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In deze zienswijze gaat PEP in op drie punten van het herindelingsontwerp van de gemeente
Haaren.
1. Het ontbreken van een duidelijk vervolgproces voor het in opstelling zijnde “Dorpsplan Esch”,
met de gemeente Boxtel.
2. Grens Esch-Vught naar aanleiding van het verzoek landgoed Beukenhorst
3. Heldere financiële afspraken naar aanleiding van het Mannengasthuis en de opbrengsten van
de gebiedsontwikkeling “Reigerskant”.

In deze zienswijze maakt PEP, Platform Esch Perspectief, gebruik van de mogelijkheid om te
reageren op het herindelingsontwerp van de gemeente Haaren. Door onze inmiddels ontwikkelde
en erkende positieve werkwijze, reageren we scherp vanuit het belang van Esch en haar inwoners.
WAT IS PEP?
PEP staat voor platform Esch Perspectief. Dit initiatief is ontstaan vanuit de gevolgen van de
eerste herindeling (1996,) toen Esch haar zelfstandigheid als gemeente voor het eerst verloor. Het
voor Esch zo vanzelfsprekende “ bestuur dicht bij de inwoners” maakte ineens plaats voor een
bestuur op afstand. Een aantal jaren later, in 2017, zijn de nadelige gevolgen hiervan voor een
aantal Essche burgers zo duidelijk, dat men beslist om positief “het heft in eigen handen te nemen”
en invulling te gaan geven aan conclusie 7 uit het Dorpsontwikkelingsplan Esch (DOP maart
2008): “ Om de afstand naar het gemeentebestuur (en andersom) te verkleinen moet de
mogelijkheid om een eigen aanspreekpunt (een dorpsraad/dorpsberaad vereniging) te creëren
opnieuw worden overwogen.”
De aankomende uitdaging om wederom een herindeling in te gaan, nu met een veel grotere
gemeente; Boxtel, versnelde de totstandkoming van PEP. Inmiddels is Platform Esch Perspectief
gegroeid tot een beleidsmatige sparringpartner voor het college en de gemeenteraad van de
gemeente Haaren. Wij doen dat, door ons de komende jaren te richten op de thema’s
woningbouw, landschapsstructuur, verkeer, sport en cultuur, veiligheid, duurzaamheid en welzijn
van Essche burgers. Hierbij zet PEP zich nadrukkelijk in voor het behoud van voorzieningen
binnen de kern.
WIE IS PEP?
Eigenlijk alle Essche burgers, of ze er wonen, werken, leren of recreëren, zijn PEPper’s. De
voormensen van PEP, zorgen voor de totstandkoming in de tweede helft van 2019, van het
Dorpsplan Esch in samenwerking met alle Essche verenigingen, burgers en ondernemers. De vele
initiatieven die Esch rijk is, bundelen zich in PEP. Hierdoor wordt de onderlinge relatie versterkt.
Hiernaast, kan men gebruik maken van de directe positieve lijn met de ambtelijk en bestuurlijke
gemeente Haaren.
PEP is door de gemeente Haaren erkend als de partij die Essche belangen bindt en
vertegenwoordigt. Daarom heeft de gemeente Haaren aan PEP in november 2018, het
opdrachtgeverschap van de werkzaamheden voor de totstandkoming van het Dorpsplan Esch
overgedragen.
De voormensen van PEP zijn: Adri Verbruggen (voorzitter), Cees van Rooij (penningmeester),
Frits Jacobs, Henk van Sambeek, Herman van de Sande, Jan van der Zanden, Joris van Os,
Jos van Bragt, Mercè de Miguel Capdevila, Patricia de Moet, Paul van den Dungen en Theo van
Dooren.

ZIENSWIJZE
Wij allen, individueel en ook collectief als PEP, dienen deze zienswijze bij uw college in. Wij
onderschrijven de zorgvuldigheid van het traject van de herindeling van gemeente Haaren, waar
Esch deel van uit maakt tot zo ver, onder de regie van gemeente Haaren. Wij zijn positief over de
onderlinge communicatie en de groei van de samenwerking tussen PEP en zowel bestuur als
ambtenaren van de gemeente Haaren. De positie die PEP binnen Esch heeft verworven is terecht
ondersteund door de gemeentelijke organisatie die PEP als gelijkwaardige partner ziet voor beleid
en uitvoeringsbesluiten. Als logisch vervolg hiervan, zet gemeente Haaren PEP in zijn kracht, door
ruimte, budget en positie te geven in beleid en uitvoeringstrajecten die het belang van Esch raken,
nu en in de toekomst.
Ondanks voornoemde is onze ondersteuning aan het herindelingsontwerp afhankelijk van drie
zaken die, in onze ogen, nog onvoldoende zijn uitgewerkt voor het belang van Esch in de
toekomst. Het gaat om ten eerste; het ontbreken van een duidelijk vervolgproces voor het in
opstelling zijnde “Dorpsplan Esch”, met de gemeente Boxtel. Ten tweede; de grens Esch-Vught
naar aanleiding van het verzoek landgoed Beukenhorst. En als laatste het ontbreken van
financiële afspraken in relatie tot de besteding van de bestemmingsreserves van het “Oude
Mannengasthuis”, het “Legaath van Cooth” en de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling
“Reigerskant”.
1. Vervolg proces Dorpsplan Esch en positie PEP binnen gemeente Boxtel.
PEP is hard bezig om het Dorpsplan Esch uit te werken met alle verenigingen, ondernemers
en burgers. Een indrukwekkend proces marcheert op volle toeren en zal naar verwachting in
het najaar van 2019 een duidelijk plaatje opleveren. Antwoord op de vragen; wat is het DNA
van Esch? wat is er nodig om de identiteit van Esch in de toekomst te behouden en te
versterken? welke projecten horen hierbij als uitwerking? zijn voorbeelden van kernvragen die
in het kader van het Dorpsplan zullen worden beantwoord.
Binnen het herindelingsontwerp wordt gesproken over de kernwaarden en het belang van de
identiteit van Esch als kleine agrarisch dorpskern. Naar onze mening wordt echter
onvoldoende zekerheid geboden aan Essche burgers om de daadwerkelijke realisatie van de
resultaten van het plan door de gemeente Boxtel te laten erkennen en deze vervolgens
voortvarend op te pakken. Hiernaast is er geen duidelijkheid gegeven over de rol die PEP
binnen de gemeente Boxtel krijgt als gelijkwaardige partner van de gemeente, zoals nu wel het
geval is met de gemeente Haaren. Daarbij hoort ruimte, budget en positie om een sleutelrol te
kunnen vervullen bij zowel beleid als uitvoeringstrajecten die het belang van Esch raken.
Derhalve vragen we duidelijkheid op beide punten; erkenning van resultaten en positie voor
PEP, om onze ondersteuning aan het herindelingsontwerp te kunnen geven.
2. Grens Esch-Vught nav het verzoek landgoed Beukenhorst
De eenheid van de gronden die historisch gezien deel uitmaken van Esch zien we als een
keiharde randvoorwaarde om onze goedkeuring te kunnen geven aan het herindelingsontwerp.
We zijn blij dat zowel gemeente Haaren als gemeente Vught afzien van het verzoek van
landgoed Beukenhorst en terecht de historische, landschappelijke en sociale grenzen van
Esch handhaven
Desalniettemin voelen we ons verplicht om het belang om de eenheid van grond en burgers te
blijven erkennen en onderschrijven, ook in het gehele traject tot aan de definitieve goedkeuring
van het Herindelingsontwerp vanuit het Rijk. Derhalve geven we via deze zienswijze aan dat,
mocht er verandering plaatsvinden op dit punt, tijdens het proces tot vaststelling van de
definitieve herindeling, PEP zich ferm zal verzetten. We behouden ons het recht voor, mocht
deze situatie zich voordoen, om de gekozen “zachte” herindelingsprocedure aan te vechten.
3. Heldere financiële afspraken over de besteding van de opbrengst van het Oude
Mannegasthuis, het “Legaat van Cooth” en de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling
“Reigerskant”. Zie Rapportage onderzoek financiële positie gemeente Haaren Hfst.4.1
(bestemmingsreserves)
Het zal helder zijn, dat sinds de laatste herindeling in 1996, een duidelijk achteruitgang van
investeringen in de openbare ruimte en voorzieningen van ons dorp heeft plaats gevonden.

Een bestuur dat de aandacht moet verdelen over niet één, maar vier kleine kernen heeft nu
eenmaal minder daadkracht en middelen, gezien vanuit het perspectief van Esch. We hebben
hiervan geleerd en voorzien dat deze situatie, op papier in ieder geval, nadeliger wordt
wanneer we straks deel uit maken van Boxtel, een grotere gemeente waarvan we een klein
onderdeel zullen zijn. Derhalve lijkt het ons fair and logisch dat, in het kader van het
herindelingsontwerp, minimaal de bestemmingsreserves en de opbrengsten die rechtstreeks
uit de in Esch gelegen gronden/objecten komen, 100% in Esch terug worden geïnvesteerd. Dit
wil zeggen dat in het document herindelingsontwerp, onder de financiële paragraaf, drie posten
in zijn totaliteit dienen te worden opgenomen. Te weten de verkoop/het legaat van het
Mannengasthuis én de opbrengsten uit ontwikkeling van het gebied Reigerskant.

Wij danken u voor de kans om deze zienswijze in te dienen. We vertrouwen er op dat alle drie de
punten in het definitieve herindelingsontwerp zullen worden meegenomen, zodat u met een gerust
hart het lot van onze trots: “de glimlach van Brabant” kan overdragen aan Boxtel.
Ook zijn wij ervan overtuigd dat de gemeente Boxtel het belang van ingaan op onze drie punten
inziet. Hoewel klein in omvang en groen willen wij een positieve kwaliteitsimpuls betekenen voor
Boxtel als partner in de toekomst. Uiteraard geven we graag mondeling extra uitleg indien nodig.
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