Kern’75 40 jaar
Van toen naar nu
Kern’75 vierde in 2014 haar veertigjarig bestaan. Dit is het derde en laatste artikel in het kader van
het jubileum. Daarin belichten we laatste twintig jaar van 1994 tot nu.
Een nieuw team
In de periode 1990-1994 belandt Kern’75 voor het eerst in de oppositie. Een ervaren fractie met Jos
van Gool, Arda van Puijenbroek en Piet Adriaansen probeert weerwerk te bieden aan een sterke
coalitie. Met een wekelijks spreekuur en publicaties in het weekblad houdt men contact met de
kiezer. Een jong bestuur is op de achtergrond erg actief en het aantal leden groeit.
Bij de verkiezingen in 1994 presenteert Kern’75 een lijst aangevoerd door Jos van Gool maar met een
geheel nieuw en jong team erachter. De verkiezingen geven een grote aardsverschuiving. De viering
van het 1000 jarig bestaan in Gilze zorgt voor een sterke samenhorigheid. Kern’75 haalt een
ongekend succes met een resultaat van vijf zetels. Een nieuwe partij, Lokaal Belang, komt meteen in
de Raad met vier zetels. Het CDA, de vorige periode nog goed voor tien zetels, wordt gereduceerd tot
drie.
Er vormt zich een coalitie van Kern´75, Lokaal Belang, PvdA en Gemeentebelang. Rennie Brouwer,
dan 50 jaar en nog zonder politieke ervaring, wordt de nieuwe wethouder voor Kern’75. In een
eerste interview zet hij meteen de toon door over samenwerking tussen partijen te zeggen: ‘Ik heb
een hekel aan ruzie, dat is zo inefficiënt’. Daarmee verwijzend naar de polarisatie tussen coalitie en
oppositie van de afgelopen jaren.
Stabiel bestuur
De woorden van wethouder Brouwer blijken uit te komen. Want de komende bestuursperiodes kent
de gemeente een stabiel bestuur. Rennie Brouwer is de komende 12 jaar wethouder. Hij brengt o.a.
een zeer solide financieel beleid, een nieuwe Boodschap en Schakel en reconstructies van straten en
wegen tot stand. Jos van Gool ondersteunt als raadsnestor de jonge fractie, tot hij in 1998 - na 28
jaar! - afscheid neemt van de raad. Els de Bont-Backx is de nieuwe fractievoorzitter en zij maakt
twaalf jaar vol. Bij haar afscheid in 2006 roemt burgemeester Roep ‘dat ze altijd is gericht op
consensus’. In 1994 is Walter de Vet het jongste raadslid. Door vertrek naar het buitenland wordt hij
in 1996 vervangen door Martijn Broeders. Wil Bekkers is vanaf 1994 raadslid en groeit uit tot de
raadsnestor en vicevoorzitter van nu.
In de verkiezingen van 1998 is Kern’75 de tweede partij achter Lokaal Belang met 2297 om 2268
stemmen en haalt vier zetels. Die worden door dezelfde namen ingevuld. De coalitie wordt
voortgezet. Ondanks de goede samenwerking in het college komt er in mei 2000 toch een breuk. De
PvdA fractie levert in een brief kritiek op het volkshuisvestingsbeleid van wethouder Brouwer.
Ondanks bemiddelingspogingen is de val van wethouder Lavooij niet te voorkomen.
Dualisme

De verkiezingen van 2002 staan in het teken van invoering van het dualisme in het
gemeentebestuur. Wethouders maken niet langer deel uit van de gemeenteraad. De gemeenteraad
krijgt een kader stellende en controlerende taak. Kern’75 presenteert een kieslijst met Walter de Vet
als lijsttrekker en Rennie Brouwer op plaats twee als kandidaat-wethouder. Met Natal van Riel heeft
Kern’75 opnieuw het jongste raadslid en hij zal 12 jaar een deskundig raadslid blijven.
De komende periodes onderscheid Kern’75 zich door activiteiten buiten de raadsvergaderingen om.
Men organiseert regelmatig informatie- en thema avonden. Men bereidt eigen plannen voor en zet
die op de politieke agenda. En zo worden het Centrumplan Gilze, MFA in Molenschot en een eerste
CPO bouwplan in Gilze gerealiseerd. Met Kern’75 ontmoet en aanwezigheid op braderie of jaarmarkt
is men bereikbaar voor de burger.
Verbreding over de kernen
In de verkiezingscampagne van 2006 weet Kern’75 te verrassen met een DVD waarin men zich
presenteert. Met vier zetels weet men als enig weerwerk te bieden aan de PvdA die een overwinning
boekt. Willem Starreveld wordt gevonden als kandidaat wethouder. In een nieuwe coalitie met PvdA
en VVD wordt hij wethouder. Weliswaar zonder politieke ervaring maar met enorm veel daadkracht
timmert hij aan de weg . Hoewel hij in zijn eerste periode averij oploopt met een tekort op Sportpark
Vijf Eiken boekt hij nadien resultaten met jongerencentrum A16, sportparken in Rijen en Gilze,
woningbouw in Molenschot en Hulten, Centrumplan Gilze en (hopen we) binnenkort het
Centrumplan Rijen.
Onder de politieke leiding van Walter de Vet wordt in de partij en fractie de omslag gemaakt met
vernieuwing en verbreding over de kernen. Uit ‘eigen kweek’ stoomt Aletta van der Veen uit
Molenschot als commissielid en daarna raadslid op tot wethouder. Door het stoppen van Locaal
Belang treden Piet Boemaars uit Molenschot en Freek van Baardwijk uit Rijen toe tot Kern’75. Dat
resulteert bij de verkiezingen van 2010 in een ongekend resultaat van zeven zetels. In 2014 weet
men dat zelfs uit te bouwen tot acht zetels. Met Huub Quirijnen en Corné Machielsen blijft men
herkenbare gezichten in Gilze houden.
Tot slot
Als Kern’75 zijn we 40 jaar werkzaam geweest in de gemeenteraad. We hebben dat werk altijd heel
serieus genomen en verantwoordelijkheid genomen. Daarbij vinden we deskundigheid,
samenwerking en sfeer binnen de eigen club en tussen de partijen enorm belangrijk. 40 jaar
samenwerken in de coalitie maar met oog en oor voor de oppositie. We hebben wel eens pittige
vergaderingen maar na afloop kunnen we elkaar de hand schudden.
Kern’75 dankt leden en achterban, collega partijen en bestuurders in Gilze en Rijen voor die
samenwerking. Laten we de constructieve en goede sfeer vasthouden.

