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r een oude roestbak

kkenhe¡d is
het belangrlikste'
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door ttichel Thecuwen
e-maih m.thceqwen@ed.nl

- Parricipatie en
betrokkenheid van de inwoners,
SON El{ BREUGEL

korte lijnen ooþ en demcicratisdre legitimiteit van bestuursorganen. Dat zijn de belangrijkste criteria om te bepalen hoe de bestuurlijke toekomst van Son en
Breugel eruif zal zien. Daarbij samenwerking om in een sterke regio kwaliteit te kunnen bieden,
want alleen kan de kleine gemeente dat niet meer.
Zo bleek gisteravond in het Vestzaktheater,.waar de gemeenteraad
voor de tweede keer een avond
hield om de inwoners mee te laten pratenover die toekomst, onder de titel 'Bestaat Son en Breugel nog in zozo?'. Die vraag werd
niethardop gesteld en ook niet indirect beantwoord.Alleen die ene

må'rouw in de zaal was duide-

lijk

betrokkenheid van
"Zonder kan er geen draagde inwoners

vlak zijn voor de gemeente. Een
wethouder moet eens een koffieochtend bezoeken en mee gaan
praterl Hoe zo'n gemeente eruit
moet zien die dat kan organiseren? Dan moet Son en Breugel
wel zelßandig bliiven"

)

gedeelte van de restauratie ook

niet uit handen-"

I

De andere wijwilligers saan glimlachend te luisteren naar de fwee
enthousiaste techneuten.,Wii
ziin er trots op dat we mee mogen helpen met de restauratie.r
We vormen één team en \rranneer
een belangstellende lid wil worden van ons werkgroepje, moet
hij erwel inpassen- We hebben
kluòsers nodig en geen techneuten, ïvant dat laten die twee toch
'niet los", venelt een van de vû'-

williçrs.

De beloning voor hét vele werk
voþt tiidens de showdagen, wanneer erqrerts - die.de oorlog hebþen meegemaakt -verbaasd wagen hoe het mogelijk is dat de
voertuigen er nog zo puntgaaf uit--
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door hens v¡n dc Ycn
e-mail: lvdvc¡r@ed.nÌ
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wEstEtlEERs
Hij heeft uí ooe
even over nagedacht, maar delaæ-

{ruppt iã¿ui¿aift aanûewii.
zen, zqt Peter'Deenen -Ik heb
besloten uit de politiek te stappen
nadat de raad het besluit nam
ste

gF

niet mee te werken aan de uitbrei-

qng van geitenhouderij

Van
Hoof" Ziin besluit ligt niet alleen
aan die zaaþ benadrulc de Westelbeerse agrariër (SS). ,ft kom er
steeds meer achter dat Gerrit van
der Valk gelijk krijgt. Die zei ooit:
'op het platæland ruíW nq in de
stad stinrr'. het'.k kan het bevestigen" Deenen vindt in het algemeen dæ de
sector hèt

-

op de

eerste debatavond in februari
kwam nog ruim het dubbele aantal af- gingenin werkgroepen uiteen om te pnten over de criteria
die de gemeenteraad in mei moet
vaststellen Daarna komt het college in juni met een voorstel hoe de

bestuurliike toekomst er dan uit
moet zien Aan de raad om dat
nog voor de zomer vast æ stellen
In ieder geval zal samenwerking
in de regio daar een belangrijke

rol in spelen. Hoe dat moet, daar
zijn de.meningen over verdeeld.
De een zegt dat 36 samenwerkingsvormen veel te veel is voor
Son en Breugel, en kiest voor een

allesomvattende regioraad-nieu-

we stiif à la Drechtsteden rond
Dordrecht. Anderen willen juist
per onderwerp een $tmemverking zoekèn. Maa¡ in ieder geval
moet de gemeenteraad er iets
over te zeggen hebber¡ zo consta-

teerde een van de werkgroepen
metvooral raádsleden.
De politici in de groep leken eensgezin{ dat de,regio voor sí¡menwerking zidr zou kunnen beperken tot alleen het sædelijk gebied
rond Eindhoven. Al bliift de sa-

in Dommelvallei
(met Nuenen en Geldrop-Mierlo)
zeker een rol spelen. In de regio
wordt daar niet erg positief naar
menwerking

gekeker¡ vertelde bugemeester
Hans Gaillard. Nuenen en Son en
Breugel hebben nog wel lvat ge-

meen, maar

Geldrop-Mierlo

hoort er niet bij, hoorde hij op
toernee langs de buurgemeenten.

Vriþilligers staan in de technische werkplaats vân Bwrijdende Vleugels in
Best waar een Panzeriäger Rups Hetzer Gl3 eerst gestript wordt en daarna

I

diklaar de werkplaats verlaat foto Ton van de Meulenhof

Terrcinr¡tten, abseilen en demo's
- Tijdens het landeliike Museumweekend op zaterdag 18 en
zondag 19 april, pakken museum
BrsT

Bewijdende Vleugels en speelgoedmuseum Spelebos aan de
Sonsewegin Best groots uit
Bezoekers kunnen terreinritten
in een legervoertuig maken en op
zondag ziin er outdoor activiteiten zoals boomklimmer¡ abseilen
e¡ -n¡imitief koken Verder worden Russische soldaten met een

T-g+ tank uitgebeeld. Modelvere-

niging Radio C<introl Armour
Group Holland geeft demonstraties met radiografisch bestuurbare tanks.

Tijdens

het

Museuinweekend

kunnen bezoekers eveneens¡ tegeh gereduceerde priizen Historia
Park in.
rtr...!Jr..........-..
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www.wingsolfl iberation.nl

Peter Deenen stopt na 34jaar in lokale pol¡tiek
'

t
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Veertigtal aanweziçn praten in Son en Breugel mee
over criter¡a om te beslissen
over besûuurlijke toekomst

De veertigtal aanwezþn

genoegwordt gevonden in het gemeentehuis. ,,Ik vind het zo weseliik om te zien dat er continu vanuit emotie besluiænworden genomen Dat staat me steeds meer t€-'
gen En als het ie zo tegen gaat
staar¡ dan moet je ermee stoppenDat vind ik echL"
De politíeke carrière van Deenen
begon in rg8o. T\nree jaar na zijn

hij door ziin
schoonvader beaokken bii de
huwelift werd

in de raad. .Het is inderdaad wel
een Beerse partij. Rechtlijnig; aÊ

olRsclloT

spraak is aßpraak Samenwerking

door de kerk De negen betrokken
gemeenten en de provincie heb-

verbinden en openstaan voor anderen stond bij De Gewone Man
hoog in het vaandel" Deenen zag
zichzelfook als een verbinder. .Ik
denk dat de meeste partiien dat
wel kunnen beamen.'De Sg-jari-

ge politicus vindt het niet leuk

om op deze manier op te houden,
maar is niet boos. ,"Piet (Smits) en
toenmalige Agrarisdre Fractie. Kees (Timmermans) lijn nog hier
,,Later grng die samen met. het. geweest om .me.om-te praten.
CDA., kan ik me nog herinneren."
Maar eens houdt het echt op. Ik
Vanaf r99u is hii lid van De Gewo- wilde bij wiize van spreken pas
ne Man, een partij die hem heel stoppen als ik in de kist lig. Het
erg paste, zqals hii het zelf zegc liep anders."

Hii was raadslid besnrurslid en

fractievoo¡zitær. Na de laatsæ ver-

Nog geen besluit
over wens DPD

I

Peter Deenen (DGl ) zat sinds vo-

-

De kogel is nog niet

ben weliswaar overlegd over de
ürens van logistiek bedriif DPD,
dat van Best naar bedliiventerrein
Westñelds in Oirschot wil verhuizen, naar nog geen beslúit genomen. De regionale aßpraak is dat
alle logistieke bedriiven een plek
moeten krijgen op het Goederen

Distributie Centrum

in

Acht

DPD heeft aangegeven dat die locatie niet voldoet, zeker gezien de
uitbreidingswens inde toekomsL
De gesprekken worden voþnde
week vervolgd, vertelt Oirschotse
brirgemeester Ruud

'Àlaat

het w¡ts een
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