Kern ’75 op verkiezingsavond in Rijense bibliotheek:
‘Een nieuw winkelhart in Gilze mag net zoveel kosten als in Rijen‘
‘Moderne ondernemers zitten liever dicht bij elkaar om beter te kunnen concurreren.
Nu zijn de winkels teveel over het dorp verspreid. Daarom moet er ook in Gilze een
aaneengesloten winkelgebied komen.’ Dat zei Willem Starreveld afgelopen vrijdagavond
in de bibliotheek in Rijen.
Hij staat tweede op de lijst van Kern ’75 en is kandidaat-wethouder van deze partij.
Zo’n winkelhart in Gilze mag volgens hem net zoveel kosten als in Rijen. ‘Dus als in Rijen
aan het Wilhelminaplein 2,5 miljoen euro wordt besteed, dan ook in Gilze.’ Op de vraag van
burgemeester René Roep of dat een evenredig bedrag was antwoordde hij dat er van
evenredigheid al lang geen sprake is. Volgens hem wordt er al jaren veel meer geld in Rijen
gepompt en staat Gilze ten opzichte van Rijen al zeker zo’n zes miljoen euro in de min.
De verkiezingsstrijd was begonnen. Niet alleen sprak Kern’75 ferme verkiezingstaal. Het had
ook Rijen uitgekozen voor het presenteren van de dvd die de volgende dag alleen in Gilze
huis-aan-huis werd verspreid. Willem Starreveld overhandigde vol trots het eerste exemplaar
aan burgemeester Roep.
‘Het is uniek dat door een politieke partij een dvd wordt uitgebracht. De kandidaten van onze
partij komen aan het woord. Thuis en op verschillende locaties. Er staat van alles op over ons
verkiezingsprogramma. De dvd bevat ook historische beelden uit het dorp die u zeker
interessant zult vinden.’
Burgemeester Roep begeleidde het programma van deze verkiezingsavond, waar bezoekers
spraken met de lijsttrekkers en andere raadskandidaten. De bezoekers mochten hun
gesprekspartner zelf uitkiezen. Voor de ‘speeddate’ werd plaats genomen aan een apart
tafeltje. Het meubilair was wat laag maar voor een snelle date ging het best.
Tussen deze gesprekken door kregen de partijen gelegenheid zich over een bepaald
onderwerp uit te spreken. In twee rondes kwamen zo veiligheid en onderwijs aan de orde. En
kon hierover worden gediscussieerd. Daarna volgde een rondje waarin elke partij een eigen
speerpunt toe mocht lichten.
Zittend sportwethouder Bert Wagemakers (Locaal Belang) reageerde hierbij op het plan dat
de verenigingen hebben ingediend voor de herinrichting van sportpark De Vijf Eiken. ‘Wij
gaan de kosten kritisch bekijken. Mijn eerste indruk is dat het verenigingsplan fysiek niet
helemaal past.’
Burgemeester Roep zei ter afsluiting van de avond dat hij het speeddate-project van Theek 5
zeer had gewaardeerd. ‘Er waren wat minder burgers, maar de belangstelling vanuit de
partijen was heel groot.’
Ook de opkomst bij het lijsttrekkersdebat dat de avond tevoren in De Vijf Eiken werd
gehouden, viel tegen. Het Gilze en Rijens Industrieel Contact (GRIC) organiseerde het voor
de tweede keer. Voor zijn leden, maar ook andere belangstellenden waren welkom. Het moest
het grote debat worden waar de politici eens flink aan de tand zouden worden gevoeld.
Dat moet ook Hugo Roos, emeritus-hoogleraar en oud-raadslid, hebben gedacht. Hij praatte
op luchtige wijze het programma aan elkaar en noemde al bij voorbaat enkele pittige
onderwerpen die onvermijdelijk aan de orde zouden komen. Dan konden de lijsttrekkers er al
over nadenken.
Met name Ingrid Scheifes en Bert Wagemakers leken heel wat te moeten uitleggen. Allebei
zittend wethouder en lijsttrekker. Over de oostelijke rondweg van Rijen die er nog steeds niet
ligt. En welke kant het op moet met de werkgelegenheid? De ongeveer 25 aanwezige
ondernemers hadden echter niet veel pijlen op hun boog.

Voor de oostelijke rondweg weigerden de beide wethouders het boetekleed aan te trekken.
‘Het is ontzettend hoe wij op allerlei manieren worden geremd. Ik word wild en woest van de
regels. Een fauna- en flora-onderzoek, een archeologisch onderzoek. Het maakt allemaal deel
uit van de procedure. Ik ben erg voor inspraak, maar heb mijn twijfels als daardoor een plan
zo lang wordt opgehouden,’ aldus wethouder Wagemakers.
Van de 100 hectare industrieterrein die recentelijk zijn toegevoegd aan het areaal van de
regio’s Breda en Tilburg, is 85 hectare gerealiseerd in Breda en omgeving, slechts 15 hectare
kwam op conto van Tilburg. Dit cijfer werd genoemd door CDA-lijsttrekker Jos Oomen die
pleitte voor een sterk werkgelegenheidsbeleid. Volgens hem werd het tijd dat Gilze en Rijen
kiest bij welke regio het wil aansluiten. Hugo Roos merkte op dat de motor inderdaad in het
westen lijkt te zitten.
PRIKKELDRAAD
GRIC-voorzitter Wil van Spaandonk liet doorschemeren dat de ondernemers het meest voelen
voor aansluiting bij de regio West-Brabant.’Ook vanwege de procesindustrie die hier zit’.
Zowel wethouder Scheifes als wethouder Wagemakers zeiden dat ze er nog niet uit waren.
‘Wij willen zoveel mogelijk baas in eigen huis blijven. Juist als het gaat om werkgelegenheid,
waar zoveel van afhangt. Bovendien zit er veel meer aan die regionale samenwerking vast.
Wij zijn met veel zaken op de oostkant georiënteerd. Hoe moet het daar dan mee. Je kunt niet
van twee walletjes eten. Over deze zaak moeten we echt nog eens goed nadenken’, aldus
wethouder Scheifes.
Volgens Stan Joosen is het een non-discussie. ‘Het maakt de mensen niets uit of ze een paar
kilometer extra moeten rijden om op hun werk te komen. We moeten geen prikkeldraad rond
de gemeente zetten. De gemeenten willen allemaal schone bedrijven. Het wordt tijd om over
de gemeentelijke grenzen heen te kijken. Ik doe een beroep op de lokale bestuurders om in de
regio een gezamenlijk beleid te voeren voor het aantrekken van bedrijven. Als het om subsidie
gaat moeten we niet vergeten dat het grote geld uit Brussel naar de euregio’s gaat.’
‘Wat Stan zegt, is heel terecht,’ zei Pvda-lijstrekker Lau Lavooij, die net als Stan Joosen ook
oud-wethouder is. Zij waren het samen nog eens ‘ouderwets’ eens.
Het verkiezingsdebat wordt vervolgd. Op 2 maart in De Boodschap in Rijen, op 5 maart in De
Schakel in Gilze. Op 6 maart organiseert de gemeente in het gemeentehuis een
verkiezingsavond voor jonge kiezers.
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