
1 
 

 
Jaarverslag Hart 2022 

Gewoon doorgaan 
2022 was voor Hart geen gemakkelijk jaar. Tegen de 
verwachtingen van vriend en zelfs vijand in verloor de partij een 
zetel. De fractie herwon echter haar energie. En zo werd 2022 
gelukkig het jaar van gewoon doorgaan. 

In dit jaarverslag blikken we terug op wat Hart politiek zoal deed en voor elkaar 
kreeg, op de communicatie en vanzelfsprekend op de verkiezingen. 

 

Verkiezingen 

De stemming zat er bij Hart de eerste maanden van het jaar goed in. Bestuurders, 
fractieleden en andere leden en fans van Hart voerden blijmoedig campagne. Daarbij 
was er nadrukkelijk aandacht voor gezelligheid (zoals een carnavalskraker) en voor 
inhoud (zoals een via internet uitgezonden programma over geluk).  

Meer kiezers, minder zetels 

De partij rekende op een klinkende verkiezingsoverwinning en werd op 16 maart 
hevig teleurgesteld. Hart kwam 24 stemmen tekort om de derde zetel te behouden. 
Het was een klap voor de partij en voor de zo betrokken leden en fans van Hart.  

Het feit dat Hart wel meer stemmen had dan 5,5 jaar geleden doet daar weinig aan af. 
Net als de vaststelling dat de aanhang in Schijndel behouden bleef en de 
stemmenwinst voor rekening komt van andere Meierijstadse dorpen. Want hoe 
troostend die feiten ook zijn: vanwege een (gelukkig) wat hogere opkomst daalde de 
aanhang procentueel gezien.  

Lambèr, Laurens, Mirjam en al die anderen 

Lambèr Gevers stond op nummer 3, maar haalde voldoende voorkeursstemmen om 
in de raad te blijven. Hij gunde die zetel aan Mirjam van Esch. Enerzijds omdat hij het 
als directeur van meerdere basisscholen enorm druk had en heeft en anderzijds 
omdat hij het Mirjam gunde. 
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Hart-oprichter en lijsttrekker Laurens van Voorst trad enkele dagen na de 
verkiezingen af als fractievoorzitter. Mirjam leidt de fractie sinds die tijd. Die fractie 
bestaat behalve de twee raadsleden uit raadscommissieleden Bram Hoogervorst, Jos 
Kaldenhoven, Wesley Maurix en Lambèr. Daarnaast zijn er nog steunfractieleden: 
Benno Hijl, Pieter van de Kamp, Wilco Verbruggen en Karina de Vroomen. Diny 
Troeijen (voorzitter), Clemens van Dijk (penningmeester) en Pieter (secretaris) 
vormen sinds afgelopen najaar het bestuur. Annie Jansen en Michael Soedamah 
namen afscheid als raadscommissieleden.  

Analyse verkiezingen 

Een tijdelijke commissie analyseerde de oorzaken van het verlies. Samengevat komt 
het erop neer dat Hart er onvoldoende in slaagde fors aanhang te winnen buiten 
Schijndel, waar de partij ooit begon. Verder was de stemwijzer mogelijk niet 
populistisch genoeg ingevuld en ontbraken stemmenkanonnen op de lijst. 

Voor het gedrag van Hart in de gemeenteraad maakt het allemaal niet uit. De fractie 
huldigt al sinds de oprichting het idee dat ze kiezers zoekt bij haar standpunten en 
niet andersom. Anders gezegd: Hart is politiek en inhoudelijk wat ze is en gaat de 
koers niet verleggen omwille van meer stemmen. Hoe pijnlijk het verlies aan zetels 
ook is.  

 

Politiek 

Hart boekte het afgelopen jaar een reeks grote en kleine successen. En moest enkele 
tegenvallers incasseren. Een overzicht. 

Zebra’s 

Om met iets kleins te beginnen: het college stapt af van het rare idee dat Schijndel 
een dorp zonder zebra’s moet zijn. Het duurt nog even voor er eentje komt op de 
kruising Hoofdstraat-Groeneweg-Klusstraat, maar hij gaat er komen. 

Fietstunnel 

Ook in Schijndel: er komen bij het eerstvolgende groot onderhoud aanpassingen aan 
de mislukte fietstunnel. Hart verzamelde via een enquête concrete 
verbetervoorstellen. Daar zaten zinvolle suggesties bij. En hier en daar nogal 
verstrekkende. Zoals: ‘Stort de tunnel vol met beton’. 

Zandwinning 

De voorgenomen zandwinning in Boerdonk is van de baan. Hart diende een motie in 
waarin het college werd gevraagd niet mee te werken aan dat initiatief. Een 
meerderheid ging ermee akkoord. 
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Laadpalen 

De communicatie en inspraak rond het plaatsen van laadpalen voor elektrische 
auto’s is aanzienlijk verbeterd. Aanleiding is het ingrijpen van Hart rond een enorm 
onhandig geplaatste paal in Schijndel. Dat ding is inmiddels verplaatst naar een plek 
die door straatbewoners is bedacht.  

’t Spectrum 

’t Spectrum is helemaal van de gemeente, precies zoals Hart al jaren bepleit. Het 
bestuur, dat er nogal een rommeltje van maakte, is vriendelijk uitgezwaaid en de 
greep van de overheid op de organisatie is weer zoals die moet zijn. 

113 

Meierijstad doet op initiatief van Hart mee aan de landelijke campagne tegen 
zelfdoding. Begin volgend jaar worden bankjes voorzien van plaketten die wijzen op 
de hulp.  

Begraafplaats 

Hart dient een voorstel van Lokaal mee in om onderzoek te doen naar de realisatie 
van een islamitische begraafplaats. Er gaat een hoop gehakketak aan vooraf, maar 
dan krijgt het idee een meerderheid in de raad. 

Papaverstraat Schijndel 

Tijdens de laatste raadsvergadering wordt het bestemmingsplan Papaverstraat-
Vossenbergschool in Schijndel gewijzigd. Het is de kroon op de jarenlange strijd van 
wijkbewoners, SP en Hart. Zij wonnen het uiteindelijk van CDA, VVD, Hier, Lokaal en 
PvdA/GroenLinks. Die partijen wilden vier jaar geleden nog niets weten van de door 
woningcorporatie Woonmeij te realiseren huizen, appartementen en wijkcentrum. 

Jansen De Wit 

Er lukten ook dingen niet. Hart nam het initiatief om Jansen De Wit nieuw leven in te 
blazen. Vrijwilligers genoeg om sokken te breien, maar het ontbreekt aan goed 
gebruikt garen. Hart, WSD en Het Goed geven echter niet op. Aan een andere Hart-
initiatief wordt nog gewerkt: een duurzaamheidswinkel.  

Gilden 

Ogenschijnlijk ook mislukt: het voorstel om gilden subsidie te geven. Ogenschijnlijk, 
want het idee staat in het akkoord van de nieuwe coalitie. Verder kreeg Hart het niet 
voor elkaar om gemeentelijke akkers vrij van glyfosaat te verklaren en om de OZB te 
bevriezen.  

Invloed en zeggenschap 

Als een rode draad loopt voor Hart het thema invloed en zeggenschap van inwoners 
door het politieke jaar. Door trouwens elk politiek jaar in Meierijstad. De fractie greep 
diverse thema’s aan om te pleiten voor meer burgerparticipatie. Voorbeelden zijn de 
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kiosk in Sint-Oedenrode en het opwekken van duurzame energie in het buitengebied. 
Op cruciale momenten laat het college het afweten. Overigens bekent het college in 
beide gevallen dat het allemaal nogal onhandig is aangepakt.  

 

In de raad 
 
De raadsleden van Hart waren aanwezig bij alle raadsvergaderingen. Ruim 90% 
van de raadsvoorstellen kreeg de instemming van de fractie. 
 
Moties: 7 van 9 haalde Hart binnen 
 
 
Hart was (mede-)indiener van negen moties. Daarvan kregen er zeven een 
meerderheid: betere voorzieningen voetgangers, verbod op lachgas, 
scoutinggebouw Sint-Oedenrode ook door anderen laten gebruiken, geen 
zandwinning in Boerdonk, steunbetuiging aan het noodlijdend ziekenhuis 
Bernhove, zelfmoordpreventie via bankjes en een onderzoek naar een islamitische 
begraafplaats. De verworpen moties gingen over een aanpassing in het 
coalitieakkoord en het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen op akkers 
van de gemeente. 
 
Wijzigingsvoorstellen: 4 van de 4 haalde Hart binnen 
 
Vier keer diende Hart een zogeheten amendement in, een wijziging van een 
raadsvoorstel van het college. Twee keer was Hart de initiatiefnemer en de andere 
twee keer gold de fractie als mede-indiener. Alle vier wijzigingsvoorstellen werden 
aangenomen: een andere verdeling van de raadscommissie-thema’s, twee locaties 
toevoegen aan het Ontwikkelplan Buitengebied, het schrappen van een maximum 
van 25% sociale huur in uitbreidingsplan Veghels Buiten Noordoost en een 
wijziging van de regels voor de toeristenbelasting. 
 

 

 

Communicatie 

Of het nou tot stemmen en zetels leidt of niet: Hart blijft driftig communiceren. Dat 
doet de fractie om principiële redenen: politici moeten verantwoording afleggen 
over hun doen en laten en moeten alles op alles zetten om inwoners te betrekken bij 
de lokale politiek. 

Ons bereik groeide op alle sociale media-kanalen waarop Hart aanwezig is. 
Teleurstellend is dat we voor het eerst in ruim zeven jaar een daling van het aantal 
bezoekers op de website waarnemen. Een mogelijk oorzaak is dat ook het aantal 
berichten met een vergelijkbaar percentage daalde. Niet getreurd: we blijven vast en 
zeker een populaire website in Meierijstad. Met ook nog eens de meeste berichten. 
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Niet alleen in Meierijstad trouwens, Hart is ook één van de meest actieve lokale 
partijen op internet in heel het land. 

 2021 2022 verschil 

Vrienden en volgers Facebook 1907 1938 + 1,6% 

Volgers Twitter 522 561 + 7,5% 

Abonnees YouTube 14 38 + 71,4% 

Volgers Instagram 410 469 + 14,4% 

Unieke luisteraars podcast Spotify - 112  

Aantal uitzendingen podcast - 4  

Aantal abonnees Hart op Zondag 160 167 + 4,4% 

Unieke bezoekers website 25.444 24.137 - 5,81 

Aantal berichten website 293 247 - 15,7 % 

 

Podcast 

We zijn sinds 11 december ook te vinden op Spotify. De raadsleden streamen elke 
week de podcast ‘Hart op de tong’ met steeds een terugblik op de vorige week en 
vooruitblik op de komende. Het is allemaal nog pril en dus is het bereik nog niet 
groot.  

Bijeenkomsten  

Behalve ledenvergaderingen, is het sinds de verkiezingen van bijeenkomsten niet 
gekomen. Veel aandacht ging uit naar het trainen en coachen van de nieuwe fractie. 
We beloven voor 2023 beterschap. 

Buiten Meierijstad 

Buiten Meierijstad is er veel belangstelling voor hoe Hart doet wat ze doet. Laurens 
van Voorst trad tientallen keren op voor, al dan niet lokale, partijen en fracties in heel 
het land. Daarbij ging het onder meer over oppositievoeren, sociale media, 
nieuwsbrieven maken, politieke burgerparticipatie en ideologie. 

 

Tot slot 

Hart kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. We balen nog altijd 
van de uitslag van de verkiezingen, maar tellen ook onze zegeningen: de invloed van 
de fractie is binnen en buiten de raad nog aanwezig. De fractie is een hecht en 
hardwerkend team.  

2023 begint meteen druk. Zo pakken we met de Bossche oud-wethouders Bart en 
Ruud de coaching van de fractie weer op. Verder is er een trainingsprogramma voor 
fractieleden in de maak op het gebied van communicatie. Minstens zo belangrijk: 
Hart zit weer boordevol ideeën om Meierijstad verder te verbeteren. U hoort van ons. 
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Colofon 

Dit is een uitgave van de fractie van Hart. Alles uit deze uitgave mag worden 
gekopieerd, zolang het maar met bronvermelding is. 

I  https://www.hart.ms/ 
T  073 528 40 81 
E  info@hart.ms 
 
Wilt u op de hoogte blijven van de politiek in Meierijstad in het algemeen en van Hart 
in het bijzonder? Schrijf u gratis en zonder verplichtingen in voor een abonnement 
op de nieuwsbrief ‘Hart op zondag’: https://www.hart.ms/nieuwsbrief/ 
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