Kern'75
Na 40 jaar nog steeds actueel
Kern'75 viert het veertigjarig bestaan. Regelmatig wordt u via dit weekblad en andere kanalen
geïnformeerd over actuele zaken. Veertig jaar jong en nog volop actief in het politieke leven. Dit is
het tweede artikel in het kader van het jubileum.
Het jubileumfeestje is intussen achter de rug en dat was een gezellige bijeenkomst. Leden, oud-leden
en collega raadsleden van vroeger en nu haalden herinneringen op en bespraken de ontwikkelingen
van vandaag de dag. De huidige fractievoorzitter Walter de Vet schetste in het kort het ontstaan van
de partij en noemde Kern'75 een club die er toe deed en er toe doet. 'Betrokken, deskundig,
kwaliteit, lokaal, gericht op samenwerken en vooruitstrevend. Kern'75 die met Cees Oprins in mei
1978 het jongste raadslid had en die in 1982 met Arda van Puijenbroek de eerste rechtstreeks
gekozen vrouw in de raad van Gilze en Rijen bracht.' Hij sprak zijn dank uit aan leden, achterban en
collega's. 'Leden en achterban houden ons scherp en steunen ons. En met collega-partijen en
bestuurders mogen we samenwerken. Laten we de constructieve en goede sfeer waarin we dat
kunnen doen vasthouden.'
De man van het eerste uur, Jos van Gool, keek ook nog even terug op het begin. 'Bij de oprichting in
1975 was ik er al vijf jaar mee bezig, dus over vijf jaar kunnen we het vijftigjarig bestaan vieren,' zei
hij lachend. Hij sloot zich aan bij de woorden van Walter de Vet en bedankte ook iedereen voor de
inzet in al die jaren.
VEEL VRIENDSCHAP
In het vorige artikel werd al melding gemaakt van de succesvolle verkiezingen in 1978. Jos van Gool,
Ton van Baalen, Cees Oprins en Piet Adriaensen kwamen in de raad. Men vormde een coalitie met
CDA en Lijst Boemaars en koos Jos van Gool opnieuw als wethouder.
Cees Oprins hoorde al vanaf de aanloop tot de verkiezingen in 1974 tot de groep actieve
sympathisanten rond de fractie van Lijst van Gool en was nauw betrokken bij de oprichting van
Kern'75. Volgens hem stond de partij voor drie dingen. 'Gilze, bestuurlijke vernieuwing, en hechte
banden. Kern'75 hoorde bij Gils en andersom. Gilze was de thuisbasis en voor de belangen van deze
kern maakten we ons sterk. Later 'adopteerden' we in dezelfde zin Hulten. Piet de Swart en Hans van
Nuenen waren hiervoor belangrijke mensen. We werkten hard en maakten vooral ook werk van de
jaarlijkse politieke beschouwingen. Bij alle grote zaken kwamen we beslagen ten ijs.' Twaalf jaar zat
Cees Oprins voor Kern'75 in de raad. 'Mijn voornaamste herinnering is dat ik in de periode dat ik in
de raad zat en daaromheen van alles voor de partij deed, enorm veel vriendschap heb ontmoet. De
samenwerking was hecht en plezierig. We werkten hard, maar we lachten veel. We waren te vinden
bij alle 'Gilse fisten' en onderhielden daardoor met veel mensen nauwe banden.'
In de periode 1978-1982 start Kern'75 de actie 'toegankelijkheid' met het doel de toegankelijkheid
van openbare gebouwen te verbeteren voor de mindervalide medemens. Verder wordt er veel
energie gestopt in publicaties, informatiebrieven en overlegstructuren om meer mensen bij de
politiek en Kern'75 te betrekken. Met het zicht op de verkiezingen in 1982 zal de nadruk liggen op
enkele grote wensen: een bejaardensoos, een museum voor de Heemkundekring en de oplossing
voor een aantal verkeersknelpunten. In een ledenvergadering waar de voorbereiding voor de

verkiezingen een belangrijk agendapunt is, vraagt Jan Severijns of er niet eens een vrouw op een
verkiesbare plek moet komen. 'Op zich niet zo'n slecht idee,' vindt de vergadering.
OPPOSITIE
Na de verkiezingen van 1982 vormt Kern'75 een coalitie met CDA en VVD. Cees Oprins, Piet
Adriaensen en Arda van Puijenbroek bezetten drie van de vier raadszetels. Jos van Gool als
wethouder en loco burgemeester de vierde. Fractie Boemaars toont zich bijzonder teleurgesteld als
blijkt dat ze geen deel uitmaken van de coalitie. Het is nog wel de 'oude raad' die het nieuwe
gemeentehuis feestelijk opent op 20 augustus 1982. Het belang ervan wordt onderstreept door een
extra editie van Weekblad Gilze en Rijen. Opnieuw vraagt Kern'75 in deze periode aandacht voor de
toegankelijkheid van de gebouwen en een breder opgezet plaatselijk gehandicaptenbeleid. Dat
resulteert in de installatie van het Platform Gehandicaptenbeleid op 24 maart 1984. En meerdere
'Gilse' zaken vragen de aandacht: de Tip, het behoud van de hulpsecretarie en een goede invulling
van Nieuwstraat 22. Er is discussie ontstaan over het voortbestaan van de ouderensoos en dat houdt
de gemoederen bezig. Zodanig zelfs dat de ouderen actie gaan voeren voor het behoud ervan.
Na de verkiezingen in 1986 nodigt het CDA de partijen uit om te praten over coalitievorming, maar
uiteindelijk besluiten vier partijen om zonder het CDA de politieke kar te gaan trekken.
Gemeentebelang, Kern'75, VVD en PvdA leveren de wethouders. En met Arda van Puijenbroek en
Ingrid Scheifes heeft de gemeente Gilze en Rijen de eerste vrouwelijke wethouders. Lau Lavooij en
Ruud van der Spek zijn de andere wethouders. Er wordt in die vier jaar veel bereikt: met een
ingrijpende reorganisatie wordt het ambtelijk apparaat gemoderniseerd, straten en pleinen worden
gerenoveerd, industrieterrein Broekakkers ontwikkeld. Gilze krijgt een markt, de hulpsecretarie blijft
en Nieuwstraat 22 wordt bestemd voor de Heemkundekring en de Dagopvang. De bejaardensoos
blijft bestaan en daar genieten vele senioren van tot op de dag van vandaag. Het CDA voert vier jaar
lang stevig oppositie en dat werpt bij de verkiezingen in 1990 vruchten af. De partij behaalt met 10
zetels de absolute meerderheid. Met VVD en Gemeentebelang vormen ze een coalitie en Kern'75
belandt voor het eerst in de oppositie. Tot op heden is de periode 1990-1994 ook de enige periode
dat Kern´75 geen regeringsverantwoordelijkheid draagt. Maar dat leest U in een derde artikel.

