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“Een energieneutrale
gemeente. Dat doen
we!”
– Jan Taks

Nieuwe energie in Sint-Michielsgestel
De waterkrachtcentrale bij de stuw in de Dommel bij Sint-Michielsgestel is
een burgerinitiatief met landelijke uitstraling.
We voelen Jan Taks, initatiefnemer van de centrale, maar ook D66’er en
kandidaat gemeenteraadslid, aan de tand.

J

an Taks wĳst naar de
wachterkrachtcentrale bĳ de
stuw in de Dommel en zegt:
“Mĳn ervaring met ons
Dommelstroomproject stimuleert
mĳ enorm om meer en grotere
stappen te zetten naar een echt
duurzame samenleving. We
hebben geen andere keus voor de
generaties na ons.”

voorgedragen voor de Brabantse
Stĳlprĳs. Dat is een prĳs ingesteld
door de provincie om (ruimtelĳke)
parels te honoreren, parels die
voortkomen uit de passie van
mensen. Uiteindelĳk zĳn uit 82
Brabantse inzendingen 18
projecten door de provincie

“Ik pleit er voor om
burgerinitiatieven
alle credits en
ruimte te geven”

Jan merkt dagelĳks dat zĳn inzet
voor duurzaamheid door heel veel
mensen erg wordt gewaardeerd.
"Daar krĳg ik vleugels van. Met
creativiteit en
doorzettingsvermogen kunnen we
duurzaamheidsprojecten van de
grond te krĳgen. Maar bovenal
geloof ik erin dat we het lef moeten
hebben om het te doen", betoogt
Jan gloedvol. “Er is zo veel kennis.
Ook geld is niet het probleem. Er
zĳn zo ontzettend veel
medestanders. Waar het op aan
komt, is het gewoon te doen.”

“Waar het op aan
komt, is het gewoon
te doen!”
Ook onze natuurspeeltuin was
voorgedragen voor de Brabantse Stijlprijs
Alle ruimte voor burgerinitiatief
In 2011 hebben Jan en zĳn zoon
Bram het initiatief genomen voor
de ontwikkeling van een
waterkrachtcentrale in de Dommel.
Met de steun van vĳfhonderd leden
is in Sint-Michielsgestel de eerste
coöperatieve waterkrachtcentrale
van Nederland gerealiseerd. Deze
centrale levert duurzame energie
voor zo'n 150 tot 200 huishoudens.
Vorig jaar is de waterkrachtcentrale
door het gemeentebestuur

genomineerd, waarvan twee uit
Sint-Michielsgestel: de
waterkrachtcentrale en de
Natuurspeeltuin. Ook de
Herenboeren in Boxtel, op de
grens met Sint-Michielsgestel,
waren genomineerd.
“Helaas”, zegt Jan, “heeft geen
van deze drie prachtige projecten
uiteindelĳk de Stĳlprĳs 2017
gewonnen, maar het heeft er wel
toe geleid dat deze drie nu gaan
samenwerken. We bedenken
samen hoe we de lat voor

duurzaamheid in onze gemeenten
hoger kunnen leggen.”
Bĳzonder is dat alle drie de
projecten als burgerinitiatief zĳn
gestart. “De les die ik hieruit trek, is
dat dit soort burgerinitiatieven
noodzakelĳk zĳn om de
afgesproken klimaatdoelen te
halen.”
Jan: “Ik pleit er voor om
burgerinitiatieven alle credits en
alle ruimte te geven.”
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Energieneutraal in 2026
Het is een stip aan de horizon: een
honderd procent duurzame
energievoorziening. Om die te
bereiken, heeft het Kabinet in 2013
het Energieakkoord gesloten met
werkgevers, vakbonden,
milieuorganisaties en gemeenten.
Het Kabinet-Rutte III stelt nu een
nationaal Klimaat- en
energieakkoord in het vooruitzicht,
waarmee de CO2-uitstoot met 49
procent gedaald moet zĳn in 2030.

6

“Sint-Michielsgestel heeft als
‘groene gemeente’ een naam hoog
te houden”, betoogt Jan. “Laat ons
als gemeente onze nek uitsteken
en ons nestelen in de kopgroep
van meest duurzame gemeenten.”
“Duurzaamheid en duurzame
ontwikkeling zĳn meer dan
verantwoord energiegebruik of
efﬁciënt grondstofgebruik”,
betoogt Taks. We willen in staat
zĳn om op een verantwoorde
manier energie op te wekken,
zodat toekomstige generaties dat
ook verantwoord kunnen. Jan:
“D66 heeft voor Sint-Michielsgestel
een zeer ambitieus energiedoel:
energieneutraal in 2026!”
“In Sint-Michielsgestel gaan we
meer duurzame elektriciteit

De dommelstroomcentrale in actie...

opwekken. Om energieneutraal te
worden, compenseren we ons gasen brandstofgebruik met duurzaam
opgewekte elektriciteit. De huidige
productie is goed voor ongeveer
35% van ons energiegebruik.
Wanneer we ons best doen, zullen
we in 2026 meer energie opwekken
dan we gebruiken.”

“Een stevige
kabinetsambitie
helpt ons lokaal
weer om de
transitie hier beter
te verkopen”

Goede voorbeeld geven
“De gemeente moet zelf het goede
voorbeeld geven”, onderstreept
Jan. Bĳvoorbeeld met onze
straatverlichting. In het
buitengebied wordt inmiddels LED
aangebracht, maar dat moet ook
binnen de bebouwde kom. Met de
rioolvervanging worden de
komende decennia hele wĳken op
de schop genomen en kunnen we
werk met werk maken. Jan: “Maar
ook hier geldt: we kunnen verder
versnellen door oude armaturen
eerder te vervangen door LED.”

“D66 wil het gemeentelĳk vastgoed
verduurzamen. Daar is nog veel te
winnen. Alle gemeentelĳke
gebouwen moeten naar
energielabel A, zoals het doel is
van het Energieakkoord.” Tot nu
toe is de gemeente te
terughoudend met verduurzaming,
omdat de terugverdientĳd te lang is
voor sommige gebouwen. “Daar
zien we de perverse prikkel van de
korting voor de
energiegrootverbruiker. De
gemeente moet gewoon het goede
voorbeeld geven.”

Energiek!

“In SintMichielsgestel gaan
we meer duurzame
energie opwekken”

Plannen voor duurzame energie in
onze gemeente vergen ruimte,
waar we zuinig mee om gaan.
Voorbeelden zĳn ruimte voor de
aanleg van zonnecollectoren en
ruimte voor de plaatsing van

windmolens. “D66 wil onderzoeken
of er langs de Zuid-Willemsvaart
en de N617 windmolens geplaatst
kunnen worden. Hierbĳ willen we,
geïnspireerd door de plannen die
voor de Afsluitdĳk zĳn gerealiseerd,
enkele kunstenaars vragen met
voorstellen te komen”, oppert Jan.
We moeten rond duurzame
energieopwekking veel meer in de
regio samen optrekken, zowel met
inwoners, bedrĳven en andere
gemeenten. Jan: “Samenwerking is
essentieel. Een duurzame
gemeente is vanzelfsprekend geen
gemeentelĳk ‘ding’. Er is
eenvoudig geen andere weg dan
het als samenleving te doen. Wĳ
zoeken actief partners om er
samen voor te gaan.”
We kunnen zonnepanelen plaatsen
op huizen, op scholen en op
sportaccommodaties. Wĳ gaan
meer subsidie aanvragen op basis
van de rĳksregeling Stimulering
Duurzame Energieproductie.
Bedrĳven nodigen we ook uit om
mee te doen, bĳvoorbeeld door
samenwerking op
bedrĳventerreinen of via
ondernemersverenigingen: samen
energie opwekken, maatregelen
voor klimaatadoptie, groene daken
etcetera. Steeds meer
ondernemers werken mee aan
vermindering van de CO2-uitstoot.
“We richten ‘Sint-Michielsgestel
Energiek!’ op voor alle prachtige
duurzaamheidsprojecten van, voor
en door inwoners, ondernemers,
onderwĳs en de gemeente”, roept
Jan uit. “Ik denk dat we ook een
Platform VVE (Vereniging Van
Eigenaren) op zouden kunnen
richten.” Veel inspanningen om
huizen te verduurzamen zĳn gericht
op koopwoningen en sociale
huurwoningen. Voor
appartementencomplexen is nog
weinig aandacht. We kunnen
Verenigingen van Eigenaren

eindigt; dat is ambitieus, maar het
moet lukken. Zeker als we
samenwerken in de regio.” Die
regionale samenwerking op dit
gebied is de toekomst. Om de
ambities waar te maken, zĳn wel
innovaties nodig. Bĳvoorbeeld bĳ
het verbeteren van het rendement
van zonnepanelen en meer
opwekking van energie per
windmolen.
“De energietransitie kan alleen
slagen als we het met zĳn allen
doen, en die niet overlaten aan een
groepje idealisten”, onderstreept
Jan. D66 wil dat de gemeente met
onze eigen lokale en regionale
partners samenwerkt, maar ook
met provincie en Rĳk.

“D66 wil
onderzoeken of er
langs de ZuidWillemsvaart en de
N617 windmolens
geplaatst kunnen
worden.”
bewust maken van het belang van
energiebesparing en het opwekken
van duurzame energie. Jan bruist
van de duurzame ideeën.

Versneld verduurzamen
Landelĳk is het streven om in 2050
CO2-neutraal te zĳn. De provincie
Noord-Brabant kent hetzelfde
streven. Jan: “Sint-Michielsgestel
heeft een marsroute die in 2044

Jan: “De ambities van Rutte III zĳn
hoopvol. Dat blĳkt bĳvoorbeeld uit
de focus op de overgang naar
gasloze woningen en gebouwen.
Een stevige kabinetsambitie helpt
ons lokaal weer om de transitie
hier beter ‘te verkopen’.”
Om Sint-Michielsgestel versneld te
verduurzamen, is geld nodig. “We
willen op een slimme en creatieve
manier middelen gaan reserveren
en inzetten voor onze ambities”,
vertelt Jan Taks. Veel projecten
verdienen zich terug, maar er zal
ook voorgeﬁnancierd moeten
worden. We gaan subsidies en coﬁnanciering binnenhalen. D66 wil
dat de gemeente hier €500.000 per
jaar in stopt in de komende
raadsperiode.
Jan: “Twee miljoen euro om
versneld een duurzaam SintMichielsgestel te realiseren. Zo'n
klimaatfonds geeft de
verduurzaming van onze gemeente
veel energie.”

Over Jan

“Twee miljoen euro
om versneld een
duurzaam SintMichielsgestel te
realiseren.”

Jan Taks is ondernemer en initiatiefnemer van de waterkrachtcentrale
Dommelstroom in Sint-Michielsgestel. Hij is voorzitter van de
energiecooperatie die de centrale exploiteert. Verder werkt hij ook aan andere
duurzame energie-projecten, zowel professioneel als in zijn vrije tijd.
Jan is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij woont aan de rand van de kern
Sint-Michielsgestel.
Tussen 2010 en 2014 was hij fractievoorzitter voor D66 in de gemeenteraad
van Sint-Michielsgestel. Hij staat nu tweede op de kieslijst voor D66.

7

Bevindingen van een wethouder
Het economisch klimaat was nog guur, toen het college in 2014 aantrad.
Tegelĳkertĳd lagen er ﬁkse opgaven voor het gemeentebestuur. D66 trad voor
het eerst sinds twee decennia weer aan in het college. Ik wil als wethouder
graag kort met u terug- en vooruitblikken.
– Alexander van den Dungen

D
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e eerste grote opgave was
het gezond maken van de
gemeenteﬁnanciën. Vanaf
2010 zĳn er jaarlĳks bezuinigingsrondes geweest. Bĳ de start van de
coalitie is afgesproken om nog één
keer een grote bezuinigingsronde
te houden, in jargon: ‘de kerntakendiscussie’.
Daarmee is, bovenop de al eerder
ingezette bezuinigingen, nog eens
1 miljoen euro bezuinigd en voor 1
miljoen euro aan lasten verzwaard.
Niet leuk, maar wel nodig. De
kerntakendiscussie zette tegelĳk
ook een aantal ambities ‘on hold’.
De ﬁetsambitie van D66 verdween
zo in de ĳskast, al halen we die er
met dit verkiezingsprogramma
weer uit nu het ﬁnancieel weer
beter gaat met de gemeente.

Nieuwe dorpsharten
De bouw in Sint-Michielsgestel is
na jarenlange discussie van start
gegaan. Ook in Berlicum wordt nu

gestart nadat er mooie plannen
voor een nieuw hart op tafel zĳn
gekomen. De ambitie is om dat te
gaan combineren met het autoluwer maken van de dorpscentra en
om meer betaalbare woningen te
bouwen, inclusief middenhuurwoningen voor mensen die net
buiten het segment van de sociale
huur vallen.
Op verkeersgebied was het
belangrĳkste de afronding van de
verbreding van de N279 en het
Maximakanaal. De verbeterde weg
langs het kanaal heeft veel impact
op het lokaal verkeer en verhoogt
de veiligheid in Berlicum en
Middelrode doordat er minder
verkeer door de dorpen zelf komt.
Voor ﬁetsers zĳn er doorsteken
gemaakt 'over het kanaal': naast
de Milrooĳse Brug zĳn dat de
ﬁetsbrug door het Aa-dal en de
nieuwe ﬁetsbrug bĳ de Runweg.
Langs het kanaal ligt een mooie
ﬁetsverbinding richting ’sHertogenbosch en Veghel.

“Geloof al die
borrelpraat over
ambtenaren niet: er
wordt snoeihard
gewerkt”
Bibliotheek
Eén van de lastigste discussies
vond ik de bibliotheek-discussie. In
een tĳd van bezuinigingen en
KoboPlus (red: een e-bookdienst
van bol.com) vond ik, samen met
de rest van het college, de keuze
voor een sobere bibliotheek met
op iedere basisschool een schoolbibliotheek te rechtvaardigen. Maar
de liefde voor de openbare
bibliotheek bleek in onze raad en
onze dorpen groter dan de liefde
voor Karmac. Op dat punt moest
het college bakzeil halen, mede
doordat de D66-fractie de besluitvorming in de raad deed kantelen.

Onderwĳs
Als wethouder van onderwĳspartĳD66 prĳs ik me gelukkig met de
renovatie van het Elde College en
de Roald Dahl basisschool. De
verduurzaming van de schoolgebouwen is, in ieder geval wat D66
betreft, een stap die we op korte
termĳn moeten gaan zetten.
Waar ik ook blĳ mee ben is dat we
het peuterwerk overeind hebben
kunnen houden en dat dit nu
verankerd is in de kinderopvang.
Ook is de kogel door de kerk voor
De Huif in Sint-Michielsgestel:
deze komt in het gemeentehuis,
dat daarmee een multifunctionele
accommodatie wordt. Niet alleen
gemeentehuis, maar ook niet

alleen gemeenschapshuis. Of alle
dorpshuizen in staat zĳn om in de
komende jaren ﬁnancieel quitte te
spelen is nog een vraag.

Zorg om de zorg
Centraal in mĳn portefeuille zat de
zorg, zowel de Wmo als de
jeugdhulp. Deze nieuwe taken
hebben we in onze regio, en in
onze gemeente, goed neergezet
met oog voor de menselĳke maat.
Er zĳn geen grote ﬁnanciële
tegenvallers geweest en er is een
innige samenwerking tussen
gemeenten en zorgaanbieders
ontstaan. Lokaal is met Bint een
goede en stevige welzĳnspartner
gecreëerd.
Enige maatschappelĳke onrust is
ook onze gemeente niet bespaard
gebleven. Dat betrof alleen geen
nieuwe taak, maar juist een taak
die we al veel langer hadden: de
huishoudelĳke hulp. Daarover
hebben we veel discussies
gevoerd, zowel met cliënten als in
de politieke arena. Bovendien ging
Pantein-Vivent, een aanbieder die
deze hulp namens de gemeente
verleende, op het hoogtepunt van
de discussie failliet. Gelukkig
konden we hier snel een alternatief
bieden en inmiddels hebben we de
huishoudelĳke hulp in rustig
vaarwater gebracht. De grote
opgave voor de komende jaren is
om de zorg eenvoudiger en dichtbĳ
te organiseren.

Klimaat
Voor D66 is duurzaamheid een
speerpunt. Er zĳn stappen gezet,
zoals legesvrĳ bouwen voor
energieneutrale woningen,
tariefdifferentiatie voor de afvalcontainers, meer laadpalen en het
faciliteren van initiatieven zoals
Dommelstroom.
Helaas is het niet gelukt om ook de
daken van de gemeentelĳke
gebouwen vol te leggen met
zonnepanelen, ondanks dat onze
fractie hier met enige regelmaat via
moties op terug kwam. D66 was
de enige fractie in de raad die een
plan van onze buurgemeente, voor
het plaatsen van windturbines op
industrieterrein De Brand, niet

wegstemde. De D66-fractie, en
ook deze wethouder, waren juist
groot voorstander van dit plan om
daar duurzame energie op te gaan
wekken. Wat voor de zorg geldt,
geldt ook voor duurzaamheid: we
moeten gaan transformeren; SintMichielsgestel moet klimaatneutraal worden.

Veehouderĳ
Een typisch Brabantse discussie is
de intensieve veehouderĳ. Ook in
onze gemeente stinkt het en zĳn
mensen bezorgd om hun gezondheid. We hebben de geurverordening veel strenger gemaakt – de
raad met D66 voorop nog wat
strenger dan het college al deed.
Niet alleen is die strengere
geurverordening een feit, er is ook
uitzicht op een oplossing voor het
probleemgebied Laar/Nieuw Laar,
waar een hoge concentratie
varkens(houderĳen) zit die al vele
jaren voor overlast zorgt.
Dit is een Gordiaanse knoop die
door dit college, en met name door
mĳn collega op ruimtelĳke
ordening, is ontrafeld. Er is

“Wat voor de zorg
geldt, geldt ook voor
duurzaamheid: We
moeten gaan
transformeren; SintMichielsgestel moet
klimaatneutraal
worden.”

intensief samengewerkt, ook met
de raad, om een oplossing te
zoeken die voor alle partĳen kon
werken.

Enthousiaste burgers
Er wordt heel veel geklaagd over
de kloof tussen politiek en burger,
of over de afnemende bereidheid
van mensen om iets voor een
ander te doen. Maar ik ben in deze
tĳd als wethouder ook ontzettend
veel leuke, enthousiaste en
creatieve inwoners tegen gekomen. Mensen met het hart op de
goede plek voor hun eigen buurt
en dorp. Al die vrĳwilligers,
mantelzorgers, pleegouders et
cetera moeten we koesteren. Voor
al die enthousiaste inwoners
moeten we ook ruimte maken.
Daar werken we hard aan via
initiatieven zoals wĳkmakelaars,
wĳkbudget, innovatiegelden en
nieuwe samenwerkingsvormen
zoals ‘Volwaardig meedoen’. Daar
krĳgt iedereen energie van.
Ten slotte wil ik een dikke pluim
uitdelen aan de medewerkers van
de gemeente, ofwel
MĳnGemeenteDichtbĳ zoals de
ambtelĳke organisatie tegenwoordig heet. Geloof al die borrelpraat
over ambtenaren niet: er wordt
snoeihard gewerkt. En onze
medewerkers zĳn zeer loyaal,
ondanks dat er ﬂink bezuinigd is en
ondanks dat het college en de raad
de ambities weer opvoeren,
bĳvoorbeeld om versneld klimaatneutraal te worden zoals D66 wil.
Op 21 maart mag u weer gaan
stemmen. Graag op D66, maar ga
in ieder geval stemmen!

Over Alexander
Alexander van Den Dungen is sinds 2014 wethouder in Sint-Michielsgestel
namens D66. Zijn portefeuilles zijn Zorg, Jeugd, Onderwijs, Gezondheid,
Verkeer en Openbare werken.
In de afgelopen 4 jaar heeft Alexander zich onder andere bezig gehouden
met de decentralisaties in het sociaal domein.
Alexander is getrouwd en vader van twee kinderen. Hij woont in de kern
Sint-Michielsgestel.
Alexander is lijstduwer bij de aankomende verkiezingen en gaat na zijn
wethouderschap op zoek naar een nieuwe uitdaging buiten de lokale
politiek.
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“Hoe krijgen en houden we goede
mensen, dat is voor alle scholen
de komende jaren de grootste
uitdaging”
– Maaike Lauwerijssen
directeur OBS De Bolster

Een passende plek voor ieder kind
Het basisonderwĳs was vaak in het nieuws het afgelopen jaar. 'PO in actie'
streed voor een hoger salaris en lagere werkdruk. Maar wat zĳn nu de
grootste opgaven voor het onderwĳs in onze eigen gemeente? We vroegen
het aan Maaike Lauwerĳssen, directeur van openbare basisschool De Bolster,
in de wĳk Theereheide in Sint-Michielsgestel.

“

Hoe krĳgen en houden we
goede leerkrachten, dat is
voor alle scholen de komende
jaren de grootste uitdaging”, zegt
Maaike.
Je wilt bevlogen medewerkers,
medewerkers die weten wat nodig
is voor kinderen, die meebewegen
met de veranderingen in de
leerlingenpopulatie en het
onderwĳs. Medewerkers met veel
passie voor onderwĳs. “Dat gun ik
de kinderen op onze school!”

“Je wilt bevlogen
medewerkers die
weten wat nodig is
voor kinderen”

Daarom zetten we in op duurzame
inzetbaarheid van onze
medewerkers en zĳn we een
opleidingsschool. We investeren in
het opleiden van jonge en
aanstaande leerkrachten, maar we
zien dat er steeds minder jonge
mensen voor de PABO kiezen.

Passend onderwĳs
“We kĳken heel goed naar wat de
best passende plek is voor een
kind”, vertelt Maaike. “De meeste
kinderen ontwikkelen zich prima
binnen onze onderwĳssetting, Voor
anderen is extra ondersteuning
nodig, die meestal gewoon op
school, tĳdens de reguliere lestĳd
gegeven kan worden. Soms is voor
een leerling toch een andere plek
nodig.” Maaike stelt dat Passend
Onderwĳs vanuit de Rĳksoverheid
als een bezuiniging is ingezet,
maar ze ziet ook de kansen die dat
biedt.

Je biedt als onderwĳssector
hetzelfde: onderwĳs dat leerlingen
uitdaagt, dat uitgaat van hun
mogelĳkheden en rekening houdt
met hun beperking. Maar dan op
een andere plek, namelĳk in het
reguliere basisonderwĳs,
zogenaamd ‘thuisnabĳ’. Dat vraagt
de nodige extra inzet van
leerkrachten. Ze moeten kunnen
signaleren dat een kind extra
behoeften heeft, ze moeten
handelingsbekwaam zĳn. Dat
betekent dus onderwĳs in de hele
breedte, voor meerbegaafde
kinderen en voor kinderen voor wie
leren minder vanzelfsprekend is.
Dat is de tweede grote uitdaging
voor het onderwĳs de komende
jaren.
Maaike: “Scholen verschillen in de
ondersteuning die ze bieden aan
leerlingen. Kun je en durf je als
school meer te bieden dan de
basisondersteuning? Of krĳg je dan
'aanzuigende werking' van
kinderen die extra
ondersteuningsbehoeften hebben?

"We moeten samen
bespreken hoe we
die maatschappelijke
taak gezamelijk
uitvoeren, zoals
bijvoorbeeld de
opvang van
vluchtelingenkinderen”
Of vind je dat alle basisscholen die
extra ondersteuning moeten
kunnen bieden?” Over dat soort
vragen moet er overleg zĳn tussen
basisscholen die in elkaars
omgeving liggen. “We moeten
samen bespreken hoe we die
maatschappelĳke taak delen, zoals
bĳvoorbeeld de opvang van
vluchtelingenkinderen”,
onderstreept Maaike. Dat contact
tussen scholen is er wel, maar het
mag sterker, ook al vallen de
scholen onder verschillende
schoolbesturen.

Partnerschool
De Bolster is partnerschool van
Kentalis Talent, een speciaal
onderwĳsschool uit Vught voor
dove en slechthorende leerlingen.
Zo'n 25 dove en slechthorende
leerlingen volgen onderwĳs op De
Bolster. “Door de samenwerking
met Kentalis Talent is er veel
kennis de school binnen gekomen,
speciﬁek op taal en
taalontwikkeling”, aldus Maaike. Bĳ
veel groepen staan nu op dagdelen
twee leerkrachten voor de klas:
een Bolster- en een Talent-docent.
“Door co-teaching kunnen de
leerkrachten taken verdelen en
leerlingen op maat begeleiden.”
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“De hoge
tevredenheid van
onze ouders en
leerlingen zijn dan
het steuntje in de
rug.”
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Maaike geeft aan dat leerlingen
beter rekening leren houden met
verschillen tussen kinderen. “Het
vergroot de tolerantie tussen
kinderen.” Maar net zoals iedere
school, dien je alert te blĳven op
het sociaal gedrag in en om de
school. “Ieder kind verdient een
veilige school.”
Zo'n partnerschap roept ook
nieuwe vragen op. Hoeveel
leerlingen met een speciaal
onderwĳsbehoefte kun je in een
reguliere basisschool onderwĳs
bieden? Je hebt een
verantwoordelĳkheid voor álle
leerlingen op een school, met en
zonder extra
ondersteuningsbehoefte. “De
spankracht van een school is niet
oneindig. Dat vraagt heel veel van
onze leerkrachten. Maar de balans

“De titel ‘excellent’
is een groot
compliment voor je
school en je
medewerkers”

moet goed blĳven.” De hoge
tevredenheid van onze ouders en
leerlingen is dan het steuntje in de
rug.

Preventief werken
Passend Onderwĳs vraagt dat een
basisschool nog beter aansluit bĳ
de ontwikkelingsbehoefte van een
kind. Soms is er niet alleen een
extra onderwĳsbehoefte, maar is er
ook behoefte aan behandeling of
begeleiding thuis. Dan is er
samenwerking nodig tussen
ouders, school, het
samenwerkingsverband voor
Passend Onderwĳs en het
Basisteam Jeugd & Gezin. “Met
goede en tĳdige interventies
kunnen we samen aan de slag.
Dan kunnen we voorkomen dat
kinderen naar het speciaal
onderwĳs of de
tweedelĳnsgezondheidszorg
gaan”, daarvan is Maaike
overtuigd. We kunnen die
preventieve samenwerking nog
veel sterker maken. Door te zorgen
dat het basisniveau van scholen en
leerkrachten hoog ligt en dat
preventieve en ambulante zorg
vanuit de gemeente snel en ﬂexibel
beschikbaar is.

Minimaatschappĳ
Een school is een afspiegeling van
de wĳk waarin zĳ ligt.’Een
minimaatschappĳ’ noemt Maaike
dat. Een school ondersteunt
kinderen om mens, om burger te

worden. Het gaat om 21e eeuwsevaardigheden, zoals
ondernemerschap maar ook om
basisvaardigheden zoals
zelfstandig worden en leren-leren.
De Bolster is in 2016 uitgeroepen
tot ‘excellente school’ vanwege
haar prestaties op het terrein van
leerlingbegeleiding en zorg. Ook
Gymnasium Beekvliet en
doofblindenschool Kentalis Rafaël
mogen zich ‘excellent’ noemen.
Van oudsher is het kerkdorp SintMichielsgestel een onderwĳsdorp.
“De titel ‘excellent’ is een groot
compliment voor je school en je
medewerkers”, zegt Maaike.
“Maar, je kunt niet op je lauweren
rusten. Je moet je blĳven
verbeteren.”

Omdenken
De buitenruimte bĳ de school is
beperkt. De Leerlingenraad is zelf
met de vraag gekomen om aan de
overkant van de straat een
voetbalveldje aan te leggen. Op
dat veldje worden nu alleen
honden uitgelaten. Maaike: “Ik laat
ze zelf nadenken over wat voor
voetbalveldje ze willen, over wat

“en ook ouders er
regelmatig op
blijven aanspreken:
Kom lopend of op
de ﬁets naar
school!”
Samen verantwoordelĳk
Het verkeer is een continu
aandachtspunt voor een school, en
dan met name het verkeersgedrag
van automobilisten, ook dat van
ouders. Tĳdens de verkeersweek
komt de school dus ook samen
met ouders in actie voor een
veilige schoolomgeving. We
moeten als school het goede
voorbeeld geven, bĳvoorbeeld als
we naar gymles ﬁetsen. Ook
moeten we ouders er regelmatig
op blĳven aanspreken: “Kom
lopend of op de ﬁets naar school!
Het zĳn keuzes van ouders, waar je
als school mee te maken hebt.” Of
het nu om verkeer gaat, of om
gezonde voeding.“

“Een groene
speelplaats heeft
tijd nodig om te
kunnen groeien,
voordat het ‘kindproof’ is.”
dat kost, hoe we aan geld komen,
wie de brief aan de gemeente
stuurt enzovoorts.” Daar leren ze
veel van. Maaike hoopt dat zo'n
initiatief redelĳk snel van de grond
kan komen, want in het verleden
waren leerlingen vaak al van school
voordat een initiatief werd
gerealiseerd.
Ook mag de speelplaats
uitdagender worden. “Een groene
speelplaats is niet zo duurzaam als
het lĳkt”, zegt Maaike. Een hut van
wilgenteen werd steeds verder
ontmanteld door de kleuters. “We
zĳn gaan omdenken: we hebben
de wilgenteen naast de hut gelegd.
Tegen de kinderen hebben we
gezegd: jullie mogen de hut verder
opbouwen.” Het blĳkt dat een
‘groene speelplaats’ tĳd nodig

heeft om te kunnen groeien,
voordat het 'kind-proof' is. Het is
belangrĳk dat kinderen lekker
kunnen spelen en vies mogen
worden.
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We praten tot slot over het
welbevinden en de ontwikkeling
van een kind. In partnerschap met
ouders. Maaike: “We hebben een
gezamenlĳke verantwoordelĳkheid,
we willen dat het goed gaat met
ieder kind op school.”

Over Maaike
Maaike Lauwerĳssen-Welling is sinds 2 jaar directeur van openbare Basisschool
De Bolster in Sint-Michielsgestel. De Bolster valt onder het schoolbestuur
Stichting Regionaal Onderwijs Maas en Meierij (STROOMM).
Maaike is niet verbonden aan D66.
Over STROOMM
Onder STROOMM vallen 14 openbare scholen, in Sint-Michielsgestel, Boxtel,
Haaren, Vught, Maasdriel en Zaltbommel. Op de scholen van STROOMM
werken ca 290 leerkrachten. Zij verzorgen onderwijs voor ongeveer 3350
leerlingen.
Ook openbare basisschool De Kleine Beer in Berlicum is een STROOMMschool. Juliët Bender, directeur van OBS De Kleine Beer: “Niemand weet hoe
onze wereld er over 20 jaar uitziet. Wat we wel weten is dat kinderen zich in een
continu veranderende samenleving staande moeten houden. We leren onze
kinderen vaardigheden voor beroepen die nog niet bestaan, die we nu nog niet
kennen. Op De Kleine Beer geloven we dat het onderwĳs kinderen de kans
moet geven om actief lerend, kritisch en creatief bezig te zĳn. De betrokkenheid
van ouders bĳ onze kleine school is enorm. Samen bereiden we onze kinderen
voor op hún toekomst.”

Stem

Hoe lokaal wil je het hebben?

D

e lokale partĳ heeft de afgelopen jaren een ﬂinke rol
gespeeld in de gemeenteraad. Tweederde van de
raadszetels in onze gemeente was voor lokale partĳen.
Veel kiezers willen lokale thema's aandacht geven zonder dat
deze direct worden gekoppeld aan een partĳpolitieke
ideologie, aan ‘landelĳke partĳen’. Ze willen niet stemmen op
Rutte, Pechtold of Buma. Ze willen op lokale mensen stemmen, op plaatselĳke bestuurders.
Daar wringt de schoen. De Gestelse afdeling van D66 bestaat
uit betrokken burgers uit onze eigen gemeente. Onze leden
wonen hier, werken hier en zetten zich hier maatschappelĳk in.
D66'ers zĳn lokaal actief: van koor, bridge en parochie tot
natuurspeeltuin, ondernemersvereniging en waterkrachtcentrale.

Onze leden wonen
hier, werken hier en
zetten zich hier
maatschappelijk in.

De basis in iedere partĳ is het enthousiasme en de inzet van
de leden om zich in te zetten voor lokale zaken. Daar hebben
wĳ in onze lokale D66-afdeling discussie over: met leden, met
inwoners en ondernemers, met andere partĳen. Dat wordt bĳ
landelĳke partĳen niet ‘voorgeschreven vanuit Den Haag’ zoals
we soms wel eens op straat horen. Alsof die mensen daar
zouden weten wat er in Sint-Michielsgestel of Berlicum speelt,
alsof ze daar op het Binnenhof tĳd voor zouden hebben.
Onze leden hebben verschillende achtergronden, maar ze
hebben een ding gemeen: het sociaal-liberale gedachtegoed
van D66. Dat is wat alle D66’ers verbindt, in SintMichielsgestel en daarbuiten. Vanuit dat gedachtegoed is
duurzaamheid voor D66’ers een belangrĳk thema. Wil je daar
in een gemeente mee aan de slag, dan moet je dat lokaal
vertalen. Dat doen wĳ. We hebben in de afgelopen vier jaar op
dat thema al het nodige bereikt. Maar dat was pas een begin.
Wat ons betreft gaan we hier de aankomende vier mee verder.
Er zal nog veel meer moeten gebeuren om een klimaatneutrale
gemeente te worden. Daar zet D66 zich voor in, met lokale
leden én met expertise en netwerk vanuit een landelĳke
organisatie. Zo ook met een speciﬁek Brabants thema zoals
de intensieve veehouderĳ. Daar kunnen we terugvallen op een
netwerk van D66’ers, waaronder ook andere volksvertegenwoordigers en bestuurders. Den bĳvoorbeeld aan de D66
gedeputeerde voor agrarische ontwikkeling, energie en
bestuur, die ook nog eens in onze eigen gemeente woont.
D66 — en dat geldt ook voor lokale afdelingen van andere
landelĳke partĳen — is lokaal geworteld. D66’ers wonen en
werken hier en hebben een passie voor onze dorpen. En met
die passie zĳn ze aan de slag, zowel binnen als buiten de
Gestelse politiek. Wĳ hebben met veel plezier dit magazine
voor u gemaakt. Ik hoop dat u gaat stemmen en dat u een
stem op onze lokale D66’ers overweegt.
Cees Koopmans.
Cees Koopmans is voorzitter van D66-afdeling SintMichielsgestel. Hĳ woont in de kern Sint-Michielsgestel, is ICTondernemer en bridger. Cees staat op nummer drie van de
kandidatenlĳst.
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“Sint-Michielsgestel
zou de ambitie rondom
duurzaamheid moeten
verhogen.”
– Anne-Marie Spierings (D66)
Gedeputeerde Agrarische ontwikkeling,
energie en bestuur
Provincie Noord-Brabant

“In Maaskantje heb ik het
buitengevoel”
Het belangrĳkste maatschappelĳke vraagstuk voor de komende jaren is de
energietransitie, zo begint Anne-Marie Spierings, ‘onze’ gedeputeerde uit
Maaskantje, het gesprek. “Gemeenten vervullen een sleutelrol, maar ik zie
nog onvoldoende aandacht en kennis bĳ de Brabantse gemeentelijke
organisaties.”

V

eel gemeenten hebben geen
programma voor de
verduurzaming van
woningen. Energiebesparing bĳ
bedrĳven is vaak nog buiten beeld.
Ook met het eigen wagenpark en
het gemeentelĳk vastgoed is nog
veel te winnen.

“... dat werkte. De
ondernemer bood
iedereen die mee
deed het eerste
zonnepaneel gratis
aan.”

voor dorp – kan helpen. In Schĳf
(een dorpje net onder Roosendaal,
red.) was er samenwerking tussen
de voetbalclub, het initiatief
Buurkracht van Enexis en een
lokale ondernemer. “Dat werkte.
De ondernemer bood iedereen die
mee deed het eerste zonnepaneel
gratis aan.”

Koplopers
De steden in Brabant zĳn in haar
ogen de koplopers als het gaat om
energietransitie. Al zĳn er ook
kleinere gemeenten die er hard aan
trekken. Sint-Michielsgestel zou de
ambitie moeten verhogen.
Gemeenten kunnen heel veel van
elkaar leren. “De gemeente Breda
trekt een samenwerkingstafel
waarbĳ ze kennis deelt over het
energieneutraal maken van haar
gebouwen met gelĳkgestemde
gemeenten”, geeft Anne-Marie als
voorbeeld.
Provincie en gemeenten dienen
samen te werken op het terrein van
elektrisch rĳden. Anne-Marie: “De
elektrische auto is schoner voor de
omgeving, verbruikt minder energie
en is een batterĳ op wielen.” Het
overschot aan duurzaam
opgewekte stroom kunnen we ook
opslaan in die elektrische auto's.

“Gemeenten
vervullen een
sleutelrol, maar ik
zie nog onvoldoende
aandacht en kennis
bij de Brabantse
gemeentelijke
organisaties.”

Goed voor de clubkas
Het verduurzamen van particuliere
woningen vergt een lange adem.
“Er zitten zo'n 14 maanden tussen
een eerste idee en het feitelĳk
besluit van een woningeigenaar om
bĳvoorbeeld zonnepanelen aan te
schaffen of om de woning te
isoleren.” Een persoonlĳke
benadering of een
geconcentreerde aanpak – dorp

Ook de verduurzaming bĳ
sportclubs biedt veel kansen.
Anne-Marie: “Als provincie zĳn we
aan het kĳken of we de inkoop van
veldverlichting kunnen bundelen.
Philips heeft al interesse getoond.”
Dat is goed voor energiebesparing,
werkgelegenheid én de clubkas.
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“Bij lokaal inkopen
weten consumenten
waar het eten
vandaan komt, en
boeren krijgen een
eerlijke prijs”

voor de leefomgeving én voor de
dieren.” De nieuwe technieken
zorgen ervoor dat de biochemische
processen in de stal al worden
gestopt, door de mest te koelen en
door iedere dag de mest te
verwĳderen. Op termĳn zouden de
luchtwassers dan overbodig
kunnen worden.

Eerlĳker
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De provincie nam afgelopen zomer
nieuwe regels aan om de
intensieve veehouderĳ versneld te
verduurzamen. Wat gaat er nu voor
zorgen dat dit een succes wordt?
Twee factoren zĳn van wezenlĳke
betekenis, betoogt de
gedeputeerde.
Ten eerste zĳn dat nieuwe
stalsystemen. Anne-Marie: “Die
zorgen ervoor dat de lucht in de
stallen al schoner is. Dat is ﬁjner

“Bij het traditionele
supermarktmodel
krijgt een boer
slechts 20 tot 30%
voor zijn of haar
paprika, de rest
gaat naar de
handel.”.

Foto: Erik van der Burgt

Een tweede factor die helpt om de
veehouderĳ te verduurzamen is de
bewuste consument. “Steeds meer
consumenten kiezen voor 'beter
leven' of biologische producten.”
Ook gaan steeds meer mensen bĳ
lokale boeren groenten en vlees
kopen. “Supermarkten
experimenteren ook met de
verkoop van lokale producten. Dat
maakt ze onderscheidend van
concurrenten”, onderstreept AnneMarie. “Een probleem is nog wel
de logistiek van die lokale
producten. We kĳken als provincie
hoe we daarbĳ zouden kunnen
helpen.”

Bewustwording
De Herenboeren tussen SintMichielsgestel en Boxtel is een
mooi voorbeeld van
bewustwording. Anne-Marie: “Bĳ
lokaal inkopen weten consumenten
waar het eten vandaan komt, en
boeren krĳgen een eerlĳke prĳs. Bĳ
het traditionele supermarktmodel
krĳgt een boer slechts 20 tot 30%
voor zĳn of haar paprika, de rest
gaat naar de handel.”
ZLTO zou boeren actiever moeten
begeleiden in deze omslag. “Het
grootste risico is dat boeren blĳven
doen wat ze altĳd al deden”, stelt
de gedeputeerde. Ook gemeenten
kunnen constructief-kritisch met
veehouders meedenken als die
met uitbreidingsplannen komen: “Is
het een geschikte plek voor de
veehouder? Is er geen beter
stalsysteem voorhanden?”

“De Keerdijk is
prachtige natuur en
cultuur-historie.
Daar moeten we
zuinig op zijn.”.
Gemeenten kunnen ondersteunen
bĳ de bewustwording van
consumenten. “In Boxmeer is er
een lokale ondernemer die met
tientallen vrĳwilligers kinderen leert
waar het eten vandaan komt en
hoe ze het zelf kunnen koken.” Dat
spreekt haar zeer aan.

Maaskantje
Behalve gedeputeerde is AnneMarie ook inwoner van onze
gemeente. “In Maaskantje heb ik
het buitengevoel.” Anne-Marie vind
het ﬁjn om in een groene omgeving
te wonen. De Keerdĳk rondom Den
Dungen is haar favoriete plek om
te wandelen en hard te lopen. “Het
besef dat hier tegen het Maaswater
is gestreden, spreekt mĳ zeer aan.”
Bĳ haar vorige werkgever Arcadis,
heeft ze zelf veel waterprojecten
uitgevoerd, zoals “Ruimte voor de
Rivier” en de Afsluitdĳk. “De
Keerdĳk is prachtige natuur en
cultuur-historie. Daar moeten we
zuinig op zĳn.”

Over Anne-Marie
Anne-Marie Spierings is sinds 2015 namens D66 gedeputeerde voor
Agrarische Ontwikkeling, Energie en Bestuur voor de provincie NoordBrabant. Voor 2015 werkte ze voor het ingenieursbureau Arcadis en was ze
tevens namens D66 lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant.
Anne-Marie is getrouwd en woont in Maaskantje. In de winterperiode bindt
ze graag de ski’s onder. In de zomer probeert ze tijd te vinden om te toeren
op haar Harley-Davidson motor.

Over Gedeputeerde Staten
Het bestuur van de provincie Noord-Brabant wordt gevormd door de
zogenaamde Gedeputeerde Staten, onder het voorzitterschap van de
Commissaris van de Koning. De leden van Gedeputeerde Staten, de
gedeputeerden, worden benoemd door Provinciale Staten, de door u
gekozen volksvertegenwoordigers.

De bieb: meer dan boeken alleen
Sinds medio 2017 wordt “onze” bibliotheek, zowel in Berlicum als in SintMichielsgestel, gerund door de bibliotheek ’s-Hertogenbosch en omstreken.
Onze lijsttrekker, Roel Bouwman, sprak met de directeur van de bieb over de
rol van de bibliotheek anno 2018 en in de toekomst.

N
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an vertelt dat ze opgegroeid is in Breda, waar ze
op de vroegere Hogeschool
West-Brabant opgeleid is tot
bibliothecaris. “Dat was in de tĳd
dat er nog geen internet was, dat
kunnen mensen zich helemaal niet
meer voorstellen. Dat je een
bibliotheek hebt waar je voor het
inlichtingenbureau staat, te
wachten totdat je een vraag mag
stellen.”

Ondernemerschap
We lezen de laatste tĳd vaak over
de bieb in de krant. Meestal gaat
het dan over bezuinigen, in welke
vorm dan ook, zoals dat ook in
onze gemeente speelde in 2016 en
2017. Ik vraag Nan of het niet
frustrerend is om alleen maar met
bezuinigen bezig te zĳn.

Terug naar Brabant
Vanuit haar woonplaats Drimmelen
heeft Nan 15 jaar lang de rit op en
neer naar Gouda gemaakt, waar ze
tot 2016 directeur van de bibliotheek was. Sinds 1 augustus van
dat jaar vervult ze diezelfde functie
voor onze eigen bibliotheek.
Waarom heb je de overstap naar
onze regio gemaakt?
“Ik was nog lang niet klaar in
Gouda. Maar ‘s-Hertogenbosch
bood wel heel veel uitdagingen.
Ten eerste moest de bibliotheek
hier meer zichtbaar worden. Ook
was er sprake dat een deel van
bibliotheek De Meierĳ misschien bĳ
de organisatie zou komen en tot
slot was er de fusie met De
Muzerĳe die op de nominatie stond
en staat. Die drie uitdagingen
samen vond ik te leuk om te laten
liggen; daarom heb ik de overstap
gemaakt, terug naar Brabant.”
Bevalt de nieuwe werkplek?
Nan: “Den Bosch is een fantastische stad. Laten we wel wezen,
het is wel de hoofdstad. Ik zit hier
ook midden in de stad, vlak onder
de Sint Jan, het bruist hier van alle
kanten. Het is leuk om in Den
Bosch te werken”.

Verrast door concurrentie
Ik wil weten met welke uitdagingen
Nan in onze regio sinds 2016 te
maken heeft gehad, in het bĳzonder ook in onze eigen gemeente. Ik
vraag Nan of ze vooraf eigenlĳk wel
wist waar ze aan begon.
Nan: “Ik wist op papier waar ik aan
begon. Maar ik was zeer verrast
dat ik in Sint-Michielsgestel de
concurrentie met een commerciële
aanbieder aan moest gaan. Dat
was iets dat ik niet had voorzien.
Ook had ik vooraf niet gedacht dat
de organisatie al zo snel zou
uitgroeien van stadsbieb tot
regionale bibliotheek ’sHertogenbosch en omstreken.”

“Bezuinigen heeft
iets heel
uitdagends, omdat
je ontzettend
scherp moet
formulueren wat je
doet, en waarom je
dat doet.

Nan: “Bezuinigen heeft iets heel
uitdagends, omdat je ontzettend
scherp moet formuleren wat je
doet, en waarom je dat doet. Het
vraag meer ondernemerschap. Als
je niet goed kunt formuleren
waarom je iets doet dan krĳg je er
ook geen handen voor op elkaar.
En als je kosten gaat reduceren
dan moet je wel heel goed
nadenken over de keuzes die je
maakt. Natuurlĳk heb ik liever meer
budget dan minder, maar het
dwingt je wel om positie te kiezen;
dat vind ik wel heel aantrekkelĳk.
Wat is mening over de “commerciële” bibliotheken die in een aantal
gemeenten in Nederland de strĳd
tegen de openbare bibliotheek
hebben gewonnen?
Nan: “Het zĳn hele treurige
bibliotheken geworden, waar je
echt alleen maar een boekenkast
hebt waar je een boek kunt lenen.
Ik voorspel ook dat die organisatie
niet lang meer bestaansrecht
heeft”.

Meer dan alleen maar boeken
Wat doet de bibliotheek in onze
regio allemaal naast het uitlenen
van boeken?
“Laat ik voorop stellen: het uitlenen
van boeken is erg belangrĳk, dat
moet je zeker niet diskwaliﬁceren.
Het gaat om het realiseren van

“Het gaat om het
realiseren van kansen
voor iedereen.
Iedereen toegang
geven tot kennis, tot
verbeelding. Daar
spelen boeken een
grote rol in.”
– Nan van Schendel
directeur bibliotheek
’s-Hertogenbosch en omstreken

kansen voor iedereen. Iedereen
toegang geven tot kennis, tot
verbeelding. Daar spelen boeken
een grote rol in.”
“Maar er is inderdaad meer. Zo wil
je bĳvoorbeeld dat kinderen
gestimuleerd worden om te lezen
en hier hebben we als bibliotheek
projecten voor, ook in combinatie
met de bibliotheek op school.”
Laaggeletterdheid
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“Het bestrĳden van laaggeletterdheid is een ander thema waar de
bibliotheek een belangrĳke rol
speelt. We organiseren bĳvoorbeeld leesgroepen en een inloopspreekuur. Het is ook echt van
belang dat volwassenen blĳvend
gestimuleerd worden om te lezen.
Als je niet blĳft lezen dan wordt het
roestig. Het is niet net als ﬁetsen.
Als je 10 jaar niet ﬁetst en dan
weer opstapt kun je het nog. Maar
als je 10 jaar niet leest dan heb je
echt moeite om het weer op te
pakken. In Vught dragen we nu bĳ
aan een onderzoek over laaggeletterdheid onder ouderen; dat neemt
schrikbarend toe omdat ze lange
tĳd niet lezen.”
“De bieb is daarbĳ een laagdrempelige manier om aan een boek te
komen, maar ook een plek om met
gelĳkgestemden te praten over dat
boek. Zover zĳn we in SintMichielsgestel nog niet, we
wachten totdat de bibliotheek
straks in de nieuwe multifunctionele accommodatie zit. Natuurlĳk zĳn
we al wel begonnen met een paar
activiteiten.”.

“Als je 10 jaar niet
ﬁetst en dan weer
opstapt kun je het
nog. Maar als je 10
jaar niet leest dan
heb je echt moeite
om het weer op te
pakken.”
Activiteiten
Samen met Nan neem ik de
activiteitenkalender door. Dan valt
op dat ook in ‘onze’ bibliotheken
veel activiteiten georganiseerd
worden. Een voorbeeld is de
activiteit ‘Verhaaltĳd’, waarbĳ
volwassenen onder het genot van
een kopje kofﬁe kunnen komen
luisteren naar een mooi verhaal.
Onder het motto “De bibliotheek is
een mooie plek om mensen en
verhalen samen te brengen”
organiseert de bibliotheek deze
activiteit iedere eerste vrĳdag van
de maand, van 11:00 tot 12:00 uur.
U kunt gratis aanschuiven in de
bieb in Den Durpsherd of in De
Huif.
Is er in dorpen van onze schaal
ruimte voor meer activiteiten?
Nan: “We ontwikkelen regionaal,
maar er is zeker ruimte voor
activiteiten in de kleinere vestigingen. Naast Verhaaltĳd zĳn er ook
activiteiten voor kinderen, zoals
recent het kindertheater Pietepaf in
Sint-Michielsgestel en regelmatige
voorleesactiviteiten voor peuters.

De “Bibliotheek op school”, nu
alleen nog in Gemonde, moet in de
aankomende jaren een plek krijgen
op meer basisscholen in onze
gemeente.

Ook zĳn er bĳvoorbeeld de
bĳeenkomsten van literatuur- en
muziekgroepen. Er is voortaan een
enkele agenda voor de hele regio
en als lid ben je overal even
welkom en krĳg je dezelfde korting,
of het nu gaat om een lezing in
Sint-Michielsgestel, een activiteit in
Vught of in de Hinthamerstraat.”
Overal inleveren
“Er is ook nog een ander voordeel
aan de nieuwe regionale bibliotheek. Boeken mogen tegenwoordig in alle vestigingen worden
teruggebracht. Dus een boek dat
gehaald is in de Hinthamerstraat
mag bĳvoorbeeld in Berlicum weer
worden ingeleverd. Of andersom.”
Fake news
Ik vraag Nan wat de rol van de
bibliotheek is als het gaat om
mediawĳsheid.
Nan: “Het kritisch kunnen denken
hoort bĳ de 21e-eeuwse vaardigheden, voor iedereen. Ik vind dat wĳ,
als bibliotheek, in staat moeten zĳn
om mensen daarbĳ te helpen.
Bĳvoorbeeld via workshops of
lezingen die dat kritisch denken
stimuleren. Zo leren mensen zelf
om fake news te herkennen.”
“Ik vind digitale geletterdheid in de
brede zin, dus mediawĳsheid en
digitale geletterdheid, een kans
voor bibliotheken om iets te
betekenen in de samenleving. Ik
denk bĳvoorbeeld ook aan
activiteiten zoals de ‘CoderDojo’,
waar kinderen leren programmeren, en lezingen over de invloed
van robotica op de arbeidsmarkt
op de lange termĳn.”
Landelĳk netwerk
De bibliotheek is onderdeel van het
landelĳke netwerk van Openbare
bibliotheken. Wat is daar nu
precies het voordeel van voor een
lid in Sint-Michielsgestel, Den
Dungen of Berlicum?
Nan: “Er zĳn meer voordelen.
Bĳvoorbeeld dat je boeken kunt
aanvragen die uit Groningen
komen. Dan hebben we het vaak
over hele speciﬁeke titels die
nergens meer te krĳgen zĳn. Er is
ook de digitale bibliotheek (biblio-

theek.nl), waar ca 16.000 titels
kostenloos beschikbaar zĳn voor
alle leden van de bieb, met
uitzondering van het “Ontdek
abonnement”. Er komt binnenkort
ook een ﬁlmbieb.nl en er is al een
luisterbieb.nl. Tot slot heeft ieder
lid een nationale bibliotheekpas,
waarmee hĳ of zĳ bĳ elke openbare
bibliotheek in Nederland terecht
kan.”
Kinderen lezen minder
We horen steeds vaker dat
kinderen steeds minder boeken
lezen. Is dat zo? Wat vind je van die
ontwikkeling?
Nan: “Kinderen lezen ook digitaal.
Een boek lees je van A tot Z. Dat is
een andere manier van lezen dan
een website raadplegen. Maar het
is niet aangetoond dat je daar
minder of andere dingen van leert.
Maar los van of kinderen nu fysiek
of digitaal lezen zĳn er nog veel te
veel kinderen die te weinig lezen.
En dat heeft grote gevolgen. Een
kind dat te weinig leest ontwikkelt
een te kleine woordenschat en dat
heeft weer invloed op het vervolgonderwĳs dat zo’n kind kan volgen.
Als je als kind iedere dag een
kwartier leest, buiten school om,
dan heb je aan het einde van de
basisschool een woordenschat van
zo’n 6000 woorden.”
Wat zĳn de ervaringen met de
bibliotheek op school (in basisscholen)?
Nan: “In ’s-Hertogenbosch hebben
we al sinds 2010 op alle 60
basisscholen een schoolbieb. Zĳ
hebben daar een kleine collectie,
die bestaat uit goed materiaal dat
kinderen zelf kunnen lenen. Ook is
er een leesconsulent die de school
helpt met de collectie en het
inpassen in het onderwĳssysteem.”
In de gemeente Sint-Michielsgestel
hebben we tot nu toe maar een
schoolbieb, in Gemonde. Er zĳn
plannen om dit uit te breiden. Is er
geen gevaar dat hierdoor het
klassieke bezoekje van ouders met
kinderen aan de bieb in Den
Durpsherd of de Huif onder druk
komt te staan?

Ook in onze bibliotheken is ruimte
voor activiteiten zoals dit
kindertheater in Den Durpsherd.

Nan: “Nee, dat neemt zelfs toe.
Want als je een lezer wordt, dan
heb je niet voldoende aan de
collectie in die scholen. Je wilt dan
vanzelf meer lezen en dan wordt
de collectie al snel te klein. In het
begin dachten wĳ ook: dat zĳn
communicerende vaten, maar dat
blĳkt dus niet zo te zĳn.”
De toekomst
Ik vraag Nan over haar visie op de
toekomst van het papieren boek. Is
die toekomst er nog wel?
Nan: “Dat is een interessante
vraag. In de Verenigde Staten
stagneert het aandeel e-books nu
rond de 25%. Dus 75% van de
verkochte boeken is gewoon van
papier. Toen de TV op kwam dacht
iedereen dat de laatste dagen voor
de radio geteld waren. Maar toch is

“Wat ik wel zeker
weet: er blijven in
ieder geval
schrijvers bestaan.”

dat nooit gebeurd. Ik denk dat
zoiets met het boek ook zal
gebeuren. Wel moeten boeken
mooi vormgegeven zĳn, het moet
iets zĳn dat je graag vast wilt
houden. Maar natuurlĳk vind ik het
wel heel spannend. Jongeren lezen
bĳ voorkeur fysieke boeken en
studeren bĳ voorkeur vanaf een
laptop. Dat sterkt mĳ in mĳn
gedachte dat het fysieke boek zal
blĳven bestaan. Wat ik wel zeker
weet: er blĳven in ieder geval
schrĳvers bestaan.”
Hoe zie je de toekomst van de
bibliotheek?
Nan: “Bibliotheken zĳn steeds
harder nodig, dat vind ik wel heel
bĳzonder, zeker als je kĳkt hoe we
er 5 jaar geleden tegenaan keken.
Je hebt volgens mĳ openbare
plekken nodig waar mensen bĳ
elkaar komen. Ik zie bibliotheken
ook steeds meer in samengestelde
omgevingen, samen met culturele
organisaties en welzĳnsinstellingen.
Daar zit ook de kracht van de
moderne bibliotheek, dat is de
toekomst. Meer dan alleen boeken,
zeker ook heel veel mensen.”

Over Nan
Nan van Schendel is sinds augustus 2016 directeur van de bibliotheek ’sHertogenbosch en omstreken. Naast de ‘Stadsbieb’ in Rosmalen en ’sHertogenbosch verzorgt deze organisatie ook de bibliotheek in de
gemeenten Vught, Boxtel en natuurlijk in Sint-Michielsgestel.
Voordat ze naar Noord-Brabant toog was ze 15 jaar directeur van de
bibliotheek Gouda, waar ze op 25 augustus 2016 tot ereburger werd
benoemd.
Nan is niet verbonden aan D66.
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“We hebben maar een
planeet en die wil ik
graag fatsoenlijk
achter laten voor
volgende generaties.”
Roel Bouwman
lijsttrekker D66 Sint-Michielsgestel

Lokale politiek: niet sexy, wel belangrijk
We spreken Roel Bouwman, lijsttrekker voor D66 Sint-Michielsgestel, bij hem
thuis, in Berlicum. Hij vertelt over zijn werk als gemeenteraadslid in de
afgelopen 4 jaar en over de plannen die D66 heeft voor onze gemeente. Al
snel komen we te spreken over een van zijn speerpunten: duurzaamheid.

R

oel wĳst naar het dak van
zĳn huis. “Kĳk, die
zonnepanelen liggen er al
weer ruim 6 jaar op. Ze zĳn bĳna
terugverdiend. Ik herinner me nog
dat ik toen de eerste hier in de
straat was met zonnepanelen.
Maar zoals je ziet heeft dat niet
lang geduurd, al binnen een jaar
lagen er meer daken vol.”
Wat wil je hier mee zeggen?
Roel: “Mensen zĳn van nature
afwachtend. Een stap zetten zoals
het plaatsen van zonnepanelen, of
het nemen van andere energiemaatregelen in je woning, schuiven
we liever voor ons uit. Het is
makkelĳker om elke maand wat
meer te betalen voor de energierekening dan om een investeringsbeslissing te nemen. Dat geldt voor
zonnepanelen, maar al helemaal
voor maatregelen waarvoor echt
verbouwd moet worden, zoals het
verbeteren van de isolatie van een
woning.
Maar goed voorbeeld doet volgen;
als al je buren zonnepanelen
plaatsen dan ben je sneller
geneigd om dit zelf ook te doen.
Daarom heb ik de afgelopen vier
jaar vanuit de gemeenteraad
geprobeerd om ook de gemeente
te laten investeren in zonnepanelen
voor de eigen gebouwen. Want als
de gemeente het goede voorbeeld
geeft, op scholen, gemeenschapshuizen, brandweerkazernes en op
het gemeentehuis, dan hoop ik dat
burgers — en bedrĳven — dat
voorbeeld volgen en ook zelf aan
de slag gaan.”
Doen ze dat niet al?
“Gelukkig wel. Maar nog lang niet
genoeg. Wat mĳ betreft moeten we
echt zo snel mogelĳk werk maken
van de energietransitie. We hebben

“als de gemeente
het goede voorbeeld
geeft dan hoop ik
dat burgers dat
volgen en ook zelf
aan de slag gaan.”
maar een planeet en die wil ik
graag fatsoenlĳk achter laten voor
volgende generaties. Dat is ook
niet iets dat ‘de politiek’ alleen kan.
Daar moeten we allemaal aan
bĳdragen. Bĳvoorbeeld door ons
eigen huis energiezuiniger te
maken en zoveel mogelĳk zelf onze
energie en warmte op te wekken."
Niet iedereen heeft de ﬁnanciële
mogelĳkheid om te investeren in
isolatie of zonnepanelen. Ligt daar
niet een rol voor de overheid?
“Jazeker, en die rol heeft D66 in
Sint-Michielsgestel ook opgepakt.
We hebben er bĳvoorbeeld met
een motie voor gezorgd dat er een
fors bedrag beschikbaar is voor
duurzaamheidsleningen.”
Hoe zit het eigenlĳk met mensen
die in een huurwoning wonen?
“Het probleem is natuurlĳk dat het
voor een verhuurder op dit moment
niet zo veel uit maakt hoe energiezuinig de woning is. De huur wordt
toch wel betaald. Hoe hoog de
energierekening is, is het probleem
van de huurder. Wat mĳ betreft
moet daar verandering in komen.
Wat we als gemeente in ieder geval
kunnen doen is praten met ‘onze’
woningcorporaties. Zĳ kunnen een
groot aantal huurwoningen in een
keer verduurzamen. De kosten
hiervoor mogen ze verdisconteren
in de huurprĳs. De huurder kan die
stĳging van de huur weer wegstre-

pen tegen de lagere energielasten.”
En duurzaam verkeer? Wat is je
visie daar op?
“Duurzaam verkeer is een breed
onderwerp. Ik denk bĳvoorbeeld al
snel aan elektrische auto’s en
laadpalen. Maar bĳvoorbeeld ook
aan het aantrekkelĳker maken van
ﬁetsen.
D66 trok al in 2013 de kar bĳ het
vaststellen van een visie op ons
Gestelse ﬁetsnetwerk.
We moeten het veel aantrekkelĳker
maken om de ﬁets te pakken. Een
veilig en comfortabel doorgaand
ﬁetspad, met (rood) asfalt, waar je
als ﬁetser altĳd voorrang hebt,
draagt daar aan bĳ. Niets is zo
vervelend op de ﬁets als telkens
moeten stoppen omdat je voorrang
moet verlenen aan een auto.
Je kunt ook denken aan het
omvormen van bepaalde straten
tot doorgaande ﬁetsstraten. De
auto kan er dan gewoon blĳven
rĳden, maar de ﬁetser is op zo'n
weg opeens koning, in plaats van
lakei. Waar het vooral om gaat is
om alle losse schakels die we al
hebben op een goede manier met
elkaar te verbinden.

“We moeten het
veel aantrekkelijker
maken om de ﬁets
te pakken. Een
veilig en
comfortabel
ﬁetspad draagt daar
aan bij.”
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voorop het katheder.
D66 heeft er ook voor gezorgd dat
een verordening van 7 pagina's
voor sluitingstĳden van winkels is
teruggebracht naar een handjevol
eenvoudige en heldere regels,
waarbĳ iedere winkel en elke dag
gelĳk zĳn. Ik denk dat ondernemers
prima zelf kunnen beslissen
wanneer zĳ open gaan."

Je woont zelf in Berlicum. Hoe is
de situatie daar?
“Het eerste dat in mĳ op komt is:
slecht. Maar tegelĳkertĳd wordt er
ook hard aan gewerkt en hebben
we de afgelopen 4 jaar veel
gerealiseerd. We hebben een
nieuwe ﬁetsbrug over het kanaal
gekregen. Daar is recent ook de
doorsteek naar Den Dungen
bĳgekomen. Ik had die liever op
een iets andere plek gezien, maar
goed, met de ﬁets van Berlicum
naar Den Dungen is nu wel echt
een stuk korter geworden.
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Ook is er, door de inzet van D66,
een ﬁetsbrug over de Aa bĳgekomen die straks voor de inwoners
van Beekveld een snelle en
logische route naar 'sHertogenbosch zal worden. Een
route die uiteindelĳk ook op een
logische manier moet aansluiten
op het nieuwe Mercuriusplein.
De aankomende periode is het
zaak om de Hoogstraat onder
handen te nemen. We moeten echt
af van het idee af dat dit een
doorgaande weg is. We moeten
verkeer verleiden om vanaf het
Mercuriusplein 'buitenom' te rĳden,
via de Runweg en de N279 als zĳ
richting de A2 of Rosmalen gaan.”
Wat heeft D66 nog meer bereikt in
de afgelopen 4 jaar?
“Veel! D66 heeft bĳvoorbeeld de
handen op elkaar gekregen om
onze geurverordening fors aan te
scherpen, met als doel om de
leefbaarheid in onze kernen en het
buitengebied te verbeteren. Met
alleen een nieuwe verordening ben
je er natuurlĳk niet, daar begint het
eigenlĳk pas mee. In de aankomende jaren zullen we, samen
met agrarische ondernemers,
oplossingen moeten zoeken voor
bestaande overlast.
In deze periode is ook het Elde
college verbouwd. Om goed
onderwĳs te kunnen volgen moet je
kinderen immers ook een fatsoenlĳke leeromgeving aanbieden. Dat
is gelukt, er is ruim 2 miljoen euro
geïnvesteerd en de school is
daarmee weer klaar voor de
toekomst.

Je bent zelf ook ondernemer. Hoe
ervaar jĳ die regeldruk van de
overheid?

Nieuwe ﬁetspad door het Aadal

“met de ﬁets van
Berlicum naar Den
Dungen is nu wel
echt een stuk korter
geworden.”
Vorig jaar dreigden we opeens
onze openbare bibliotheken te
verliezen. Er lag een voorstel om
de bieb uit te besteden aan een
commerciële aanbieder, buiten het
stelsel van openbare bibliotheken.
Dat zou ertoe hebben geleid dat
onze inwoners, zowel kinderen als
volwassenen, op een achterstand
waren komen te staan als het gaat
over toegang tot kennis. D66 heeft
zich dan ook verzet tegen dit
voornemen. Door ons duidelĳke
standpunt kantelde de mening van
de gemeenteraad en is er uiteindelĳk toch gekozen voor de openbare
bibliotheek.”
“Natuurlĳk waren er ook minder in
het oog springende zaken. Zo heb
ik in een van mĳn eerste raadsvergaderingen vier jaar geleden een
motie ingediend om het christelĳke
gebed, dat aan de opening van
onze raadsvergadering door de
burgemeester werd opgezegd, af
te schaffen. Dat was echt niet meer
van deze tĳd.
Bĳ het indienen van die motie heb
ik een percussiegong aangeboden
aan de raad. Sinds die tĳd wordt
de raadsvergadering niet meer
geopend met een gebed, maar met
een slag op de gong, die een
prominente plek heeft gekregen,

“Regels zĳn op zich niet erg. Het is
vooral belangrĳk dat ze helder zĳn,
een doel dienen en ook in verhouding staan tot dat doel. Soms
slaan we daar nog wel eens de
plank mis, zeker als het gaat om
de spanning tussen het waarborgen van privacy en de bevoegdheden van de overheid.
Als D66'er vind ik privacy echt een
groot goed, juist ook ten opzichte
van de overheid. Ik moet daarbĳ
vaak denken aan de wereld die
George Orwell schetst in ‘Nineteen
Eighty-Four’, een boek dat wat mĳ
betreft elke politicus zou moeten
lezen. Te vaak nog merk ik dat er
heel gemakkelĳk wordt gedacht
over het verzamelen en opslaan
van gegevens over burgers. Wat nu
heel handig lĳkt, is op termĳn
misschien juist erg onverstandig.
Wat als die gegevens 'op straat'
komen te liggen?”
Hoe denk je dan eigenlĳk over de
'sleepwet' en het referendum
daarover op 21 maart?
“Ik maak me wel zorgen over die
wet. En ik niet alleen. Zelfs de
commissie die toezicht houdt op
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft forse kritiek geuit. Het
probleem is vooral dat er bĳna
geen waarborgen tegen misbruik in
de wet zelf zĳn vastgelegd. Er staat
wel wat in de toelichting en
achteraf zĳn er aanvullende
toezeggingen gedaan, maar het

“Als D66'er vind ik
privacy echt een
groot goed, juist ook
ten opzichte van de
overheid.”

zou toch een stuk duidelĳker zĳn
als dat gewoon in de wet zelf zou
staan. Ik denk dat het referendum
over deze wet vooral aangeeft dat
veel burgers zich zorgen maken
over hun privacy en bang zĳn dat
bevoegdheden in de toekomst
steeds verder worden opgerekt.
Dat alleen al lĳkt me een duidelĳke
boodschap aan de Tweede Kamer
om nog eens goed naar die wet te
kĳken, misschien wel met Orwell in
het achterhoofd als stem van het
geweten.”
Hoe vind je dat jullie partĳ het nu
doet in Den Haag?
“Voor D66 is het niet de meest
natuurlĳke coalitie om aan deel te
nemen. Ik kan me dan ook best
voorstellen dat het soms lastig is.
Maar uiteindelĳk bereik je toch
meestal meer door mee te doen,
niet door aan de zĳlĳn te staan. Ik
denk bĳvoorbeeld aan het de
nieuwe donorwet van Pia Dĳkstra
die recent is aangenomen, ook
door de Eerste Kamer. Dat is een
echt D66-succes dat op termĳn
veel levens zal redden. Er wordt
door dit kabinet ook 4 miljard euro
geïnvesteerd in duurzaamheid en 2
miljard euro in onderwĳs, onderzoek en innovatie. Dat was zonder
D66 echt anders geweest.”
Moest D66 ook in SintMichielsgestel compromissen
sluiten?
“Natuurlĳk. Als je deelneemt aan
een coalitie zul je nooit alles
kunnen doen zoals jĳ het wilt.
Zeker niet als je de kleinste partĳ in
die coalitie bent. Het is belangrĳk
dat je vooral blĳft kĳken naar wat je
wel kunt bereiken.
Soms had ik er trouwens wel
moeite mee. Bĳvoorbeeld toen we
als raad spraken over het plan van
de gemeente 's-Hertogenbosch
om op industrieterrein De Brand
een viertal windturbines te plaat-

“in plaats van het
plan te omarmen
rolden bijna alle
partijen over elkaar
heen om te roepen
hoe lelijk windmolens
wel niet waren”.

Een veel gehoorde klacht is dat de
politiek ver van de burger af staat.
Wat vind je daarvan?

“Ik denk bijvoorbeeld
aan de nieuwe
donorwet van Pia
Dijkstra” “Dat is een
echt D66-succes dat
op termijn veel levens
zal redden”
sen. Een goed doordacht plan met
mogelĳkheden voor onze inwoners
om mee te delen in de opbrengst.
Met die 4 windturbines zou jaarlĳks
ongeveer even veel elektriciteit
worden opgewekt als dat alle
huishoudens in Berlicum gezamenlĳk verbruiken. Schone, hernieuwbare energie.
Maar in plaats van het plan te
omarmen rolden bĳna alle partĳen
in de raad over elkaar heen om te
roepen hoe lelĳk windmolens wel
niet waren en dat ze absoluut niet
geplaatst mochten worden in de
buurt van onze gemeente. D66
stond daarbĳ als enige aan de
andere kant. Het resultaat is dat
die windturbines er nooit zĳn
gekomen. Dat frustreert. Want zo
komen we er nooit en halen we de
klimaatdoelstellingen niet.”

“Ik vind dat dit vaak wel een erg
gemakkelĳke uitspraak. Want die
afstand zie ik in ons land niet,
zeker niet in onze lokale politiek.
Gemeenteraadsleden kun je emailen of bellen. Op de website
van de gemeente of partĳ vind je
alle contactgegevens. Die e-mails
worden echt gelezen en beantwoord. De telefoon wordt ook altĳd
opgenomen. Voor zover ik weet is
dat bĳ andere partĳen en
raadsleden niet anders. Binnen
D66 zĳn fractievergaderingen ook
altĳd openbaar; iedereen is welkom
om daar aan te schuiven. Dat geldt
natuurlĳk ook voor vergaderingen
van de gemeenteraad.
Maar daar houdt het niet mee op.
Dit onderwerp staat ook hoog op
de agenda van de gemeenteraad.
In de afgelopen periode zĳn we als
raad actief bezig geweest om
manieren te zoeken waarop we
burgers nog meer kunnen betrekken bĳ de besluitvorming. Dat krĳgt
vanaf de volgende periode
bĳvoorbeeld vorm met wat we
‘Informeren en ontmoeten’avonden noemen. Op die avonden
is ruimte voor een dialoog tussen
de aanwezige burgers en raadsleden. Ik hoop dat deze avonden
bĳdragen aan de betrokkenheid
van burgers bĳ de besluitvorming
in hun eigen gemeente. Want
lokale politiek mag dan misschien
niet een heel 'sexy' imago hebben,
het is daardoor zeker niet minder
belangrĳk.
Kan ik op 21 maart ook op uw
stem rekenen?”

Over Roel
Roel Bouwman is sinds 2014 gemeenteraadslid voor D66 in onze
gemeenteraad. Naast het (parttime) werk als gemeenteraadslid is hij, als
ondernemer, werkzaam in de ICT-sector.
Roel is 42 jaar oud en woont samen met zijn vriendin in Berlicum. In zijn vrije
tijd zit hij soms op de wielrenﬁets of motor en verzorgt hij, als
registervinoloog van de wijnacademie, soms ook een workshop over wijn.
Hij is lijsttrekker voor D66 bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
Zijn voornaamste thema voor de aankomende bestuursperiode is de inzet op
duurzaamheid en het werken aan een energieneutrale gemeente, wat D66
betreft al in 2026.
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Berlicum verdient een gezellig plein!
Berlicum - en alle Berlicummers - verdient een mooi, aantrekkelĳk en gezellig
Mercuriusplein. Dat is een groen plein waar ontmoeten, verblĳven en beleven
belangrĳk zĳn en alle ruimte krĳgen. Pas dan heeft Berlicum het groene,
kloppende hart waar het al jaren naar verlangt.
– Henri Elands, D66 Sint-Michielsgestel

I
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n 2017 heeft de gemeenteraad
een nieuw bestemmingsplan
vastgesteld voor het
Mercuriusplein. Dit plan maakt het
mogelĳk om meer te bouwen
rondom het plein. Zo kan er op het
plein vlakbĳ de rotonde horeca
komen met daarboven woningen.
Dat is een mooi begin. Ik vind dat
er meer nodig is dan extra
voorzieningen. De inwoners van
Berlicum willen meer sfeer en
gezelligheid.

Meer groen, niet meer auto's
Het Mercuriusplein moet het hart
worden van Berlicum. Dat is veel
meer dan alleen winkels, een
weekmarkt en (veel)
parkeerplekken. Ik vind het plein
en de voorzieningen niet
uitnodigen om er te verblĳven. Veel
bezoekers komen met de auto,
doen snel hun boodschappen en
gaan weer. De komst van extra
horeca is mooi maar er is meer
nodig. Het Mercuriusplein bestaat
vooral uit steen: er is veel te weinig
groen en de nadruk ligt op
parkeren.
Meer parkeerplaatsen vind ik niet
nodig. Voor kleine boodschappen
kun je de auto meestal laten staan

“Meer
parkeerplaatsen
vind ik niet nodig.
Voor kleine
boodschappen kun
je de auto meestal
laten staan en de
ﬁets nemen.”

en de ﬁets nemen. Het is vaak
bĳna net zo snel én het is
gezonder. Het aantal stallingen
voor ﬁetsen is wel beperkt. Bĳ de
nieuwe inrichting van het plein is
meer ruimte voor de ﬁets én voor
het stallen van ﬁetsen dan ook
belangrĳk. En hoe mooi zou het zĳn
als we zelfs met minder
parkeerplekken voor de auto toe
kunnen?
Het Mercuriusplein schreeuwt om
meer groen. Nu moet je de bomen
op het plein bĳna met een
vergrootglas zoeken. Ik zie voor de
toekomst een verblĳfsgebied voor
me in het hart van het plein met
daaromheen mooie groene bomen.
Aan de randen van het plein kan

dan geparkeerd worden. Als de
begroeiing van de bomen niet al te
laag begint en je er goed
onderdoor kunt kĳken, blĳven alle
voorzieningen goed zichtbaar en
vindbaar.

Hogere bebouwing maakt het
intiemer
In het buitenland zie je vaak
prachtige pleinen die uitnodigen
om te ﬂaneren of gewoon ergens te
zitten. Wat een plein ook
aantrekkelĳk maakt, is de
verhouding ten opzichte van de
panden. Het Mercuriusplein is
groot en de ‘wanden’, de panden
aan de rand, zĳn in verhouding

klein. Op veel plekken langs het
plein tel je twee of drie bouwlagen.
Het klinkt gek, maar hogere
bebouwing maakt het plein
intiemer en wat meer besloten. Op
een aantal plekken is ruimte om
een of meer woonlagen toe te
voegen. Het spreekt voor zich dat
er woningen voor alle doelgroepen
moeten komen. Wat ook helpt is
meer samenhang in de bebouwing.
Nu is de bebouwing rondom het
plein een ratjetoe van verschillende
stĳlen.
De gemeente moet wat mĳ betreft
actief aan de slag met eigenaren,
ontwikkelaars en andere partĳen
om de ‘wanden’ van het plein aan
te pakken. En daarbĳ mag, nee
moet de gemeente een veel
activere rol spelen.

“Wat mij betreft
komt er meer groen
op het plein en is er
straks nog meer te
beleven!”

Lagere snelheid op de
Hoogstraat
De Hoogstraat blĳft een
belangrĳke weg voor en door
Berlicum. De weg langs het
kanaal is verbreed en je kunt
er goed doorrĳden. Dat
scheelt (hopelĳk) in het
verkeer dat door Berlicum
gaat. Ik vind dat veiligheid op
de Hoogstraat voor alle
weggebruikers onze aandacht
moet blĳven houden. Waar de
nieuwe bewoners van
Beekveld de Hoogstraat
opdraaien lĳken maatregelen
nodig. Vanaf dit punt moet de
snelheid voor auto's richting
het Mercuriusplein terug naar
30 km/u.
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De Hoogstraat is tussen de
Hema en de rotonde ook een
barrière. Het nodigt niet uit
om de voorzieningen aan de
voorkant te bezoeken.
Hoewel er een zebrapad ligt
en de snelheid voor auto's 30
km/u is, blĳft het lastig
oversteken. Het enige dat
daar echt helpt is vooral
minder verkeer door de
Hoogstraat.

Meer beleving op het plein
De weekmarkt blĳft voor een
deel van onze inwoners
belangrĳk. Op
woensdagochtenden
betekent het wel ruim de helft
minder parkeerruimte voor
auto's. Ik heb al aangegeven
dat minder parkeerplaatsen
mogelĳk zĳn maar het moet
elkaar niet in de weg zitten. In
de nieuwe opzet kan de
weekmarkt centraal op het
plein terecht komen – en
kunnen auto's aan de randen
parkeren. Zo is het ook
mogelĳk om bĳvoorbeeld
Balkum Beach te organiseren
met behoud van parkeren. Ik
verwacht dat door de nieuwe
inrichting het Mercuriusplein
aantrekkelĳker wordt voor
deze evenementen.
Wat mĳ betreft komt er meer
groen op het plein en is er
straks nog meer te beleven!

Over Henri
Henri Elands is lid van D66 en actief
als ondersteuner van de lokale fractie.
Hij woont in Berlicum en werkt voor de
overheid, op het gebied van ruimtelijke
ordening.
Henri volgt met veel belangstelling de
plannen voor het Mercuriusplein in zijn
‘eigen’ dorp. Hij is enthousiast over de
ontwikkelingen maar plaatst ook
kritische kanttekeningen.
Henri is 45 jaar oud, getrouwd en
vader van een dochter.
Henri staat op plek 4 van de
kandidatenlijst voor D66 bij de
aankomende
gemeenteraadsverkiezingen.

Programma in het kort
Duurzaamheid

Lokale voorzieningen

Sint-Michielsgestel in 2026 energieneutraal! Alle
nieuwbouw direct “0 op de meter”, bestaande
bouw zo spoedig mogelijk verduurzamen. D66
trekt hiervoor in de aankomende 4 jaar 2 miljoen
euro uit. Natuurlijk geeft de gemeente ook zelf
het goede voorbeeld. D66 wil ook energie
opwekken met windturbines langs de N617 en
N279/Zuid-Willemsvaart, samen met inwoners.

Iedere kern verdient een modern, veelzijdig
gemeenschapshuis. De gemeente zorgt voor het
gebouw, de gemeenschap voor de exploitatie.
Hierbij wordt creatief op nieuwe behoeften
ingespeeld.

Bouwen en Wonen
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Bouwen voor de regionale woningbehoefte.
Gemengd bouwen voor alle inkomensgroepen en
leeftijden. Huizen aanpasbaar bouwen aan de
levensfase.

Werk en inkomen
Werk is essentieel voor inkomen en het gevoel er
bij te horen.
We willen mensen zonder werk snel en gericht
ondersteunen. De gemeente neemt de regie bij
inburgering en ondersteunt bij invulling van lastig
vervulbare functies, bijvoorbeeld in de bouw,
zorg en ICT.

Groene omgeving

Verkeer en veiligheid

D66 wil natuur in de gemeente behouden en
versterken. Zowel in het buitengebied, als in de
bebouwde omgeving. Met de aanleg van
watertuinen bergen we regenwater op een
duurzame manier. Toeristenbelasting wordt benut
voor het stimuleren van toerisme en recreatie.

Fietsverbindingen en veilige fietsroutes worden
verbeterd en uitgebreid. Daarvoor trekken we 1
miljoen euro uit in periode 2018-2022. Wegen in
dorpscentra zijn bestemd voor voetgangers,
fietsers en bestemmingsverkeer, niet voor
doorgaand verkeer.

Agrarische bedrijvigheid

Bewoners en bestuur

Gezondheid van de inwoners en kwaliteit van de
omgeving staan voorop. Er is in onze gemeente
alleen toekomst voor innovatieve, excellente
bedrijven die daar aan bijdragen.

Als onze gemeente in haar huidige vorm te klein
wordt durft D66 stappen vooruit te nemen.
Samen met 's-Hertogenbosch, Vught en Boxtel
vormen we in de toekomst een grote gemeente
met behoud van de eigen identiteit van elke kern.

Onderwijs en sport
Integrale kindcentra bieden onderwijs en opvang
voor onze kinderen van 0 tot 13 jaar. Op al deze
kindcentra komen schoolbibliotheken. In de
buitenruimte hebben we aandacht voor natuurlijk
spelen en verkeersveiligheid.
Zorg, welzijn en jeugd
Eén aanspreekpunt voor alle inwoners van 0 tot
100+ die zorg nodig hebben. De benodigde zorg
is snel beschikbaar. Door zorgvuldige inkoop en
persoonlijke budgetten is er ruimte voor
maatwerk, nabijheid en kwaliteit.

Digitale dienstverlening
D66 staat voor een transparante gemeente. Alle
openbare informatie moet snel en gemakkelijk
online te vinden zijn. De website is de digitale
voordeur van de gemeente en is toegankelijk
voor iedereen; ook voor mensen met een
beperking.
Financiën
Lokale lasten blijven op een gemiddeld peil.
Hierdoor is er geld beschikbaar voor de
duurzame plannen van D66 en blijft SintMichielsgestel ook in de toekomst een
aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken
en recreëren.

Wilt u ons hele programma lezen? Ga dan naar:

d66gestel.nl
Of scan de QR code om direct het programma als PDF bestand te openen.
Wilt u het programma toch liever op papier ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
bestuur@d66gestel.nl of bel met onze lijsttrekker, Roel Bouwman, op 073-5034883.

Politiek gepuzzel
1. Gerenoveerde middelbare school in SintMichielsgestel
2. Zo heet EPS, dat je gescheiden kunt inleveren, in
de volksmond
3. Strengere gemeentelijke regelgeving die
geuroverlast regelt
4. Zo heet Berlicum een paar dagen van het jaar
5. Locatie voor de gefuseerde voetbalvereniging
SCG’18
6. Gemeentelijke functionaris voor
bewonersinitiatieven
7. Nieuwbouwwijk in Den Dungen
8. Apparaat om grootschalig duurzame energie op te
wekken, in de volksmond
9. Locatie voor het nieuwe dorpshuis in Gemonde
10. Hiervan krijg je in Sint-Michielsgestel vrijstelling
als je energieneutraal bouwt
11. Plein in Berlicum dat in de aankomende jaren op
de schop gaat
12. Naam van de waterkrachtcentrale in SintMichielsgestel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Alle antwoorden invullen zonder spaties, lees- en koppeltekens. De oplossing verschijnt in de groene vakjes, van boven naar beneden.

Heeft u de oplossing?
Dan kunt u deze inzenden en kans maken op een boekenbon ter waarde van € 25. Stuur uw antwoord voor 24 maart 2018
aan ons op via puzzel@d66gestel.nl om mee te dingen.

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen
1.

Roel Bouwman
roel@d66gestel.nl, 073-5034883

Berlicum

2.

Jan Taks
jan@d66gestel.nl

Sint-Michielsgestel

3.

Cees Koopmans
cees@d66gestel.nl

Sint-Michielsgestel

4.

Henri Elands
henri@d66gestel.nl

Berlicum

5.

Marieke den Ouden
marieke@d66gestel.nl

Sint-Michielsgestel

6.

Robert Bood

Sint-Michielsgestel

7.

Monique Roosen

Berlicum

8.

Dirk van Oostveen

Sint-Michielsgestel

9.

Vera Bax

Berlicum

10.

Gwen van Valkengoed

Sint-Michielsgestel

11.

Anne-Marie Spierings

Den Dungen

12.

Alexander van den Dungen

Sint-Michielsgestel

Colofon

Bezoek onze website voor meer informatie over de kandidaten: d66gestel.nl

De demo(craat) SintMichielsgestel is een
uitgave van D66 SintMichielsgestel.
Deze uitgave is speciaal
voor de
gemeenteraadsverkiezingen
van 2018 huis-aan-huis
verspreid in een groot deel
van Berlicum, Den Dungen,
Sint-Michielsgestel,
Gemonde, Maaskantje,
Middelrode en Halder.
Redactie:
bestuur@d66gestel.nl

