Betreft: inspraak Ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst
Geachte leden van de gemeenteraad,
Graag wil ik – als bewoner van het bos (Leenderweg 1) en exploitant van horecazaak de Hut van Mie
Pils – reageren op het voorliggende concept Ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst. De Hut van
Mie Pils bestaat al meer dan 100 jaar, en de laatste 21 jaar wordt deze horecagelegenheid door mij
geëxploiteerd. Al deze tijd is de Hut van Mie Pils bereikbaar geweest met alle verkeer.
Op zondagavond 3 oktober ontving ik om 22.02 uur een mailtje van dhr. Frank Niessen van de
Gemeente, met de mededeling dat er op dinsdag 5 oktober een ‘oordeelsvormende
raadsvergadering’ zou zijn over o.a. dit onderwerp en dat een ieder die avond de gemeenteraad zou
kunnen toespreken. Dat is wel erg kort dag. Na het kijken van deze vergadering werd dit onderwerp
verplaatst naar donderdag 7 oktober, maar dat het voor mij niet meer mogelijk was om gebruik te
maken van het spreekrecht. Van mw. Jose Stokmans van de Gemeente begreep ik telefonisch dat het
mogelijk zou zijn om uiterlijk op dinsdag 12 oktober een e-mail te sturen, zodat de inhoud daarvan
kan worden voorgelegd aan de leden van de Gemeenteraad. Vandaar deze e-mail.
In een eerder stadium is mij enkele keren naar mijn mening gevraagd, over hoe ik het zou zien hier in
het bos en wat de opties zouden zijn voor wat betreft de toekomstplannen in de buurt van de Hut
van Mie Pils. Hierover heb ik vaak mijn mening gegeven, maar helaas lees ik mijn mening nergens
terug.
Na de vergadering van donderdag 7 oktober ben ik wel erg teleurgesteld als ik van niemand de Hut
van Mie Pils als onderneming terug hoor.
Erg teleurstellend. Zeker omdat dit een pareltje van Waalre is. Ik hoor een raadslid zeggen de
bewoners die daar wonen weten waar ze aan beginnen als ze daar gaan wonen. Mevrouw weet u dat
de Hut van Mie Pils meer dan 130 bestaat en er dus eerder ligt dan dat de meeste van jullie er
wonen! Het neemt een geweldige Historie met zich mee. Het is een plek waar mensen al meer dan
een eeuw naartoe gaan voor een drankje, inmiddels een hapje en vooral voor een herinnering, een
verhaal of even te komen buurten. Het is een geweldige plek waar er nog maar weinig van zijn.
Ik ben 2 jaar geleden een flinke verbouwing aangegaan met allemaal toekomstplannen. Als ik dan
jullie hoor praten over afsluiten van het bos, een kids en ride om kinderen af te zetten? Hoe komen
mijn gasten hier? Kids En Ride? Lopen? Nou sorry hoor. Ik heb een goedlopend bedrijf mooi bedrijf
ook zijn er ook feesten en partijen, bruiloften, uitvaarten…… Voor alle gasten van de Hut van Mie Pils
moet de Hut goed bereikbaar en een parkeerplaats zijn. Dit is er al die jaren geweest en kunnen jullie
niet zomaar negeren als of het er niet aanwezig is. Ik ga ervan uit dat jullie op het moment dat de
Hut dijk verplaatst word er ook direct het totale budget beschikbaar is om alle voostellen te
verwezenlijken. De Sophiastraat semi te verharden, verlichting over het fietspad van Eindhoven naar
weert ten hoogte van de nieuw weg, verlichting op de het fietspad Hutdijk, fatsoenlijk
wegbewijzering, parkeerplaats te realiseren tegenover de Hut ect. Mijn vraag is dan ook nog als de
Sophiastraat door getrokken word hoe gaat het er dan uitzien als je daar naar rechts rijd richting de
Hut van Mie Pils? Je komt dan met de fietsers op een pad? Ik hoop dat dit pakket allemaal in een
keer verwezenlijk word en niet dat het pad er half ligt en dan het budget op is? Ik vind dit een zwaar
punt het is altijd moeilijk geweest om een pad van een kilometer te verharden(semi) en nu zou het
geen probleem zijn om 2 1/2 kilometer te verharden en al het extra wat erbij komt?
Waarom ik dit aanhaal? De bewoners Leenderweg zijn al 50 jaar bezig met de Hutdijk! Er is zelfs door
Anneke van de Munckhof(oude Eigenaresse Hut van Mie Pils) 10.000 gulden aan de gemeente
betaald en de door de andere bewoners 5000 gulden betaald voor een fatsoenlijke weg! Dit is ook
niet gelukt!

Beste mensen het liefste heb ik natuurlijk dat de Hutdijk blijft waar deze is, het pad semi verhard
word, verlichting komt en voorzieningen door stenen waardoor de mensen niet hard kunnen rijden.
Waardoor de natuur het meest beschermd blijft. Want alles bij de Sophiastraat blijft in tact. En de
Hutdijk heeft er al deze jaren gelegen. Ik heb ook aangedragen dat tegenover het Meeuwven een
stuk bos ligt met allemaal rot hout wat in tijden van het jaar brandgevaarlijk is. Dit zou kunnen
functioneren als parkeerplaats. Ook zou de eerste rij langs het bospad verwijderd kunnen worden en
langs de weg parkeervlakken maken. Ik snap ook niet waarom het ven meer beschermd blijft als de
weg dicht is. Ik heb er nog nooit een auto in zien rijden, Mensen wandelen er alleen maar.
Maar als het De Sophiastraat word ga ik vanuit dat jullie dit goed aanpakken voor de toekomst en dat
ik zeker niet vergeten word. Dat alles dan ook gelijk aangepakt kan worden en niet half. En de
parkeer plaats verwezenlijk word tegenover de Hut van Mie Pils. Anders worden de problemen alleen
maar verlegd. Zo professioneel is Waalre toch wel.

Aan u allen, leden van de gemeenteraad, verzoek ik om het bovenstaande mee te nemen in de
besluitvorming.
Met vriendelijke groet,
mede namens Hut van Mie Pils B.V. (Leenderweg 1)

