6 maart 2018
De laatste raadsvergadering voor de verkiezingen leverde veel gedoe op.
Dinsdag 6 maart was de laatste raadsvergadering van de bestuursperiode 2014-2018. Een periode waarin, met
Cranendonck Actief! als grootste fractie, heel veel is gebeurd en veel heikele dossiers zijn opgepakt.

Het belangrijkste punt van de laatste raadsvergadering was de verbouw/nieuwbouw van de Borgh. Extra jammer
was het dan ook dat de meerderheid van de raad over de Borgh geen duidelijk besluit durfde te nemen. Voor ons
lag de zaak simpel. De Borgh wacht al meer dan 10 jaar op een ingrijpende facelift. Drie jaar geleden is daarvoor
uiteindelijk geld vrijgemaakt. Daarna is door gemeente, bestuur en gebruikers hard gewerkt aan een bestek, dat is
inmiddels aanbesteed en kan er dus eindelijk begonnen worden. Bij de aanbesteding bleken de bouwprijzen inmiddels met zo’n 10% te zijn gestegen waardoor men ongeveer €500.000,- tekort kwam. Samen met het bestuur
heeft het college vervolgens een voorstel gemaakt dat die extra 5 ton vanuit de exploitatie wordt opgebracht,
door de Borgh zelf dus. Natuurlijk, er zit altijd een risico in dat dat niet helemaal zal lukken, maar dat is een overzichtelijk risico (maximaal €15.000 per jaar).
Voor ons, Cranendonck Actief!, had dit besluit genomen kunnen en mogen worden. “Gewoon doen”, om met de
verkiezingsleus van het CDA te spreken.
De andere partijen wierpen echter een dicht mist aan vragen op. Is het bestuur wel competent? Zijn alle gebruikers het er wel mee eens? Wij hebben signalen dat…… Uit betrouwbare bron hebben we gehoord…. Wat heeft de
wethouder de afgelopen drie jaar eigenlijk gedaan?
Uiteindelijk heeft de meerderheid van de raad besloten geen besluit te nemen. Geen sterk staaltje stuurmanschap. Alleen het scheidend PvdA-raadslid Henk van Lint was het met ons eens: de raad moet zich niet gek laten
maken en gewoon wel een besluit nemen.
Opmerkelijk was dat vervolgens wethouder Jan van Tulden de situatie zo samenvatte dat hij kon doorgaan met de
ingezette verbouwing en dat hij met bestuur en gebruikers in overleg gaat zodat er een breed gedragen exploitatie komt. En laat dat nu precies de strekking zijn van het collegevoorstel waarover de meerderheid van de raad
geen besluit wenste te nemen. Wie het allemaal nog snapt, is een knappe kop.
Namens Cranendonck Actief! deed onze woordvoeder Karel Boonen een dringend beroep op de ‘gemeenschap
van Budel’ om op te houden met het kissebissen en van de Borgh een succes te maken. De verantwoordelijkheid
ligt bij de vele gebruikers van de Borgh. Zij zullen het samen met bestuur eens moeten zien te worden om van de
Borgh een bruisend gemeenschapshuis te maken. Zoals Budel dat ook verdient.
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De andere onderwerpen gingen aanzienlijk soepeler. De aangepaste bouwplannen voor de Goorstraat 12-16 in
Soerendonk konden op brede steun van de raad rekenen. Een opzichtige poging van Elan om nu al een extra oprit
in het plan te fietsen werd door de andere fracties doorzien en afgewezen. Ook werd een visie op het onderwijs
vastgesteld alsook een aantal investeringen in de openbare ruimte.

Vragen
Andre Oud had vragen gesteld over de voorgenomen bomenkap aan de Cranendoncklaan en Graafschap Hornelaan in Budel. Hier is met succes beroep tegen aangetekend zodat het college nu samen met omwonenden op
zoek is naar een betere oplossing. Wij houden hier de vinger aan de pols omdat wij vinden dat er goed geluisterd
moet worden naar voor- en tegenstanders van de voorgenomen bomenkap.
Erica de Graaf maakte zich n.a.v. vragen die ze daarover had gesteld sterk voor de veiligheid op de spoor door
Budel-Schoot en Budel-Dorplein. Vooral nu er plannen zijn meer goederenvervoer te laten plaatsvinden. Erica
pleitte voor maximale openheid naar de inwoners en voor snelle duidelijkheid.
Tot slot kwam de aanpak van het sluipverkeer in Maarheeze en Soerendonk aan de orde. Namens onze fractie
drong Karel Boonen bij wethouder Van der Wiel aan op meer doortastendheid. De aanpak dreigt te verslappen
waardoor het sluipverkeer op veel dagen weer toeneemt. Na enig aandringen zegde de wethouder toe vaker te
gaan controleren en dat hij, als dat extra geld kost, dit voorlegt aan de raad. Ook hier houden wij de vinger aan de
pols, omdat terugdringing van het sluipverkeer de leefbaarheid van Maarheeze en Soerendonk aanzienlijk ten
goede komt.

De vergadering werd afgesloten met een bijzonder moment: zolang Cranendonck bestaat zit de PvdA in de raad
en de PvdA heeft in een aantal periodes ook deelgenomen aan het college. Henk van Lint vroeg hier terecht aandacht voor. Zijn woorden konden rekenen op applaus van de overige raadsleden. Waarschijnlijk in de wetenschap
dat het nieuwe Pro6 een dieprode PvdA-stempel draagt.
En daarmee zijn we weer bij de verkiezingen: op naar 21 maart!
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