Datum: 22-03-21

Betreft aanvraag ontwikkeling ambachtelijke bierbrouwerij, horeca en detailhandel, Hollevoort 1

Hierover zou ik graag mijn mening en ervaring willen geven. Wie ben ik? Ter kennismaking EN
B heb samen met mijn vrouw en zoon een melkgeitenbedrijf in E N NNN M Wij zijn verre
buren van Hollevoort 1. Wij wonen nu vijf jaar in Bakel en voorheen woonden wij in Heukelom. Een
gehuchtje tussen Berkel-Enschot, Tilburg en Oisterwijk. Meer dan 40 jaar geleden zijn wij daar gestart
met melkgeiten(vrijwel de eerste in Nederland). En hebben de geitensector vanaf het begin mee
opgebouwd. Ook verlenen al wij meer dan 30 jaar een plek voor gedetineerden en
probleemjongeren om die intern te heropvoeden, zodat die na een half jaar in de positieve zin en
met inhoud in een rugzakje verder kunnen met hun leven. Onze boerderij in Heukelom ligt tussen
trappistenklooster De Koningshoeve en een kampeerboerderij te Heukelom. Wij hebben veel
ervaring over hoe het op een ambachtelijke brouwerij aan toe gaat. Trappistenklooster De
Koningshoeve, daar hielden de monniken vroeger koeien, de brouwerijis daar altijd al geweest. Toen
ze met de koeien stopten, zijn ze verder gegaan met mensen in de werkvoorziening (Diamant groep)
en de brouwerij, wat een heel groot succes is geworden. Ook geven ze al heel veel jaren excursies
met een bierproeverij. Grote groepen mensen nemen daar een kijkje, noo t en te nimmer is er daar
voor de buren overlast geweest. Van het succes van het trappistenklooster De Koningshoeve, hebben
veel langs gelegen boerderijen heel veel profijt, zoals een ge tenboerderij. Gasten van de brouwerij
gaan na afloop naar die boerderij om stukjes ge tenkaas te kopen. Ook een van de buren, een
stierhouderij, is het voorbeeld van de trappisten gaan volgen, en houdt nu ook excursies en heeft een
boerderijwinkel. Prachtig dat dit zo mag gaan. Zeker 30 jaargeleden was het in' om op een boerderij
een minicamping te beginnen, ook als neveninkomsten. Ook in Heukelom i in die tijd een
boerderijcamping gestart. Superfijne eigenaren maar de gasten veroorzaakten veel overlast voor de
buurt. Zoals: -de gasten dachten dat alles openbaar terrein is, -loslopende honden, -mensen over
weilanden en vernielde omheiningen, -droppings van jongeren die met een zaklamp s nachts in
stallen schijnen, -veel geluidsoverlast, en dit zijn nog maar een paar voorbeelden (jammer maar zo
kan het ook)
Met mijn ervaring vindt ik het prachtig dat er in mijn buurt een landbouwbedrijf met een
ambachtelijke brouwerij en proeverij gaat starten, en dit vanuit het niets gaat opzetten.
De komende jaren zullen nog veel landbouwbedrijven hun deuren sluiten wat ik heel erg betreur,
maar ik vind het prachtig dat er mensen zijn die er zeer veel tijd en energie in stoppen om zoiets
moois in het buitengebied van Bakel te realiseren. Omdat dit mij zo aansprak heb ik vorig jaar
mensen van justitie, directie jeugdzorg en jeugdzorgmedewerkers uitgenodigd bij mijn bedrijf
te
Bakel. Wij zijn met 40 mensen een bezoekje gaan brengen bij brouwerij Holevoort, dit was een heel
groot succes de mensen vonden het prachtig om te horen en te zien dat ze bij Holevoort alle
producten voor het bier zelf teelden, zoals hop, graan, en het water uit eigen bron. Vele van onze
groep hadden nog nooit geen bier gedronken en probeerden een slokje op de bierproeverij
Holevoort. Bijna alle mensen vonden het heerlijk en onze middag was veel te kort. Leuk om te weten
dat er mensen vanuit onze groep na afloop bij ons in de buurt een Holevoort biertje gingen kopen.
Omdat er op de brouwerij geen bier werd verkocht (ik vind dat dat maar eens moet veranderen). Wij
hebben nu al een verzoek gekregen vanuit jeugdzorg om over enige tijd weer een bezoek te brengen
aan Holevoort, zo sprak het de mensen aan.
Tot slot, uniek dat er in het buitengebied van Bakel zoiets moois als ambachtelijke bierbrouwerij met
horeca en detailhandel mag gaan beginnen. Dit kan voor omliggende boerderijen in het buitengebied
een hele grote aanwinst zijn. Holevoort bier dat trekt mensen aan en kan een mooi begin zijn voor
boerderijwinkels in het buitengebied van Bakel.
Maak van het buitengebied geen industrieterrein of attractiepark of uitlaatcentrum voor honden,
maar steun de mensen met zo n prachtig initiatief.
Met vriendelijke groet,

