Waar gaat dit over?
Hart heeft plannen voor de toekomst. Ze staan in een lange tekst en
die tekst heet Van Betekenis. Het is het programma voor de
verkiezingen van Meierijstad. Die verkiezingen worden op 16 maart
2022 gehouden.
Omdat het stuk zo lang is, maakte Hart ook dit stuk. Want dit stuk is
korter. Er staan alleen de belangrijkste zaken in. Het is geschreven in
klare taal. Dat betekent dat het makkelijk is te lezen.

Dit vinden we belangrijk
Hart bedacht jaren geleden al ‘de 5 van Hart’. Ze gaan over de zaken
die we heel belangrijk vinden. Dit zijn ze:
1. We willen dat iedereen mee kan doen. Ook als je minder goed kunt
leren, ziek bent of gehandicapt of als je bijvoorbeeld uit een ander
land komt.
2. We vinden dat de gemeente zijn best moet doen voor mensen die
het moeilijk hebben.
3. We willen dat iedereen die dat wil, mee kan praten over de eigen
buurt en andere dingen in de gemeente. De gemeente moet mensen
helpen om hun zegje te doen. En de gemeente moet, als dat kan,
mensen in straten en buurten zelf besluiten laten nemen.
4. We willen dat de wereld schoon en mooi is. Dat er allerlei soorten
planten en dieren zijn. De gemeente kan daarbij helpen, maar de
inwoners ook.
5. Meierijstad heeft 13 dorpen. En elk dorp is anders. Dat is prima. De
gemeente moet dat ook prima vinden en dat zo laten.

Krenten in de pap
Onze plannen zijn 60 pagina’s lang. Er staan dan ook heel veel ideeën
en plannen in. Een paar ervan vinden we extra belangrijk. We
noemen ze de krenten in de pap. Het gaat om vijf ideeën. Dit zijn ze:
Idee 1: Jansen de Wit komt terug
Jansen de Wit was een bekende fabriek in Schijndel. Er werden
sokken gemaakt. Het bedrijf stopte in 1985. Hart bedacht dat het
terug kan komen. Veel kleiner. In het nieuwe bedrijf worden sokken
gemaakt van oude kleren. Er kunnen mensen werken die dat leuk
vinden. En die het moeilijk vinden om betaald werk te vinden. Jansen

de Wit begint over pakweg zes maanden al, denkt Hart. De bedrijven
WSD en Het Goed werken eraan.
Idee 2: iedereen doet mee
Hart denkt dat mensen samen best besluiten kunnen nemen over
hun straat of buurt. Of over waar windmolens mogen komen. En nog
veel andere dingen. De gemeente kan regelen dat groepen mensen
met elkaar praten. Net zo lang tot ze er samen uit zijn. Die mensen
hebben daar wel hulp bij nodig. Dat geldt vooral voor mensen die het
lastig vinden om mee te praten.
Idee 3: goed zorgen voor de jeugd
Het gaat best goed met de jeugd. Zeker als je het vergelijkt met de
rest van de wereld. Maar Hart is toch bezorgd. Steeds meer kinderen
en jongeren hebben hulp nodig en dat kost veel geld. Corona maakte
jonge mensen vaak eenzaam. Ook werden ze vaak bezorgd en
somber.. Daarom willen we dat er veel aandacht is voor de jeugd. Dat
mag best wat kosten.
Idee 4: alle dorpen zijn anders
Hart houdt niet van reclame voor Meierijstad. De dorpen in
Meierijstad zijn belangrijker. Niemand voelt zich echt inwoner van
Meierijstad. Wel van Boerdonk. Of Boskant. Of van één van de
andere dorpen. De dorpen moeten meer aandacht krijgen. Dat kan
door met de mensen van elk dorp plannen te maken. Over waar het
geld naartoe moet en hoe er meer huizen kunnen komen.
Idee 5: de ruimte eerlijk delen
Er is steeds meer ruimte nodig voor huizen. Maar ook voor natuur. En
voor bedrijven, weilanden, windmolens en gebouwen. Het zorgt voor
veel gedoe. Waar de één ergens een windmolen wil, wil de ander er
juist natuur. Of een huis.

Op dit moment vertellen mensen aan de gemeente wat ze willen. De
gemeente neemt dan een besluit. Sommige mensen zijn er blij mee
en anderen juist niet. Hart wil dat die boze en blije mensen minder
met de gemeente praten. Het is beter dat ze met elkaar in gesprek
gaan. Dat ze er samen uitkomen.
Hart wil trouwens dat er meer plekken komen voor nieuwe huizen.
Omdat er heel veel huizen nodig zijn, mag dat van Hart ook in het
buitengebied.

Andere plannen
Dit waren de belangrijkste plannen. We hebben er nog veel meer. Ze staan
allemaal in het lange stuk. We noemen er hier een paar.
1. We willen dat de mensen die op het gemeentehuis werken eens wat vaker
uit het gemeentehuis gaan. Dat ze gaan werken in dorpshuizen en
wijkgebouwen.
2. Er zijn gebouwen die er slecht uitzien. Aan de Kerkstraat in Sint-Oedenrode
staat zo’n krot. De gemeente moet strenger zijn voor de eigenaren van dit
soort gebouwen.
3. Er komt geen weg door het bos Wijboschbroek. We willen ook geen rondweg
om Erp.
4. Het is fijn als het goed gaat met bedrijven. En als er nieuwe bedrijven komen.
Maar er zijn ook nadelen. We moeten huizen vinden voor mensen uit
bijvoorbeeld Polen. En die mensen moeten ook leren hoe we in Nederland
leven. Dat kost allemaal veel werk. Ook zorgen nieuwe bedrijven dat er minder
plek is voor weilanden en natuur.
5. Er moet snel een goed plan komen voor alle schoolgebouwen. In Schijndel
werken scholen vaak samen. Er zitten vaak twee scholen in één gebouw. Dat is
erg handig. In Veghel zijn er nog veel kleine, aparte scholen. Dat is juist niet
handig.
6. Hart wil dat er een nieuw podium komt voor popmuziek.

7. Het sportpark, Omnipark, in Erp willen we graag bouwen. Maar er is nog
geen geld voor. We doen ons best dat geld te vinden.
8. We vinden het niet slim dat bibliotheken midden in het dorp zitten. Het is
beter boeken uit te lenen op plekken waar mensen dat willen. Op scholen en in
tehuizen voor ouderen bijvoorbeeld.
9. Hart vindt goede hulp en zorg heel belangrijk. Dat mag best wat kosten.
10. Het ophalen en opruimen van afval kan beter en goedkoper. Nu moeten
mensen zelf hun afval apart houden. Als de gemeente dat doet, dan gaat dat
beter. Mensen hebben er dan ook nog eens minder werk aan. En het is
goedkoper.
11. Er wordt al heel veel gebouwd door de gemeente. Dat is goed. Hart wil dat
we hiermee doorgaan. Zeker als het gaat om goedkope huurwoningen.

De dorpen
Hart heeft voor elk dorp ook een lijst met plannen gemaakt. Die lijst staat
alleen in het lange stuk. Als je iets wilt weten over jouw eigen dorp, laat het ons
dan weten. Dan vertellen we het je graag.

Wat heeft Hart al gedaan?
In 2016 was er ook een verkiezingsprogramma. De meeste plannen die Hart
toen had, zijn uitgekomen. De lijst is te lang om hier te noemen. Maar een paar
dingen willen we wel noemen:
1. We regelden dat mensen zelf mogen bedenken hoe hun straat eruit gaat zien
als de gemeente daar aan de slag gaat. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er nieuwe
riolering komt.
2. Als er ergens vier of meer huizen worden gebouwd, dan moeten er ook
goedkope huurwoningen bij zitten.
3. Er was een paar jaar lang extra geld voor mensen die hun huis duurzaam
maakten.

4. Er komen openbare wc’s in het centrum van Veghel, Schijndel en SintOedenrode.
5. Ziekenhuis Bernhoven wil een kliniek openen in Veghel. Hart vroeg daarom.

Tot slot
We hebben mooie plannen. Dat wil niet zeggen dat al die plannen uitkomen.
Hart is bezorgd over het geld. Is er wel genoeg om te doen wat veel mensen
graag willen? Daarom staat er in het lange stuk soms dat we ergens ons best
voor gaan doen en dat we niet zeker weten of het kan. Dat is wel zo eerlijk.

Meer weten?
Wilt u meer weten? Bel dan: 073 528 4080. Of mail: info@hart.ms. En neem
een kijkje op https://www.hart.ms/. Daar staat bijna elke dag wel iets nieuws.

