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Woord vooraf
Dit is het vierde jaarverslag van de fractie van Hart. Van de fractie ja, niet van de vereniging
Hart. Dit stuk gaat dus niet over ledenaantallen, jaarrekening en begroting en hoe boeiend
de jaarvergadering was. Over dat soort zaken legt het bestuur verantwoording af aan de
leden en aan niemand anders. Mocht u nieuwsgierig zijn naar dit soort zaken: word lid.
Voor de fractie geldt dat ze graag verantwoording aflegt aan iedereen in Meierijstad. Aan
onze leden, onze kiezers en aan alle andere inwoners – een beetje raadslid is er immers ook
voor wie niet op hem of haar stemde.
Vandaar dus dat we elk jaar een verslag publiceren. Dat we daarmee meteen reclame voor
Hart maken is mooi meegenomen, maar – hand op het hart van Hart – niet het doel.
Wat betreft de titel: Hart is de partij die onafgebroken pleit voor intensief overleg van de
gemeente met inwoners en tussen inwoners onderling. Juist dit jaar ervoer Hart meer dan
ooit hoe zinvol dat pleidooi is. Zie verderop in dit jaarverslag.
De afbeeldingen in dit jaarverslag zijn plaatjes waarmee Hart via Facebook, Twitter en
Instagram reclame maakt voor artikelen op haar website. De teksten in blauw met
onderstreping zijn links naar artikelen op de website.
We wensen u veel leesplezier. Schroom niet om met vragen of opmerkingen bij ons aan te
kloppen. Zie voor de contactgegevens ons colofon.

Fractie Hart
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2020 in een notendop
Het jaar 2020 was het jaar van de stilte tussen twee stormen.
Zo halverwege volgend jaar begint de campagne voor de raadsverkiezingen van maart 2022
en dan gaan partijen hun stinkende best doen zich binnen en buiten de raad te profileren.
Stormachtige tijden zijn dat altijd, die campagne-maanden.

2020: stilte tussen twee stormen
2020 was ook het jaar van de stilte na de storm. In 2019 wankelde de coalitie vanwege
geruzie binnen, toen nog, de grootste partij. Gaan we het verder niet meer over hebben.
Stilte is niet hetzelfde als dat raadsleden slapend in
hun zetels hingen. Want de raad was druk met
woningbouw, zwembaden, windturbines,
zonnepanelen en specifieke lokale zaken zoals de
Markt in Sint-Oedenrode en De Molenheide in
Schijndel.
Bij zowat al die onderwerpen werd duidelijk waar de
kracht en de zwakte van het College ligt, vindt Hart.
Wat de kracht betreft: in het algemeen is Hart
behoorlijk content met het beleid dat burgemeester en
wethouders uitvoeren.
We pikken er één voorbeeld uit: er wordt heel hard gewerkt aan het tekort van het aantal
woningen. Hoewel de woningnood nog altijd enorm is, zijn er goede prestaties geleverd –
sinds de start van Meierijstad zijn er al duizend nieuwe huizen opgeleverd. En dan hebben
we het nog niet gehad over de woningen die nu worden gebouwd of gepland.

Keer op keer gaat het mis
De zwakte zijn de communicatie en participatie. We zien hoe het College haar stinkende
best doet om inwoners serieus te nemen, maar ondanks dat gaat het keer op keer mis. Bij
vrijwel alle belangrijke dossiers krijgt de raad
ingezonden brieven en formele zienswijzen die juist
hierover gaan: waarom zijn we niet of zo laat
geïnformeerd, waarom konden we geen inbreng
leveren, waarom deed u niets met wat we zeiden,
waarom reageerde u niet op onze brieven – dat soort
reacties dus.
Hart heeft een eigen visie ontwikkeld op dit gebied en
die komt er op neer dat inwoners zowel invloed,
zeggenschap en verantwoordelijkheid kunnen krijgen
binnen vooraf gestelde kaders.
Dat klinkt nogal abstract. Daarom een voorbeeld van hoe dat in de praktijk kan gaan. Dat
voorbeeld is het plaatsen van zonnepanelen in het buitengebied. De raad besloot afgelopen
voorjaar dat er bij wijze van eerste fase 50 hectaren vol worden gezet met die dingen. De
plaatsing is zo’n beetje verplicht, want volgt uit landelijk beleid. Waar ook niks aan te doen is:
veel locaties zijn ongeschikt, bijvoorbeeld omdat er huizen staan.
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Laat Keldonkers praten met Ollanders
Zo worden de kaders van mogelijke inbreng van
inwoners zichtbaar. De inwoners zouden samen kunnen
bepalen welke velden wel en niet worden gebruikt. Met
‘Niet in mijn achtertuin!’ redden ze het niet, want leg als
Keldonker aan een Ollander maar eens uit waarom zij
die panelen wel moeten accepteren en jij niet.
Deze vorm van burgerparticipatie wijkt sterk af van wat
nu gebruikelijk is. Op dit moment praten mensen met
tegengestelde belangen niet met elkaar, maar met
ambtenaren, wethouders en raadsleden van de
gemeente. Ze ervaren niet wat de gevolgen van hun
nee zijn voor anderen. Want ze spreken die anderen niet.
Praten helpt. Dat wist Hart al, maar werd afgelopen jaar nog duidelijker. De fractie besloot
met alle mensen, organisaties en bedrijven die ingekomen brieven verstuurden in gesprek te
gaan. Dat was vooral spannend als we het met die brievenschrijvers niet eens waren. Maar
zonder uitzondering waren het plezierige en vooral zinvolle gesprekken. We leerden bij,
veranderden van mening, zetten gesprekspartners aan tot verandering van standpunt,
vonden compromissen of konden advies geven.

Op elke ingekomen brief volgde een gesprek
We spraken met mensen die tegen het kappen van bomen zijn en met mensen die juist
wilden dat bomen gerooid zouden worden. We overlegden online met mannen en vrouwen
die willen dat Paaspop geen meter uitbreidt en togen
naar de directeuren van dat festival die toch echt meer
ruimte willen. We begeleidden omwonenden van een
veld die andere plannen hebben dan de gemeente en
we deden dat zonder zelf een standpunt in te nemen.
Al adviserend maakten we de betrokkenen wegwijs in
de wereld van lokaal bestuur en wisten we enkele
mensen zelfs te verleiden om digitaal
raadsvergaderingen bij te wonen.
En zo stapten we afgelopen jaar bijna vijftig keer op de
fiets, in de auto of achter het beeldscherm (want
corona) voor dit soort ontmoetingen. Het kost veel tijd, maar de inspanning betaalt zich
dubbel en dwars terug. We vergroten bij onze gesprekspartners en onszelf kennis en begrip.
In ons geval leidt het er ook nog eens toe dat we beter presteren in de raad.
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Van maand tot maand
Waar was Hart het afgelopen jaar allemaal druk mee? De belangrijkste activiteiten per
maand. Nota bene: het is slechts een greep. Wie echt alles wil weten, neemt een dag
vrij en leest de website.
Januari: ♥ We beginnen het jaar met, vinden we zelf,
een goed doorwrocht stuk op onze site over de meest
kwetsbare inwoners in Meierijstad. Lees: ‘In de steek
gelaten’. ♥ ‘Niet mauwen maar bouwen’ heet de druk
bezochte bijeenkomst over woningbouw. Met als
afsluiting ‘Rikkie mag ik een woning?’, een
carnavalslied van de fractie van Hart voor wethouder
Rik Compagne. ♥ Rooienaar Pieter van der Kamp
wordt steunfractielid van Hart.

Brabantser dan dit wordt het niet
Februari: ♥ De discussie over zonnepanelen en windturbines barst los in Meierijstad. Hart is
al bij de volgende stap: de Transitievisie Warmte. ♥ ‘Brabantser dan dit wordt het niet’,
schrijft Hart in een reactie op de plannen voor regionale samenwerking. ‘Mogen we daar een
slogan van maken?’, vraagt burgemeester Jack
Mikkers van ’s-Hertogenbosch. Nou, vooruit. ♥ De
gemeente Meierijstad gaat het geluk van inwoners
meten. Het verzoek daartoe kwam van Hart.
Maart: ♥ Hart vraagt aandacht voor plan Hooghekke
in Schijndel, goed voor 250 woningen. ♥ En voor
dyslexiezorg. De kosten daarvan rijzen de pan uit. ‘Is
dit niet een taak voor het onderwijs?’ ♥ Corona barst
los en zal de rest van het jaar bepalend zijn voor het
wel en wee van iedereen. ♥ Hart wordt uitgever.
‘Draagvlakte’ heet het boek over politieke
burgerparticipatie, geschreven door fractievoorzitter
Laurens van Voorst. ♥ Hart vraagt aandacht voor het bouwval Kerkstraat 11 in SintOedenrode. Uiteindelijk zal het in het najaar leiden tot een voorzichtig begin van serieuze
handhaving.
April: ♥ Hart start op Facebook de honderd dagen
durende campagne ‘Hart onder de riem’. Elke dag
een positief bericht met betrekking tot (de strijd
tegen) corona. ♥ Iedereen wil optie B en toch kiest
het College bij de bouw van een nieuwe school in
Eerde voor optie A. Hart zorgt er met een
wijzigingsvoorstel voor dat het alsnog B wordt. ♥
Hart houdt een enquête over corona. Conclusie:
Meierijstedelingen houden zich aardig staande.
Mei: ♥ Hart vraagt aandacht voor daklozen en zal
dat in het najaar nog eens doen.
Juni: ♥ Er moeten openbare toiletten komen in de grote dorpscentra, laat Hart weten.
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Juli: ♥ Hart zegt sorry nadat de fractie in een
digitale raadsvergadering mopperde over het
gebrek aan inzet van nogal wat
volksvertegenwoordigers en daar kritiek op kreeg. ♥
In navolging van de bijeenkomst van januari geeft
Hart in een serie van zeven delen inzicht in de stand
van zaken in Meierijstad op het gebied van
woningbouw. ♥ De sociaaleconomische visie zet
groei van het bedrijfsleven centraal en dat moet
anders, vindt Hart. Het gaat niet om groei, maar om
vooruitgang. De visie wordt later aangepast. ♥ Hart
zingt, vecht, huilt, bidt, lacht, werkt en bewondert.

Mislukte poging tot lagere OZB
Augustus: ♥ Resort de Molenheide raakt op de lange termijn haar woonfunctie kwijt. De
gebiedsvisie De Molenheide krijgt steun van Hart, maar pas nadat het College met de
bewoners en omwonenden in gesprek is gegaan.
September: ♥ Een Schijndels maandje. Hart zorgt
ervoor dat gekapte beuken aan de Achterste
Hermalen daar worden vervangen, ♥ dat café De
Sok goed in de gaten wordt gehouden door de
gemeente ♥ en dat de burgemeester in overleg gaat
met de vereniging van eigenaren van
appartementen aan de Deken Baekersstraat. Dat
laatste in verband met overlast.
Oktober: ♥ Omwonenden van het terrein aan de
Papaverstraat in Schijndel krijgen na intensieve
bemoeienis door Hart alsnog inspraak in de locaties
van nieuwbouw. ♥ Hart doet onderzoek naar een
omstreden initiatiefnemer van een appartementencomplex voor spoedzoekers in Veghel. De
resultaten liegen er niet om. ♥ Hart adviseert bewoners in Erp die van bomen af willen en van
Keldonk die kap juist willen voorkomen.
November: ♥ Vrijwilligers van de VVV in Sint-Oedenrode zijn verbolgen over de opheffing
van die dienst. Hart neemt het voor hen op.
December: ♥ Hart doet een mislukte poging om
de OZB over een jaar te verlagen. De raad voelt
er niet voor. ♥ Hart roept inwoners op de
luchtkwaliteit rond hun eigen woning te meten en
de resultaten te delen binnen het door de fractie
bedachte netwerk ‘Samen Meten Meierijstad’. Het
regent reacties. Een uitzending vanuit het
bestuurscentrum zorgt voor enthousiaste reacties
en in totaal zestig deelnemers.

8

Onze effectiviteit
De effectiviteit van Hart zit maar gedeeltelijk in de moties (verzoeken aan het College)
en amendementen (voorstellen om een raadsbesluit aan te passen). We zijn vooral
actief in onze pogingen inwoners politiek te laten participeren en om thema’s te
agenderen.
Wat dat laatste betreft: door onze communicatie,
inbreng tijdens raads- en raadscommissievergaderingen en gesprekken die we wekelijks
houden met allerlei mensen brengen we
onderwerpen en standpunten onder de aandacht.
Daarmee beïnvloeden we andere fracties,
ambtenaren, wethouders en organisaties.

We planten zaadjes
Het doet ons plezier dat we steeds vaker van
anderen ideeën en meningen lezen of horen
waarvan we weten dat wij het zaadje hebben
geplant. Het is een effectiviteit die niet meetbaar en bewijsbaar is en waarvan we dus ook
niet ons best gaan doen om u te overtuigen.
Wat wel meetbaar is, zijn de moties en amendementen die we indienden. Soms kwamen die
voorstellen uit onze koker en soms plaatsten we onze handtekening onder een voorstel dat
een andere partij bedacht. In beide gevallen zijn we (mede-)eigenaar van het idee.

Amendementen doen het beter dan moties
In het verslagjaar dienden we vier keer een motie in, alleen of samen met anderen.
Daarnaast waren er zes wijzigingsvoorstellen. Hieronder een overzicht. Vetgedrukt is de
partij die het initiatief nam.
Onderwerp motie

Indieners

Resultaat

Roep kabinet op om
weeskinderen op Lesbos
naar hier te halen.
Bied kabinet aan
weeskinderen in Meierijstad
op te vangen.
Vraag RIVM om onderzoek
relatie corona en
luchtkwaliteit
Regel invloed en inbreng
inwoners bij keuze locaties
zonnepaneelvelden

Hart, SP, PvdA, D66

afgewezen

Hart, SP, PvdA, D66

afgewezen

D66, SP, PvdA, Hart

aangenomen

Hart

afgewezen
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Onderwerp amendement

Indieners

Resultaat

Molenheide: stel besluit
gebiedsvisie uit tot College
omwonenden en bewoners
hebben gehoord.
Kies voor variant b bij bouw
school Eerde.
Maak vergoeding voor
projectontwikkelaars die
sociale woningen bouwen
hoger.*
Koers WSD: vastleggen rol
m.b.t. Participatiewet
Raad bevoegd tot bepalen
locaties zonnepanelen vanaf
5 hectaren.
Locaties zonder
noemenswaardige
meerwaarde vallen af voor
plaatsing zonnepanelen.

Hart

aangenomen

Hart, Lokaal, D66, Lijst
Blanco
PvdA, SP, D66, Hart

aangenomen

CDA, Hart en alle andere
fracties
Hart, Lijst Blanco, CDA,
Hier, PvdA, VVD

aangenomen

Lijst Blanco, Hart

aangenomen

afgewezen

aangenomen

* De vergoeding werd later dat jaar door een meerderheid van de raad zelfs helemaal
afgeschaft. Sindsdien betalen projectontwikkelaars die geen sociale huurhuizen kunnen of
willen bouwen geen vergoeding meer aan hun collega’s die dat juist wel doen.
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Onze communicatie
Hart beschouwt communicatie als een
kernactiviteit van de fractie.
Door te communiceren leggen we verantwoording af,
lokken we debat uit en worden we gevoed door
informatie en standpunten van anderen.

Te druk voor een plakboek
Onderstaand een overzicht van onze eigen
communicatiemiddelen. Vanzelfsprekend
communiceerden we ook via journalistieke media.
We hadden het te druk om een plakboek aan te
leggen en hebben daar dus geen overzicht van.

Bezoekers site
Nieuwsberichten site
Vrienden Facebook
Abonnees Hart op Zondag
Aantal uitgaven Hart op Zondag
Volgers Twitter
Volgers Instagram

2018

2019

2020

12.136
252
1839
51
45
onbekend
onbekend

14.735
247
1858
94
52
484
411*

18.540
244
1905
132
54**
522
365

’20 t.o.v.
‘19
+ 26%
- 1%
+ 3%
+ 40%
+ 8%
- 11%

* Waarschijnlijk is hier per abuis het aantal accounts ingevuld dat door Hart werd gevolgd in plaats van het aantal
volgers. Het is niet meer te achterhalen hoeveel volgers Hart op 31 december 2019 op Instagram had.
** Er verschenen twee extra uitgaven: eentje ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van Hart op 22 september
en eentje op 24 december ter gelegenheid van het kerstverhaal.

Het meest gelezen artikel in 2020 is een stuk dat dateert uit 2017: ‘Extra woning achter uw
huis? Tuurlijk joh’. De reden, vermoedt Hart: wie overweegt een woning achter het huis te
bouwen en op Google intikt ‘woning achter huis’ treft dit artikel als eerste hit aan.
Het meest gelezen artikel in 2020 uit 2020 is ‘Woningbouwlocaties Schijndel zijn bekend’.
Binnen een halve dag trok het ruim 600 lezers. De teller liep nog dagenlang door en stopte
bij 1.040 unieke lezers.
Hart heeft de meeste volgers en likes van alle Meierijstadse partijen op Facebook en
Instagram. Op Twitter is Hart de op één na meest gevolgde partij na Gemeentebelang
Meierijstad.
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2020 in quotes
Net als vorig jaar presenteren we een greep uit de quotes die op de website van Hart of
elders voorbij kwamen.
‘Of het nu gaat om energietransitie, woningbouw, verkeer, onderwijs of afvalbeleid:
steeds weer lijkt gemeentelijk beleid nadelige gevolgen te hebben voor juist de wijken
waar de meest kwetsbare mensen wonen.’
Hart begint 2020 goedgemutst.
‘Kom naar Rooi.’
Hart leest dat de GGD een lokaal kantoor in Meierijstad zoekt en ziet dat het
bestuurscentrum grotendeels leeg staat.
‘Een icoon.’
De Mooi Rooi Krant over Pieter van de Kamp, nieuw steunfractielid van Hart.
‘Meierijstad is in Brabant de absolute nummer 1 als het gaat om het verwachte aantal
vierkante meters vrijkomende agrarische bebouwing.’
Universiteit van Wageningen stelt vast dat Meierijstad ook ergens een koppositie in heeft.
‘Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed.’
Hart zingt Cornelis Vreeswijk na als het over Agrifood Capital gaat.
‘Rikkie, mag ik een woning?’
Hart zingt voor wethouder Rik Compagne.
‘Brabantser dan dit wordt het niet.’
Hart bedenkt per ongeluk de slogan voor Regio
Noordoost-Brabant.
‘Dit document heeft geen formele status.’
Wethouder Jan Goijaarts neemt een wijkvisie in
ontvangst waar Rooienaren twee jaar aan werkten.
‘Vorig jaar zeiden bewoners al dat ze het niet
willen, maar we hebben het toch ingetekend.’
Ambtenaar heeft het gemeentelijk beleid met
betrekking tot burgerparticipatie helemaal
begrepen.
‘Sorry, op het verkeerde knopje gedrukt.’
Gespreksleiders ‘webinar digitaal vergaderen’ heeft een beetje moeite met digitaal
vergaderen.
‘U bent in beeld.’
Burgemeester Kees van Rooij begrijpt niet helemaal dat bij digitaal vergaderen de camera de
spreker in beeld brengt en dat hij dus vooral niets moet zeggen als een spreker in beeld
komt.
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‘Een schofterig plan.’
Veghelse mevrouw kiest haar woorden zorgvuldig.
‘Houd vol.’
Hart spreekt Meierijstad toe.
‘En nu?’
Hart reageert met de kortste schriftelijke vraag ooit gesteld op de melding van het College
dat de eigenaren van een krot de regels overtreden.
‘Het is niet anders dan anders. We hadden al
amper een sociaal leven.’
Echtpaar doet mee aan de corona-enquête van
Hart.
‘Kijk, daar hebben we Van Zutven weer!’
Hart ontvangt alweer een wijziging van het
bestemmingsplan van het bedrijf dat ten onrechte in
het buitengebied actief is.
‘Harrie is niet blij met Harry’
Hart vat een meningsverschil samen tussen
wethouder Harry van Rooijen en Schijndelse citymanager Harrie van Herpen.
‘Wie oprecht vindt geen racist te zijn, wil het gesprek met iedereen over alles aangaan,
maar kom bij die mensen niet aan met grote, pijnlijke verwijten. En kom bij
slachtoffers van racisme niet aan met het vasthouden aan die traditie.’
Het zwarte-piet-dispuut door gemeenteraadslid Lambèr Gevers samengevat tijdens een
raadsvergadering.
‘Vraag niet wat Meierijstad voor u kan doen, vraagt wat u kunt doen voor Meierijstad.’
De gewenste sociaaleconomische visie door fractievoorzitter Laurens van Voorst
samengevat tijdens een commissievergadering.
‘Dank je wel voor dit mooie resultaat.’
Gemeenteraadslid Mirjam van Esch ontvangt een fijne mail over haar bemoeienis bij de
nieuwbouwplannen in de wijk Boschweg in Schijndel.
‘Als signaal aan de klanten.’
Uitbater van een café doet alsof hij de sluiting van
zijn kroeg zelf bedacht. In werkelijkheid moest hij
vanwege het overtreden van coronaregels sluiten.
‘In 2021 maken we een koppeling.’
College kondigt voor het vierde opeenvolgende jaar
de invoering van een softwarepakket aan.
‘Hij wordt gearresteerd zodra hij voet zet op
Duitse bodem.’
Het Duits Openbaar Ministerie over de
initiatiefnemer van een appartementencomplex in Veghel.
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‘Sorry wethouder, het kan gewoon niet.’
Hart rekent de kosten na van een nieuwe multifunctionele accommodatie in Sint-Oedenrode.
‘Armoede is erfelijk.’
Armoedeambassadeur Mieke Bosch kan het niet mooier maken.
‘Het kan niet zo zijn dat wij een besluit nemen en dat daarna inwoners er nog wat van
mogen vinden.’
Fractievoorzitter Sikko Oegema van de PvdA over
burgerparticipatie.
‘De bomen moeten weg en de gemeente wil dat
niet.’
Erpenaar.
‘De bomen moeten blijven en de gemeente wil ze
kappen.’
Keldonkenaar.
‘Economische groei is weinig anders dan meer spullen maken.’
Hart vindt de nadruk op economische groei niet zo wijs.
‘Hier is niet zomaar sprake van architectuur,
maar van bouwkunst.’
De Pieter Dijkema Stichting ziet iets dat Hart nog
niet wist van de kerk De Goede Herder. En ook na
die mededeling vergeten we het nogal eens.
‘Stel u eens wat vaker kwetsbaar op.’
Rijksvoorlichter Guido Rijnja spreekt wethouders
toe.
‘Bouwen, bouwen, bouwen.’
De fractie Lokaal is zowat tegen elk initiatief om
woningbouw te realiseren en kiest desondanks een motto over dat onderwerp.
‘Vanaf hier neemt een computer het wel over.’
Hart vat de boodschap samen van wethouder Coby van der Pas aan vrijwilligers van de VVV
in Sint-Oedenrode.
‘Na vragen van Hart zijn we op zoek gegaan.’
Hart zet de ZLTO aan het werk.
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De vijf van Hart
Het fundament van Hart is gevat in ‘de vijf van Hart’. Zo’n fundament heeft vanzelfsprekend
pas zin als de partij er in de praktijk wat mee doet. Daarom hier een verantwoording
daarover.
1. Iedereen kan meedoen.
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.
Op verzoek van Hart meet de gemeente het geluk
van inwoners. In de begroting van 2021 is er
verslag van gedaan. Algemene teneur: het gaat in
vergelijking met andere gemeenten goed met ons,
Meierijstedelingen.
Hart zet zich in voor meer werkgelegenheid voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De
oproep aan ondernemers om meer te doen op dit
gebied krijgt een plek in de gemeentelijke
sociaaleconomische visie.
Verder bekommeren we ons om inwoners met een
smalle beurs, onder meer door ons (tevergeefs) in te zetten voor een lagere OZB en te
pleiten voor goedkopere gehandicaptenparkeerkaarten. Speciale aandacht is er vanwege
corona voor jongeren. De kleine denktank ‘Jong van hart’ verwacht begin volgend jaar met
aanbevelingen te komen.
2. De overheid is er vooral voor wie het zonder de overheid niet kan.
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.
Werkend aan punt 1 zijn we automatisch actief op
dit gebied. De voorbeelden daar gaan over
gehandicapten, mensen met lage inkomens en
over jongeren die hulp nodig hebben.
3. Inwoners doen mee aan politiek en dat
vinden die inwoners leuk en belangrijk.
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.
Hart blijft er bij het College op hameren meer werk te maken van, wat wij noemen, politieke
burgerparticipatie. In 2020 besluiten we het heft wat vaker in eigen hand te nemen. We
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leggen contact met allerlei inwoners die iets willen realiseren of tegenhouden en staan hen
bij. Al overleggend leren we hen hoe ambtenarij, openbaar bestuur en lokale politiek werken.
Het zorgt voor een groeiende groep bewuste, betrokken en actieve burgers. We zijn er trots
op. Ook geven we een boek uit over het onderwerp.
4. Samen zijn we duurzaam.
Meierijstad is duurzaam. Wat we doen, is
goed voor natuur, milieu én mensen. We
laten het niet bij woorden, we maken het
concreet.
Hart wordt dit jaar de bomenpartij van
Meierijstad. Vooral op kleinschalig niveau
staan we inwoners met succes bij die op dit
gebied actief zijn. Een poging om
vergoedingen bij bomenkap in een
bomenfonds te storten, mislukt. Een
meerderheid van de raad voelt er niks voor.
Hart is kritisch over de rol van de agrarische
sector op het gebied van duurzaamheid en slaagt er ondanks dat in om toch een plezierige
relatie op te bouwen met ZLTO en individuele boeren. Het wederzijds begrip dat zo ontstaat
is zinvol en leidt er onder meer toe dat Hart begrip heeft voor de wens om geurnormen niet
verder te verlagen.
Hart maakt zich hard voor natuurbehoud in de omgeving van resort De Molenheide, ’t Lijnt in
Keldonk en bij Wijbosch.
5. We gunnen Meierijstad heel veel
Schijndel.
Schijndel heeft, aldus onafhankelijk
provinciaal onderzoek, de meest sterke
sociale netwerken binnen Meierijstad. Ook op
andere gebieden heeft dit dorp het redelijk
goed voor elkaar. Goed voorbeeld doet
volgen in de andere kernen, als het aan ons
ligt. Overigens ziet Hart ook de kracht van
andere dorpen. Het zelfbewustzijn van
Veghelaren en de initiatiefzin van inwoners
van Sint-Oedenrode bijvoorbeeld mogen
gekoesterd worden.
Hart wakkert buiten de raadzaal burgerschap en sociale cohesie aan door inwoners met
elkaar in gesprek te laten gaan. Enkele keren kreeg de fractie per ongeluk de rol van
mediator. Dat gebeurde bij diverse incidenten en meningsverschillen over bomen. Ook legde
Hart de basis voor structureel overleg tussen Paaspop en bewoners rond het festivalterrein.
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V.l.n.r. Michael Soedamah, Mirjam van Esch, Laurens van Voorst, Jan van Gils (secretaris bestuur),
Lambèr Gevers, Pieter van de Kamp, Annie Jansen, Diny Troeyen (voorzitter) en Wesley Maurix. Niet
op de foto: Jos Kaldenhoven (vicevoorzitter) en Clemens van Dijk (penningmeester).

Over de fractie
De fractie bestaat uit raadsleden, raadscommissieleden en steunfractieleden.
De raadsfractie bestaat al sinds 2017 uit Mirjam van Esch, Lambèr Gevers en Laurens van
Voorst (voorzitter). Hart heeft twee raadscommissieleden: Annie Jansen en Michael
Soedamah. Daarnaast zijn er twee steunfractieleden: Pieter van der Kamp en Wesley
Maurix.
Afgelopen jaar trad Diny Troeyen af als raadscommissielid om voorzitter van het
verenigingsbestuur van Hart te worden. Zoals bij de meeste politieke partijen zijn bestuursen fractiefuncties nu eenmaal niet verenigbaar bij Hart.
Voor een nadere kennismaking met de fractie- en bestuursleden is er op de site de pagina
‘De mensen van Hart’.
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Tot slot
De redactie van De Mooi Rooi Krant vroeg fractievoorzitters van alle tien partijen in de
gemeenteraad in 400 woorden terug te blikken op 2020 en te mijmeren over 2021. De tekst
van Hart gaat over de zoektocht van de gemeente om inwoners invloed, zeggenschap en
verantwoordelijkheid te geven. Wat Hart betreft is het stuk geschikt als afsluiting voor dit
jaarverslag, aangezien het behalve een terug- en vooruitblik ook een tekst is over het
klappend hart van Hart:
De gemeente moet en gaat écht serieus werk maken van invloed, zeggenschap en
verantwoordelijkheid van inwoners. Dat is de les van 2020 en de wens voor 2021.
In 2020 was het opwekken van duurzame energie een van de meest spannende
onderwerpen. Het leidde tot nogal wat protesten, onder meer uit Keldonk.
Over die protesten zei een raadslid: “Het kan
niet zo zijn dat we hier in de raad een besluit
nemen en dat daarna burgers er nog wat van
mogen vinden”. Die ene zin zegt zowat alles.
Die ene zin zegt wat er alsmaar mis gaat als
het gaat om de bemoeienis van inwoners bij
belangrijke keuzes en besluiten.
Want keer op keer komen raadsleden,
wethouders en ambtenaren meningen
‘ophalen’, zoals dat in het politieke jargon
heet. Keer op keer ook hakken die
ambtenaren, wethouders en raadsleden
daarna de knopen door die ze zelf door willen
hakken. “We moeten burgers misschien eerlijk vertellen dat hun invloed beperkt is”, hoorde
Hart zo nu en dan van wethouders of raadsleden.
Maar de inwoners in, pak hem beet, Keldonk begrijpen best dat het niet eerlijk is dat een
groot deel van de zonnepaneelpijn bij Olland wordt gelegd. Hoezeer ze daar ook gruwen van
die dingen, pakweg vijf hectaren accepteren ze tandenknarsend om Ollanders een beetje te
ontlasten. Zoals ook die van Schijndel, Nijnsel of Mariaheide hun verantwoordelijkheid willen
nemen.
Het recept: laat inwoners niet aan de gemeente verkondigen wat ze wel en niet willen – nee,
laat ze met elkaar in gesprek gaan. Laat ze samen vaststellen dat die velden met
zonnepanelen en windturbines zijn opgelegd aan Meierijstad, dat diverse locaties om
wettelijke en andere redenen uitgesloten zijn en laat ze tenslotte samen bepalen hoe de last
eerlijk kan worden verdeeld over de plekken die wél kunnen. En laat de gemeente dat
overleg regelen én bewaken dat de dames en heren met de meeste tijd, hoogst genoten
opleidingen of grootste bekken het niet winnen van anderen.
Dat is de les van 2020. En dus wordt dat de voorspelling voor 2021. Dat jaar gaat het over
de locaties van windturbines, over gasloze huizen en over vast nog meer hectaren
zonnepanelen. En over nog veel andere heikele zaken. Zoals: wat te doen met Dommelrode,
het bestuurscentrum? In 2021 krijgt u invloed, zeggenschap en – pas op! –
verantwoordelijkheid. In 2021 gaat het niet meer zonder u.
Vergeten ze u toch? Mail ons: info@hart.ms.
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Colofon
‘Praten helpt’ is het jaarverslag 2020 van de fractie van Hart. Alles uit dit stuk mag worden
gekopieerd en openbaar gemaakt, mits met bronvermelding.
Eindredactie: Laurens van Voorst. Fotografie: Pixabay, Hart en Veghelse Krant (pagina 13:
‘Vergeet de zoekgebieden’)
Hart
Hoofdstraat 43
5481 AA Schijndel
073 5284081
info@hart.ms
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