12 juni 2018
Deze raadsvergadering kende wederom een korte agenda. Paul Coenegracht (CDA) en Hennie Beliën (Pro6) werden benoemd als raadslid, omdat er na de wethoudersbenoemingen in de vorige vergadering twee plaatsen waren vrijgevallen. Gefeliciteerd en succes beiden!
Vervolgens waren er nog 2 bespreekstukken.

-

Krediet infrastructurele verbeteringen

De eerste betrof krediet voor infrastructurele verbeteringen van de smalle wegen in onze gemeente. De bermen
worden beter berijdbaar. Heel erg goed dat dit wordt aangepakt. Dit voorkomt ongelukken en andere schade. Alle
partijen waren akkoord. Niet alle wegen worden ineens aangepakt. Het is een meerjarenplan. ELAN vroeg nog om
dit geld niet ieder jaar opnieuw te vragen, maar op te nemen in de begroting. Daar zijn wij het ook mee eens.

-

Formeel verzoek woningbouw Deken van Baarsstraat / Treurenburgstraat Budel

Het 2e en laatste punt was een toegevoegd besluit voor de bouw van 6 bungalows op de hoek Deken van Baarsstraat / Treurenburgstraat in Budel. Een mooi plan met levensloopbestendige woningen, waar vraag naar is.
Daarover was de raad het eens. Wel stelden zowel Pro6 als wij een vraag over een zin in het raadsvoorstel: Woningen moeten bijna energieneutraal zijn. Bijna is natuurlijk een rekbaar begrip. De wethouder legde uit dat er
allerlei maatregelen worden genomen om energie te besparen en duurzaam te bouwen, maar 0 op de meter
wordt niet gehaald. Nu het vreemde. Eind vorig jaar hebben we een woonvisie vastgesteld, waarin afgesproken is
dat bij nieuwbouw in Cranendonck energieneutraal wordt gebouwd. Dit is hier (net) niet het geval. Wij (Karel
Boonen) vroegen vervolgens in een soort van mondeling amendement om het woordje bijna te schrappen. Dit
kreeg helaas alleen de steun van ons en het CDA. En niet van Pro6. Heel vreemd voor een partij die duurzaamheid in hun slogan heeft staan en in verkiezingsuitingen aangaf voor een energieneutraal Cranendonck te gaan.
Maar nu even niet. Ach, de verkiezingen zijn achter de rug zullen ze gedacht hebben. Wel heel benieuwd hoe ze
hier bij toekomstige besluiten mee omgaan. Op dezelfde wijze of toch maar niet? De tijd zal het leren.
Zo eindigde een hele korte vergadering toch weer op een verrassende wijze.
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