doen ons 

best, iedereen hoort erbij en verder zijn we voor vrede en tegen oorlog’. En zo nu en dan vertikte het 

College openlijk om een visie te bedenken. Dat geldt bijvoorbeeld voor (politieke) burgerparticipatie.  

‘In Boxtel en Sint-Michielsgestel 

 hadden ze het wel geweten’ 
 

Hart is niet enthousiast over de nieuwe gemeente. En dat komt niet alleen vanwege de achteruitgang 

die het voor Schijndel betekende en door de visieloosheid van het dagelijks bestuur. Het komt ook 

omdat bij nader inzien de 

samenvoeging van juist deze 

drie gemeenten om 

culturele redenen niet 

logisch is. Het blauwe 

Veghel, het groene Sint-

Oedenrode en het rode 

Schijndel – het zijn qua 

politiek en samenleving 

verschillende werelden. In 

Boxtel en Sint-Michielsgestel 

horen we nog steeds dat ze 

het daar wel geweten 

hadden. Hoe mooi het was geweest als ze samen met Schijndel en ‘Rooi’ een gemeente hadden 

gevormd die niet de neus ophaalt voor wat dorps en klein is. 

http://hartvoorschijndel.nl/schijndelse-kunst-houden-weggeven
http://hartvoorschijndel.nl/marketing-voor-13-dorpen-kan-dat-wel
http://hartvoorschijndel.nl/marketing-voor-13-dorpen-kan-dat-wel
http://hartvoorschijndel.nl/hij-zei-het-echt-%E2%80%98er-komt-geen-visie%E2%80%99
http://hartvoorschijndel.nl/burgerparticipatie-verdient-echt-beter
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Maar we tellen ook onze zegeningen. Zo stellen we vast dat de samenwerking binnen de 

gemeenteraad en van de raad met het College in het algemeen goed is. In Schijndel was het politieke 

klimaat nogal verrot, doordat de coalitie steevast een soort van IJzeren Gordijn optrok en de 

oppositie zelden iets gunde. En hoewel we zo nu en dan krampachtige pogingen zien vanuit sommige 

coalitiepartijen om die tijden van weleer te laten herleven, blijft de sfeer doorgaans open. Dat is fijn. 

‘Hart is idealistisch en pragmatisch’ 
 

Wat ook fijn is: Hart kreeg en nam de ruimte een geheel eigen positie te veroveren. We ontwikkelden 

ons tot een partij die idealistisch en pragmatisch tegelijk is, die van leer trekt als ze dat nodig vindt en 

handen reikt én aanpakt als het kan. Een partij met een eigen geluid in de gemeenteraad. Kritisch en 

constructief. Venijnig en warm. Strak en meebuigend. Maar altijd herkenbaar – altijd de partij met 

een heilig geloof en vertrouwen in de inwoners en altijd vechtend voor een lokale overheid die er is 

voor mensen die het zonder die overheid niet kunnen. 

  

http://hartvoorschijndel.nl/het-gaat-goed-met-de-politiek-meierijstad
http://hartvoorschijndel.nl/het-gaat-goed-met-de-politiek-meierijstad
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De thema’s van Hart in 2018 
‘De vijf van Hart’ noemen we ze – vijf uitgangspunten die ons doen en laten bepalen. Wat deden 

we ermee in 2018? Een greep. 

1. Iedereen kan meedoen 

Ons streven: In Meierijstad hoort iedereen erbij. Rijk, 

arm, slim, nog slimmer, werkend, werkloos, jong, 

oud, autochtoon, allochtoon, gezond, ziek: iedereen 

kan meedoen. En van iedereen verwachten we het 

een en ander. 

• Jeugdzorg moet niet ophouden als jongeren 

18 jaar worden, betoogden we. Het College denkt er 

precies zo over, zo bleek. Als het nodig is, gaat zorg 

door tot desnoods 23 jaar. 

• Als we willen dat iedereen meedoet, moet 

iedereen de teksten van de gemeente kunnen 

begrijpen. We kwamen een paar keer met voorbeelden van ronduit beroerde brieven.  

• Op ons aandringen krijgen Q-koortspatiënten een speciale therapie vergoed door de 

gemeente. 

• Achter de schermen traden we op als ombudsman voor veel individuele bewoners die 

problemen hadden op het gebied van zorg, werk en geld.  

• We kwamen op voor bewoners van een woonwagenkampje in Veghel (foto).  

 

‘Eerst helpen en dan pas de administratie’ 
 

2. De overheid is er vooral voor wie het zonder de overheid niet kan. 

Ons streven: De overheid is van iedereen en is er voor iedereen. Maar wat ons betreft is de overheid 

er vooral voor de mensen die de overheid nodig hebben. Voor zorg, werk, geld, advies of steuntjes in 

de rug.  

• De ondersteuning van Wmo-cliënten wordt dankzij een voorstel van Hart beter. 

• De afhandeling van aanvragen voor bijzondere bijstand en andere armoederegelingen moet 

sneller, betoogden we. Het College erkende haar traagheid en beloofde beterschap. 

• Gehandicapten moeten betalen voor hun parkeervergunning? Bizar, vinden we. Een motie 

om dat te veranderen krijgt een meerderheid. 

• Hulp moet sneller worden geleverd. Eerst helpen en dan pas de administratieve rompslomp 

regelen. Dit voorstel van Hart haalt het niet. Gelukkig wil de wethouder het toch gaan 

uitproberen. 

• De Verklaring Omtrent Gedrag hoort verplicht te zijn voor vrijwilligers die met minderjarigen 

werken binnen gesubsidieerde verenigingen. De wethouder wil er niet aan, het lijkt er in 

2019 toch van te komen. 

 

 

http://hartvoorschijndel.nl/de-vijf-van-hart
http://hartvoorschijndel.nl/oud-schijndelaar-pleit-voor-meer-jeugdzorg
http://hartvoorschijndel.nl/gemeente-%E2%80%98bel-mail-schrijf-ons-niet%E2%80%99
http://hartvoorschijndel.nl/q-koortspati%C3%ABnt-vraag-fysio-aan
http://hartvoorschijndel.nl/u-weet-ons-te-vinden
http://hartvoorschijndel.nl/wat-het-college-nog-niet-weet-over-roma
http://hartvoorschijndel.nl/cli%C3%ABnten-wmo-de-kou-%C3%A9n-gesteund
http://hartvoorschijndel.nl/gemeente-traag-bij-minimaregelingen
http://hartvoorschijndel.nl/hij-wordt-gratis-die-gehandicaptenkaart
http://hartvoorschijndel.nl/nieuwe-aanpak-hulp-vanavond-raad
http://hartvoorschijndel.nl/verklaring-omtrent-onaardig-gedrag
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3. Inwoners doen mee aan politiek en dat vinden die inwoners leuk en 

belangrijk. 

Ons streven: We houden op met burgers naar 

de politiek lokken. We gaan het andersom 

doen. We gaan inwoners de baas maken over 

hun straat, buurt, wijk en dorp. Dat vraagt om 

een gemeentebestuur dat stimuleert, faciliteert, 

ondersteunt en het lef heeft de regie los te 

laten. Om een gemeente die geld, bemoeienis, 

verantwoordelijkheid en zeggenschap aan 

dorpen en wijken geeft. 

• We doen hard ons best inwoners te 

informeren over en motiveren voor de lokale politiek. Dat doen we onder meer met onze 

website, waarin opgenomen een gedetailleerde agenda van wat er te doen is. En gemiddeld 

vier tot vijf artikelen per week. 

• We werkten aan een plan om inwoners een formele rol te geven in het 

besluitvormingsproces van de raad. Het is een lange strijd, maar uiteindelijk lijkt tijdens een 

beeldvormende avond in december het kwartje te vallen bij College en raad. 

• Er komt op ons voorstel een kinderparlement. In het voorjaar gaan scholieren massaal 

kennismaken met het werk van de gemeenteraad. 

• We organiseerden een avond over burgerschap en lokale politiek met auteur Geerten Waling 

als spreker. 

• Voor onze visie op politieke burgerparticipatie is veel belangstelling. Onze fractievoorzitter 

houdt spreekbeurten in heel het land (foto). 

 

‘We gaven tips voor 

 duurzame evenementen’ 
 

4. Samen zijn we duurzaam. 

Ons streven: Meierijstad is duurzaam. Wat we doen, is goed voor natuur, milieu én mensen. We laten 

het niet bij woorden, we maken het concreet. 

• In 2018 en 2019 is er een bescheiden subsidie voor eigenaren die hun huis verduurzamen. 

Het is het resultaat van een motie van Hart. 

• We verzetten ons tegen een, in onze ogen, slecht uitgewerkte en dus gemakzuchtige motie 

van PvdA met betrekking tot gasloos bouwen.  

• We leveren concrete tips voor duurzame evenementen. De meesten vinden we later terug in 

een nota van het College. 

• We steunen het plan van Team Meierijstad om als gemeente lid te worden van de 

statiegeldalliantie.  

• We maken ons druk over de gezondheidsrisico’s van geitenbedrijven en vragen Jos van de 

Sande, een landelijk deskundige op dit gebied, speciaal voor Hart en daarmee voor 

Meierijstad een stuk hierover te schrijven. 

 

http://hartvoorschijndel.nl/agenda
http://hartvoorschijndel.nl/meer-macht-burgers-bij-besluiten-raad
http://hartvoorschijndel.nl/meer-macht-burgers-bij-besluiten-raad
http://hartvoorschijndel.nl/hupsakee-en-weer-een-succes-binnen
http://hartvoorschijndel.nl/%E2%80%98lokaal-zelfbestuur-zit-onze-genen%E2%80%99
http://hartvoorschijndel.nl/%E2%80%98hart%E2%80%99-krijgt-podium-voor-visie-democratie
http://hartvoorschijndel.nl/nog-%C3%A9%C3%A9n-keer-subsidie-verduurzamen-woning
http://hartvoorschijndel.nl/huizen-zonder-gas-en-wie-dat-gaat-betalen
http://hartvoorschijndel.nl/7-tips-voor-duurzame-evenementen
http://hartvoorschijndel.nl/irritant-al-die-bermen-vol-blikjes-en-flesjes
http://hartvoorschijndel.nl/wonen-bij-geiten-dit-vindt-de-deskundige
http://hartvoorschijndel.nl/wonen-bij-geiten-dit-vindt-de-deskundige
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5. We heten niet voor niets ‘Hart 

voor Schijndel’. 

Ons streven: Schijndel heeft, aldus 

onafhankelijk onderzoek, de meest sterke 

sociale netwerken binnen Meierijstad. In 

Schijndel gaan we daarom nieuwe 

initiatieven ontwikkelen die mensen 

zelfstandiger, autonomer en gelukkiger 

maken. De andere kernen gaan met groot 

enthousiasme volgen. 

• We zijn het hele jaar druk met het 

wijkcentrum op de Boschweg. Met succes: 

we krijgen de hele raad mee als we voorstellen dat de nieuwbouw in de begroting van 2019 

moet worden opgenomen. 

• We willen dat de kermis De Steeg verlaat en dat de vrijdagse visboer daar blijft. Het eerste is 

nog niet gelukt, het tweede (foto) wel. 

• We zien hoofdschuddend aan hoe het College en een meerderheid van de raad rommelt met 

het voormalige gemeentehuis in Schijndel. Trouwzaal en gemeenteloket moesten er eerst 

weg en komen nu mogelijk weer terug. Wij hadden liever gezien dat de ambtenaren hun 

werk hadden gedaan op diverse locaties, waaronder dit gebouw. Goedkoper en beter voor 

de contacten met inwoners. Ons idee voor een park achter het gebouw vindt weerklank bij 

het College. 

• We worden de stem van Schijndel en Wijbosch, de dorpen die het meest te lijden hebben 

onder de fusie. Dat doen we overigens zonder de andere elf kernen te vergeten. 

• We helpen slager Dennis van de Ven om geld te krijgen voor de verzekering van een AED aan 

zijn winkelpand. 

 

‘Visboer óp De Steeg en de kermis eraf!’ 
 

  

http://hartvoorschijndel.nl/natuurlijk-stemmen-we-voor-de-begroting
http://hartvoorschijndel.nl/dossier-kermis-hoe-roy-de-strijd-verloor
http://hartvoorschijndel.nl/viskraam-op-de-steeg-schijndel-lijkt-gered
http://hartvoorschijndel.nl/parkidee-hart-plan-raadhuis-schijndel
http://hartvoorschijndel.nl/dossiers/kleine-kernen
http://hartvoorschijndel.nl/slager-dennis-voor-uw-ham-en-uw-hart
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Onze effectiviteit 
Het effect van een politieke partij is voor een deel niet te meten. Zo denkt Hart van zichzelf dat ze de 

publieke opinie beïnvloedt en de betrokkenheid bij het openbaar bestuur onder mensen een beetje 

vergroot – geen idee of het klopt, de gedachten borrelen op vanuit de onderbuik van de fractie. 

Wat Hart formeel doet is wél zichtbaar te maken. Raadsfracties kunnen voor of tegen voorstellen 

stemmen en zo nu en dan daarbij het verschil maken. We maken daar weinig woorden aan vuil, want 

dit is een nogal passieve manier van politiek bedrijven. Kwestie van ‘Voor!’ of ‘Tegen!’ roepen door 

de voor raadsleden opgestelde 

microfoons. 

Belangrijker zijn daarom de moties, de 

verzoeken, suggesties, opdrachten en 

vragen die tijdens raadsvergaderingen aan 

het College worden gesteld en waar de 

meerderheid van de gemeenteraad zich 

achter schaart. Of niet. 

‘Wel kinderpardon, 

Geen vuurwerkvrije zones’ 
 

Hart werkte in 2018 mee aan zeven aangenomen moties. Soms namen we het voortouw, andere 

keren zetten we onze handtekening onder een voorstel van een andere fractie.  Veel moties hebben 

betrekking op een voorstel dat door het College aan de raad is aangeboden. Maar er kwamen ook 

zogeheten ‘moties vreemd’ voorbij. Die staan los van welk agendapunt ook. Een voorbeeld is het 

verzoek van Hart om bij het kabinet te pleiten voor een ruimhartig kinderpardon. Die motie haalde 

een meerderheid. Dat geldt niet voor het plan van Hart om bewoners de vrijheid te geven om hun 

eigen straat vuurwerkvrij te verklaren. Die motie strandde.  

 

Daarnaast zijn de pogingen om een 

raadsvoorstel aan te passen, de zogeheten 

amendementen. Het is opvallend dat de 

Meierijstadse gemeenteraad daar nogal 

druk mee is – zeker in vergelijking met die 

van Schijndel destijds. Daar was het de 

gewoonte om voor of tegen een voorstel 

te stemmen, de volksvertegenwoordigers 

in Meierijstad zijn fanatieker en proberen 

besluiten aan te passen.  

Hart was op dit gebied behoorlijk succesvol. Acht keer lukte het ons een besluit aan te passen. Zo 

kregen we de hele gemeenteraad achter ons voorstel om de nieuwbouw van een wijkcentrum in de 

Schijndelse wijk Boschweg in de begroting op te nemen. Minder indrukwekkend, behalve voor de 

betrokken marktkoopman: de viskraam mag dankzij ons amendement gewoon elke vrijdag zijn 

makreel en schol verkopen op het evenemententerrein in Schijndel. 

http://hartvoorschijndel.nl/over-kinderen-drank-vuurwerk-en-hackers
http://hartvoorschijndel.nl/over-kinderen-drank-vuurwerk-en-hackers
http://hartvoorschijndel.nl/erp-met-lege-handen-boschweg-wel-blij
http://hartvoorschijndel.nl/erp-met-lege-handen-boschweg-wel-blij
http://hartvoorschijndel.nl/viskraam-op-de-steeg-schijndel-lijkt-gered
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Dankzij de amendementen hoefden we niet erg vaak tegen een raadsvoorstel te stemmen. We 

deden dat maar twee keer: in december keerden we ons tegen de invoering van toeristenbelasting 

en in maart keurden we het ‘wenkend perspectief’ af, een plan met betrekking tot de 

herbestemming van het voormalige gemeentehuis van Schijndel. In beide gevallen probeerden we 

vanzelfsprekend die besluiten aan te 

passen. 

Overigens zijn Team Meierijstad en CDA 

succesvoller met hun amendementen. Een 

reden is dat beide partijen samen de 

meerderheid vormen in de gemeenteraad. 

Zodra die twee elkaar vinden in een 

voorstel, gaat het door. Kleine fracties 

moeten daar veel harder voor werken.  

Wat Hart onderscheidt van de andere 

partijen: we stellen erg veel ‘artikel 33’-

vragen aan het College. Dat zijn vragen waarmee we het College ter verantwoording roepen of 

waarin we vragen om een standpunt. Het is een manier om inhoudelijke discussie op gang te 

brengen of daarin sturend te zijn.  

‘Hart kaartte problemen van 

 individuele inwoners aan’ 

 

Tot slot zijn er nog de technische vragen. 

Daarbij draait het louter om informatie, om 

dingen willen weten.  

Niet vastgelegd zijn de vragen die 

raadsleden stellen aan contactambtenaren. 

Contactambtenaren zijn medewerkers van 

de gemeente die op verzoek informatie 

verschaffen aan individuele raadsleden. 

Hart gebruikt die mogelijkheid vooral om 

klachten of problemen van inwoners aan te 

kaarten. Vanwege de privacy is het niet handig dat via een openbare technische vraag te doen. Daar 

komt bij dat die openbaarheid al snel leidt tot cliëntisme – burgers zouden de indruk kunnen krijgen 

dat raadsleden er zijn voor hun individuele verlangens. 

 

 

 

  

http://hartvoorschijndel.nl/cda-zit-de-puberteit-en-ligt-op-ramkoers
http://hartvoorschijndel.nl/en-weer-gaat-het-mis-met-%E2%80%99t-gemeentehuis
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Communicatie, kernactiviteit van Hart 
Hart is de partij van de communicatie. Er is, gokken we, op lokaal niveau geen partij in Nederland die 

zo actief is als het om communicatie gaat. Waarbij de kwantiteit van onze publicaties op onze 

website het meest in het oog springt. 

We doen dat om verschillende redenen.  Zo geloven we niet in kortstondige campagnes vlak voor 

verkiezingen. In plaats daarvan 

beschouwen we onze 

communicatie als een permanente 

campagne. Als onafgebroken 

promotie dus. 

Belangrijker: we vinden dat 

volksvertegenwoordigers 

verantwoording moeten afleggen 

over hun doen en laten. Dat doen 

we vanzelfsprekend binnen de 

gemeenteraad, maar we beseffen 

dat we via die weg niet al te veel 

mensen benaderen. Ons publiek 

via website, sociale media en de pers is groter. 

Op de derde plaats zorgt onze communicatie voor reacties. Daar zijn we blij mee, want de respons 

voedt ons. Het afgelopen jaar leidde het tot nader onderzoek door Hart, tot vragen en moties en tot 

boeiende gesprekken met 

inwoners. Het maakte ons politiek 

handelen beter. 

De grafieken op deze pagina 

tonen hoe actief we in vergelijking 

met anderen zijn. Zo is zichtbaar 

(bovenste grafiek) dat Hart niet 

alleen meer berichten publiceert 

via haar website dan alle andere 

partijen samen, maar het laat ook 

zien dat de andere partijen in 

2018 in het algemeen stiller waren 

dan in 2017, het jaar van de start 

van de nieuwe raad. Hart liet juist 

meer van zich horen: 268 nieuwsberichten plaatsen we. Ze zorgden ervoor dat dit jaarverslag tjokvol 

hyperlinks zit – klik erop en u leest nog uitgebreider wat we allemaal deden in 2018. 

‘Ruim 12.000 unieke bezoekers op onze site’ 
 

Vanwege onze afkomst en naam lijkt het alsof we er vooral voor Schijndel zijn. En inderdaad: over 

geen dorp publiceerden we zoveel als over Schijndel (47 artikelen). Maar de stukjes over de andere 

twaalf dorpen (55) leverden meer items op dan de andere zeven partijen in totaal over specifieke 

kernen publiceerden (47). 

http://www.hartvoorschijndel.nl/
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Vanzelfsprekend hadden we het niet alleen over de dertien dorpen. Wie onze site bezoekt, weet dat 

we twintig dossiers bijhouden. Die gaan onder meer over zorg, duurzaamheid en nieuwe democratie 

(politieke burgerparticipatie). Het bereik wisselt sterk. Soms wordt een bericht slechts door 50 

mensen gelezen, andere verhalen zorgen binnen enkele dagen voor wel 500 lezers. Het maakt ons 

niet heel veel uit – de stukjes met weinig bereik komen doorgaans wél terecht bij 

beleidsmedewerkers, wethouders en collega-raadsleden. En bij hen moeten we zijn om beleid te 

beïnvloeden. In 2018 hadden we trouwens ruim 12.100 unieke bezoekers die in totaal ruim 32.000 

keer de site bezochten.  

Behalve de website zijn ook de sociale media belangrijk voor Hart. We hebben op Twitter op een na 

de meeste volgers van alle politieke partijen in Meierijstad (saillant: eenmanspartij Gemeentebelang 

Meierijstad heeft de meeste volgers). Op Facebook doen we het met ruim 1800 likes beter – de 

andere zeven partijen hebben samen minder volgers. Op Instagram hebben we nog een wereld te 

winnen, al doen we het ook hier beter dan gemiddeld. 

‘Elke week wel een afspraak’ 

 

En dan zijn er nog de vele contacten die we met inwoners, ondernemers, ambtenaren, wethouders, 

collega-raadsleden en professionals hebben. Er gaat geen week voorbij of we hebben, buiten de 

formele vergaderingen om, wel een afspraak. 
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Over de fractie 

 
Van links naar rechts: Clemens van Dijk (steunfractielid, ‘onze man in Sint-Oedenrode’), Mirjam van 

Esch (gemeenteraadslid, ‘het wetenschappelijk bureau van Hart’), Annie Jansen (raadscommissielid, 

‘de stem van de Schijndelse Bloemenwijk’), Carien van Dooren (raadscommissielid, ‘onze vrouw in 

Veghel’), Marco de Heus (‘onze man in Veghel’), Lambèr Gevers (gemeenteraadslid, ‘de man die de 

naam van de partij waarmaakt’) en Laurens van Voorst (fractievoorzitter). 

‘Fractievergaderingen zijn openbaar’ 

 

De fractie bestaat uit drie gemeenteraadsleden, twee raadscommissieleden (we hebben nog twee 

vacatures!) en twee steunfractieleden. We vergaderen meestal op woensdag in Zakencentrum De 

Bank in Schijndel, waar Hart tevens kantoor houdt. De fractievergaderingen zijn meestal openbaar, 

echter alleen voor wie zich vooraf aanmeldt. Dat kan per mail.  

  

mailto:info@hartvoorschijndel.nl
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Colofon 
‘Met de kennis van nu’ is het jaarverslag van de fractie van ‘Hart voor Schijndel’ – en dus niet van 

de vereniging. Daarom hierin geen informatie over ledenaantallen, financiën of ledenvergaderingen. 

Die informatie is trouwens alleen beschikbaar voor leden. 

Redactie: 

Clemens van Dijk (data site, grafieken), Mirjam van Esch (data ‘De thema’s van Hart in 2018’) en 

Laurens van Voorst (tekst en opmaak).  

 

Voor meer informatie: 

 

Internet www.hartvoorschijndel.nl 

E-mail  info@hartvoorschijndel.nl 

Facebook www.facebook.com/hartvoorschijndel 

Twitter  https://twitter.com/HartvSchijndel 

Instagram https://www.instagram.com/hartvoorschijndel/ 

Telefoon 073 5284081 

Post  Hart voor Schijndel 

  Hoofdstraat 43 

  5481 AA  Schijndel 

 

Lid worden? Graag! Het kost € 30 per jaar, behalve als dat voor u een financieel een probleem is. Dan 

betaalt u vanzelfsprekend minder. Hier kunt u zich aanmelden. 

Op de hoogte blijven van ons werk? Meld u aan voor de wekelijkse gratis digitale nieuwsbrief ‘Hart 

op zondag’.  

http://www.hartvoorschijndel.nl/
mailto:info@hartvoorschijndel.nl
http://www.facebook.com/hartvoorschijndel
https://twitter.com/HartvSchijndel
https://www.instagram.com/hartvoorschijndel/
http://hartvoorschijndel.nl/%E2%80%98ik-heb-hart-voor-schijndel-ik-word-lid%E2%80%99
mailto:info@hartvoorschijndel.nl

