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Algemene Beschouwingen 
Uitgesproken door Ellen Neelen op donderdag 31 oktober 2019. 
 

Deze beschouwing op de programmabegroting 2020 wil ik beginnen met terugkijken.  

Terugkijken naar hoe het afgelopen jaar is gegaan. Dan zie ik dat we ons als gemeenteraad op een 

paar dossiers niet van onze beste kant hebben laten zien. En dan doel ik op de communicatie en 

de dialoog met onze inwoners. Het zonnepark op Heesch west, de tennisbanen in Loosbroek, de 

migrantenhuisvesting in de Koffiestraat. Het zijn voorbeelden waarbij onze inwoners zich niet of 

onvoldoende gehoord voelden. Bij de discussie rondom de tennisbanen hebben we zelfs te horen 

gekregen dat inwoners geen vertrouwen meer hebben in de politiek en in ons als raad in het 

bijzonder. 

Dat moeten we ons heel erg aantrekken.  

En dan te bedenken dat we voor een aantal grote opgaven staan die we alleen samen met 

inwoners aan kunnen: de klimaatopgave en de energietransitie. Als we dan zien hoeveel 

weerstand de beoogde windmolens op Heesch west oproepen, dan houd ik mijn hart vast voor 

wat ons nog te wachten staat.  

Progressief Bernheze had het al in haar verkiezingsprogramma staan. En ook bij de 

beschouwingen vorig jaar en bij de perspectiefnota dit voorjaar hebben we opnieuw aandacht 

gevraagd voor de klimaatopgave en de energietransitie. Om onze doelstelling te halen op het 

gebied van duurzaamheid is veel meer aandacht en inspanning nodig. We hebben bij de vorige 

programmabegroting samen met andere partijen een motie ingediend over de 

uitvoeringsagenda van onze duurzaamheidsambitie. Deze motie is unaniem aangenomen. Maar 

er ligt nog steeds geen uitvoeringsagenda.   

Wel is er weerstand tegen de windmolens en heeft ook het zonnepark de nodige weerstand 

opgeroepen.  

We hebben in februari van dit jaar een bijeenkomst gehad over beleid voor zonneparken, maar 

ook dat heeft geen vervolg gekregen. Het is sindsdien stil gebleven.  
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Het is toch niet raar dat wij ons dan zorgen maken over hoe dit verder moet en dat wij ons 

afvragen hoe wij in Bernheze invulling gaan geven aan de duurzaamheidsopgave. 

En dan lezen we in deze begroting dat ons college ‘maar liefst’ € 27.950 (wat een raar bedrag, 

trouwens) gaat vrij maken voor de energie-agenda 2017-2020. College, wat denkt u daarmee te 

bereiken? Ziet het college de urgentie dan niet? 

Het is voor ons, van Progressief Bernheze, absoluut onvoldoende.  

 

Progressief Bernheze stelt voor om dit anders aan te pakken, namelijk zo: 

§ Laat zien wat we als gemeente al doen aan duurzaamheid. Want er gebeurd heus wel wat: 

we gaan duurzame openbare verlichting plaatsen, verduurzamen ons gemeentelijk 

vastgoed en we stimuleren sportclubs om te verduurzamen.  

§ Zet dit alles nou eens bij elkaar en geef aan wat er dan nog extra nodig is om de 

duurzaamheidsambitie te halen. Maak het concreet.  

§ Start dan een gemeente brede dialoog om zo samen met inwoners, organisaties en het 

bedrijfsleven draagvlak te krijgen voor de maatregelen die zo hard nodig zijn. En kom zo 

tot een uitvoeringsagenda.  

Op deze manier wil Progressief Bernheze laten zien dat er veel meer nodig is dan het plaatsen van 

3 windmolens op Heesch west. Dan zien de mensen die bij Heesch west wonen dat zij heus niet 

de enige zijn die de energieopgave voor hun kiezen krijgen. Dat gevoel hebben zij nu namelijk en 

dat is ook best te begrijpen.  

Op deze manier plaatsen we de duurzaamheidsopgave in een breder perspectief, laten we zien 

dat er heel veel meer maatregelen nodig zijn in onze gemeente. En dan komt er misschien wel 

draagvlak en bewustzijn voor de maatregelen die zo hard nodig zijn. Het moet een gezamenlijke 

opgave worden, waar iedereen een verantwoordelijkheid in heeft.  
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En deze lijn van draagvlak creëren, de dialoog en samenwerking opzoeken met inwoners, 

organisaties en bedrijven, deze lijn wil Progressief Bernheze doortrekken. Een paar voorbeelden: 

§ Als we voor het bedrijventerrein Heesch West terug moeten naar de tekentafel, doe dat 

dan in samenspraak met inwoners. Laat ook zien wat het bedrijventerrein waard is voor 

onze gemeente, bijvoorbeeld plek bieden aan lokale bedrijven die willen uitbreiden. Ga 

het gesprek serieus aan over de invulling van het bedrijventerrein.  

§ Als we de integrale toegang tot de zorg willen verbeteren, doe dat dan samen met 

professionals én de vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven.  Zoek de verbinding en 

maak het tot een gezamenlijke opgave. 

Laten we hopen dat onze inwoners zich dan wel gehoord voelen en merken dat ze serieus 

genomen worden.  

Hopelijk herstellen we dan iets van het vertrouwen en kunnen we als gemeenteraad weer trots 

zijn op het werk dat we doen.  


