De begroting 2020 wordt nu al voor de derde keer besproken en de standpunten lijken tamelijk
uitgemolken voorzitter. Maar diverse belangrijke zaken zijn nog steeds niet geheel of deels
overgenomen. Daarom hopen we dat driemaal scheepsrecht zal zijn.
Ik loop de zaken puntsgewijs langs voorzitter om geen onnodige tijd te verspelen:













DS97 is blij dat het college de meer dan noodzakelijke verbetering van sporthal de Eeght nu
heeft opgenomen met een bedrag van € 200.000. We stellen tevreden vast dat ook andere
fracties inmiddels het belang inzien van een grondige renovatie van de sporthal in Schaijk.
We zijn nog niet geheel tevreden omdat we denken dat er een fors hoger bedrag nodig zal
zijn. Er komt nog een definitief raadsvoorstel nadat een goede inventarisatie is uitgevoerd.
DS97 gaat een amendement indienen om een hoger bedrag beschikbaar te stellen als dat
uit de inventarisatie zal blijken.
DS97 is nog steeds tegen de voorgenomen sluiting van één consultatiebureau. Of dat nu in
Zeeland is of in Schaijk. De GGD legt de ondergrens op 10 km maar wij zijn van mening dat
een dergelijke voorziening juist voor ouders met kleine kinderen dichtbij moet zijn. Wij gaan
een amendement indienen om de bezuiniging van €25.000 te schrappen en de
consultatiebureaus beide open te houden.
De duurzaamheidssubsidie van €150.000 die verenigingen met buitenaccommodaties in het
vooruitzicht is gesteld, is helaas geschrapt. Ook nu er meer financiële armslag is gekomen.
Wij vinden om drie redenen dat die subsidie alsnog moet worden opgenomen: 1. Er zijn
duidelijk verwachtingen gewekt 2. Met de subsidie krijgt de duurzaamheid een extra impuls
en 3. Door de subsidie krijgen verenigingen meer financiële armslag en zijn ze meer
toekomstbestendig. DS97 gaat ook hiervoor een amendement indienen.
Als we het goed zien, wordt de subsidie Stichting Dorpshuizen Landerd na 2020 afgebouwd?
(in 2020 nog € 25.000). Waarom is dat? En DS97 wil die subsidie handhaven.
En we vragen nog duidelijkheid over de hoogte van de kosten om personeel in te huren
voor het project recreatieparken (RIB 9 op onze agenda). Is een bedrag van €70.000 echt
voldoende om het ambitieuze plan uit te voeren??
DS97 is blij dat ook onze gemeente nu wat actiever in steun en geld meedoet met de
voedselbank. Helaas zijn ook mensen uit Landerd aangewezen op deze voorziening.
Dan voorzitter een punt dat wij als Schaijkse partij absoluut onder de aandacht moeten
brengen. De staat van onderhoud van bestrating zoals bijvoorbeeld voetpaden maar zeker
ook de groenstroken in de kom van Schaijk is ronduit slecht. Wij krijgen van veel kanten
opmerkingen hierover en we hebben als partij zelf ook eens goed gekeken. En wij staan
overigens niet alleen bij dit onderwerp. De voetpaden zijn dringend toe aan een
opknapbeurt en het tegelwerk of de bestrating ligt schots en scheef. Her en der liggen er
obstakels in het voetgangersgedeelte. De groenstroken liggen er op veel plaatsen slecht,
verwaarloosd en verpauperd bij. Er is behoefte aan voorzieningen voor bijvoorbeeld
opruimen van hondenpoep. Natuurlijk begrijpen we dat de tijd en vooral de financiën
beperkt zijn in onze gemeente. Maar we kunnen Schaijk toch straks niet overdragen in een
herindeling wetende dat er nog zoveel achterstallig werk aanwezig is. Uiteraard kunnen wij
en kan ook het college vanavond geen pasklare oplossing presenteren. Maar voorzitter wij
willen graag een concrete toezegging van u dat in 2020 een grondige inspectie gaat
plaatsvinden van de verhardingen en groenstroken in de kern Schaijk. En dat het college op
basis van die inventarisatie komt met een plan van aanpak om voor het einde van 2021 een
grondige opknapbeurt in de Schaijkse kern te realiseren.
Voorzitter op de burgerparticipatie wordt liefst €45.000 bespaard omdat er minder
initiatieven worden verwacht. DS97 vindt acties van burgers heel belangrijk en wij willen die
ruimte voor nieuwe initiatieven zeker niet schrappen. Eventueel dienen we daarvoor een
amendement in.





Wij vragen al enige tijd aandacht voor een veilige oversteek van de Runstraat richting
Herperduin. Ook de binnenkomst in Schaijk vanaf de Rijksweg baart ons zorgen. Nu de
nieuwe woonwijk Akkerwinde bijna gereed is, zien we dat er veel te hard gereden wordt
richting dorp. Wij willen dan ook dat de aanpassingen bij de beide entrees van Schaijk
sneller worden aangepakt en veiliger worden gemaakt. Uitstel tot in 2022 na de herindeling
is voor ons hetzelfde als uitstellen tot Sint Juttemis.
Helemaal tot slot voorzitter moet ik u zeggen dat DS97 toch wel geschrokken is van de
lastenstijging van 4,3% voor de Landerdse burger. Als de zaken die wij hebben ingebracht
alsnog worden gehonoreerd, zouden we hiermee kunnen leven. Zo niet dan beraden we ons
nog over de hogere lastendruk.
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