Vught, 7 mei 2020.

Inspraak N65

door Nelly Theunissen

Belevingen
Hans woont heel zijn leven al in Vught en heeft veel veranderingen meegemaakt. Soms een
verbetering en soms voor zijn gevoel niet echt,……veel meer drukte, bredere wegen,
prachtige bomen weg, groen werd bebouwd en niet meer toegankelijk….maar ja, tijden
veranderen en je moet toch met je tijd mee? ………………………Hij weet het nog, meer mensen,
meer werk verder weg, meer auto’s, meer treinen. De A2 verbreedt, de N65 die het dorp
nog meer in tweeën splitst………………………… Geweldig, zei de gemeente raad, een betere
bereikbaarheid voor Vught, geeft meer aanzien. Je hoort nu vaker “knooppunt Vught”.
…Over de bomen die er voor werden omgehakt en de huizen die er voor werden gesloopt
sprak men niet meer, want dit is toch vooruitgang…? Meer treinen, ’s nachts meer
goederentreinen met onbekende inhoud dwars door Vught, vaker voor een gesloten
overweg, geluidswallen die men hier en daar opwierp met klimop er tegen geplant….Groen
toch?............. KNOOPPUNT VUGHT staat op de kaart!!!!!!! Maar op een woensdag leest
Hans in het Klaverblad over de plannen van het college…….
Willem en zijn vrouw zijn op een dag kleiner gaan wonen, hun gezondheid maakte dit ook
noodzakelijk. Ze kochten een seniorenwoning, een mooie locatie aan een bosrand. Hier
kunnen ze rustig samen oud worden. De overheid stimuleert om zo lang mogelijk thuis te
blijven wonen, dus dat gaat in dat huisje wel lukken. Wordt de toekomst in de rolstoel of op
bed ingevuld hier kunnen ze blijven genieten van de vogelconcerten, de verhalen van de uil
en af en toe een eekhoorn, een vosje of konijntje, en zelfs een ree. Overdag horen ze
kinderstemmen en scholieren die van en naar school fietsen met al hun verhalen over de
dagbelevingen, recreant fietsers en lopers, en allerlei talen van cursisten en docenten van
het taleninstituut die hun pauze wandeling maken. Kleinkinderen die bij opa en oma in het
tuintje komen kamperen. Een heerlijke plek voor mens en dier. Maar op een woensdag leest
Willem in het Klaverblad over de plannen van het college…….
En Rita, ze is zo blij dat ze vanuit de stad naar Vught is verhuisd. Eindelijk hebben de
kinderen ruimte om veilig buiten te spelen. De drukte en gezelligheid van de stad die beleeft
ze wel tijdens haar werkuren. Zo fijn wanneer ze na een dag hard werken weer terug kan
keren naar Vught, haar groene dorp een huis met tuin in de buurt van het station. Ja,
veiligheid is wel een dingetje. Ze heeft twee geweldige zoons, echte wildebrassen, die ze
nooit in de stad liet fietsen. De basisschool is nu op loopafstand en de oudste gaat dit jaar
naar Maurick. Gelukkig een veilige fietsroute, al heeft hij samen met zijn vriendje op de fiets
al eens in een greppel gelegen, sturen in elkaar. Ze zien en horen soms niets om zich heen en
gaan lekker hun eigen gang. Maar op een woensdag leest Rita in het Klaverblad over de
plannen van het college……

Wouter, en Isabel werken veel en hard, dit is de enige manier om in hun prachtige, pas
gekochte woning te kunnen blijven wonen, daarbij werken ze graag. Het is dan ook een hele
geruststelling dat hun twee kinderen na schooltijd bij Mowgli terecht kunnen. Ze worden
met een fietskar opgehaald, of lopen wanneer ze wat ouder zijn, en gaan door hun mooie
bomenweg, zoals ze die noemen, naar de BSO. Ze zijn daar veel buiten met hun vriendjes en
vriendinnetjes. Het voelt zo veilig en gezond voor de kinderen. Maar op een woensdag leest
Wouter in het Klaverblad over de plannen van het college……….
Vincent, runt een bedrijf in Helvoirt, een druk bedrijf met verschillende locaties. Voor
bereikbaarheid van deze locaties heeft hij zijn auto vaak nodig. Toch een kostenpost die in
deze moeilijke tijden zwaar drukken op zijn begroting. Zijn kinderen gaan nog naar de
basisschool maar bereiden zich nu voor op de middelbare school. Het is nog een heel
zoekplaatje naar het onderwijs wat het beste aansluit bij de mogelijkheden van de kinderen.
Tot nu toe komt Maurick in Vught het best naar voren, ook de kinderen hebben hier de
voorkeur aangegeven. Ze kunnen dan naar Vught op de fiets over landweggetjes, gezellig
meefietsen met hun vriendjes, veiliger en gezonder. Maurick heeft ook het voordeel dat de
bereikbaarheid op fietsafstand is, zodat er dan geen tweede auto hoeft te komen om de
kinderen naar school te brengen. Dus ook financieel zou dit de beste keus zijn. Maar dan
leest Vincent op een woensdag het Klaverblad……
Hans, Willem, Wouter, Rita en Vincent, het zijn er maar vijf van de …………………….. Wat zijn
ze ontgoocheld.
Dit zou ook uw verhaal of van uw kinderen kunnen zijn.
Na informatieavonden, waar goede alternatieven naar voren worden gebracht, blijkt dat ze
geen stem hebben. Ze mogen woonlasten en belastinggeld afdragen en betrokken zijn op
allerlei gebied, bij de sportclub, in de vrijwillige ouderenzorg, bij de voedselbank,
kringloopwinkel, rode kruis, slachtofferhulp, enz. Maar een stem…….een stem in beslissingen
over hun eigen woon- en leefomgeving hebben ze niet of misschien alleen als ze een grote
zak met geld meenemen?!
Vandaag is de minachting van dit college naar haar burgers nog eens bevestigd. Al voor er
een beslissing is genomen over het VKA+ plan wordt aangekondigd dat er riolering wordt
aangelegd om het hemelwater af te voeren in de Jagersboschlaan. In juni aanstaande wordt
hier mee gestart. Het begin van verharding en openstelling. Een bospad heeft geen
hemelwaterafvoer nodig!!!!
Zou dan toch de tunnelvisie van dit college een tunnel in de weg staan?
Dank u wel voor uw aandacht.
Nelly Theunissen

