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Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg
Toen ik in 1988 als dienstplichtige in militaire dienst ging werd ik
ingedeeld bij de AAT, de Aan- en AfvoerTroepen. Dit was zeg maar het
interne transportbedrijf voor defensie. Regelmatig hadden we oefeningen
waarbij we bijvoorbeeld voedsel, kleding of munitie moesten vervoeren
van de ene plaats naar de andere. Dat ging dan uiteraard in colonne
verband. Bij zo’n oefening moesten we altijd gebruik maken van een
zogenaamd RouteTijdTabel. In die tabel stond zeer gedetailleerd
aangegeven hoe laat we op welke kruising moesten zijn zodat de
marechaussee deze kruisingen af kon zetten. Afwijken van deze
RouteTijdTabel kon eigenlijk niet want dat bracht de hele operatie in
gevaar.
Het proces rondom het nu geagendeerde onderwerp, doet mij heel erg
denken aan zo’n militaire operatie. De doelen zijn helder, de
randvoorwaarden zijn gesteld, alles is in de tijd uitgezet en vertraging is
zeer ongewenst.
Als BALANS willen we onze dank en waardering uitspreken voor de
procesbegeleider Audrey Rohen, haar team en alle andere betrokkenen,
die dit proces als een militaire operatie hebben benaderd en uitgevoerd,
tot nu toe exact volgens planning. Erg knap!
We zijn het eens met de heldere voorwaarden die gesteld zijn voor het
bepalen van de nieuwe grenzen, daar is wat ons betreft geen discussie
over mogelijk. En die discussie moeten we in het belang van het proces
ook niet gaan voeren!
Zeker nu er een hoorzitting wordt georganiseerd is naar mening van
BALANS de inspraak in Boxtel voldoende gewaarborgd en staat niets het
instemmen met dit voorstel ons in de weg.
Wel vinden we het van groot belang (en dat hebben we ook al eerder
aangegeven), dat, vooruitlopend op de daadwerkelijke herindeling, de
inwoners van Esch betrokken worden bij alle zaken die betrekking hebben
op Esch en de inwoners van Esch.
Daarbij moeten we natuurlijk Haaren niet voor de voeten lopen, maar
moet er wel gezocht worden naar een modus om Esch er bij te betrekken.
Wat ons betreft zou het net opgerichte platform PEP, met alle
werkgroepen die hier onder hangen, hier een prima rol in kunnen
vervullen.
We vernemen graag of het College daartoe bereid is.

