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Wil je meer informatie 
of heb je ideëen? 

Ga naar www.eschperspectief.nl 
en laat je vraag/idee achter of mail naar 
info@eschperspectief.nl.

‘WAAROM MOEILIJK 
DOEN ALS HET SAMEN 
KAN’
Pleun den Ouden 

(via Loesje)

‘HET ESSCHE 
VERENIGINGSLEVEN 
ZIT IN ONS DNA’ 
Paul van den Dungen

‘MEE BLIJVEN DOEN! MEE 
KUNNEN DOEN!’ 
Corrie Steenbergen

‘GROENE 
NATUURGORDEL OM
ESCH’
Kees Stigter

ESCH 
STROOMT 
DOOR
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Esch Stroomt Door
Wij staan niet stil, ook niet als we vanaf 2021 bij de 
gemeente Boxtel horen. Voor u ligt dan ook de visie 
van onze gemeenschap op onze toekomst. Het is 
niet alleen het werk van Platform Esch Perspectief 
(PEP), maar van alle inwoners. 
Deze visie geeft weer hoe wij richting willen geven 
aan de door ons gewenste ontwikkelingen. Niet 
verpakt in een lijvig document, maar kort en over-
zichtelijk. Precies zoals wij het graag zien: niet 
teveel woorden aan vuil maken, maar doorpakken. 
Esch is een kleinschalig, agrarisch, pittoresk dorp 
in een groene omgeving met actieve en onderne-
mende inwoners. Daar ligt onze kracht. Esch is 
de handen uit de mouwen en samen de schou-
ders eronder. Dat hebben we nu ook gedaan. Dat 
moest ook wel, want de leefbaarheid in ons dorp 
staat onder druk. Het aantal inwoners daalt, er 
zijn meer ouderen én jongeren die in Esch willen 
blijven wonen, maar de voorzieningen nemen af. 
Allemaal ontwikkelingen die zullen verergeren 
als we niets doen.
Daarom is PEP een jaar geleden gestart met de 
ontwikkeling van een volwaardig leefbaarheids-
plan voor Esch. We hebben vier onderwerpen 
gebruikt die ons bezig houden en samen heb-
ben wij gekeken naar wat er beter kan en wat 
er beter moet in ons dorp. Voor de volgende 
thema’s hebben we werkgroepen geformeerd:
1. Verenigingen
2. Verkeer
3. Wonen en Leefomgeving
4. Zorg en welzijn
Iedere groep heeft een visie hoe zij de toe-
komst van ons dorp zien. Daarnaast hebben 
we een aantal actiepunten geformuleerd die 
we graag uitgevoerd zien. Dit alles kunt u 
hiernaast lezen.
Wat willen we? Gehoord worden, neem 
niet zomaar beslissingen over ons dorp 
zonder ons. Met de gemeente Haaren 
hebben we afgesproken dat dit leefbaar-
heidsplan een richtinggevend instrument 
tijdens en na het herindelingsproces is. 
PEP is uw eerste aanspreekpunt, een 
volwaardige gesprekspartner voor alle 
zaken die Esch aan gaan. Wij weten wat 
hier speelt, wat wel en wat niet kan. 
Esch Stroomt Door, ook als we straks bij 
Boxtel horen. 

Verenigingen 
Het Essche karakter is 
een weerspiegeling van 
het Essche verenigings-
leven: actief, saamhorig, 
uniek.

Verkeer
Esch is eindbestem-
ming voor gemotoriseerd 
verkeer, maar blijft wel 
een doorgaande route en 
knooppunt voor fi etsers en 
wandelaars. 

Wonen en 
Leefomgeving
Samen werken aan een 
dorp met de juiste voor-
zieningen, uitstraling en 
woningen voor jong en 
oud. We creëren een 
natuurlijke doorstroming in 
een landschappelijke en 
groene omgeving.

Zorg en Welzijn
In Esch blijven we zorgen 
voor elkaar, jong en oud. 
De voorzieningen hiervoor 
en toegankelijkheid in 
Esch blijven up-to-date.

Actiepunten
Onderstaande willen we voor elkaar krijgen. 
Een aantal punten in samenwerking met de 
gemeente, anderen pakken we zelf op. 

Verenigingen: 
•  Website waar Essche verenigingen zich 

kunnen presenteren en evenementen 
kunnen tonen 

•  De intentie tot samenwerking tussen 
Essche verenigingen verder vormgeven

•  Afspraken met de gemeente Boxtel die 
minstens gelijkwaardig zijn aan huidige 
afspraken 

Zorg en Welzijn:
•  Esch Heartsafe maken door voldoende en 

zichtbare AED’s 
•  Informatievoorziening over ouderen-, 

mantel- en jeugdzorg verbeteren 
•  Huidige voorzieningen behouden en waar 

mogelijk uitbreiden 

Wonen en Leefomgeving: 
•  Aanpak achterstallig onderhoud van straten 

en openbare ruimte, rekening houdend met 
voetgangers en fi etsers 

• Bouwen met en voor bewoners, realisatie   
 doorstroming 

• Esch aantrekkelijk(er) maken voor toerisme 
 en recreatie 

Verkeer:
•  Esch is eindbestemming voor gemotoriseerd 

verkeer (auto’s, vrachtwagens) 
•  Esch is een doorgaande route en knooppunt voor 

fi etsers en voetgangers 
•  Bedrijven buiten de kom van Esch 

moeten bereikbaar zijn,
maar niet door de 
kom van Esch

Leefbaarheidsvisie Esch en omgeving
Bovenstaand ziet u de visie van Esch en haar omgeving. Hierin wordt de landschappelijke waarde binnen de 
driehoek Vught – Boxtel – Haaren en Helvoirt versterkt. De omringende infrastructuur voor autoverkeer maakt 
de verdere recreatieve en toeristische ontwikkeling van de driehoek mogelijk. Fietsers, wandelaars en bestem-
mingsverkeer zijn hier welkom. Het kloppend hart van Esch behoudt en versterkt daarmee haar bijzondere 
dorpse karakter. Daarom bouwen we niet in de groene gordel om Esch.

ESCH, DE GLIMLACH 
VAN BRABANT MET 
VOORZIENINGEN 
VOOR JONG EN OUD!

Fysieke 
omgeving

Veiligheid

Sociale Cohesie




