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Platform Esch’ Perspectief

LAAT ONZE 
KINDEREN VEILIG 
DOOR DE STRATEN 
BEWEGEN

Esch heeft zin in de toekomst
‘We delen de glimlach van Brabant met allen die daar voor open staan’

Op 1 januari 2021 komt Esch als dorp bij de gemeente Boxtel 
en daar wil PEP graag even bij stilstaan. Het is een veelge-
hoorde kreet wanneer mensen ‘ons’ Esch binnen komen; wat 
een sfeervol dorp. Of je er nu bent voor het jeu-de-bou-
lestoernooi dat internationaal op de kaart staat of voor een 
evenement waar in een dag tijd vele tienduizenden euro’s 
worden opgehaald (Samenloop voor Hoop – red.). Of je fietst 
dagelijks langs de straten waar men elkaar op lekkers of 
moois trakteert bij de weg-stalletjes.

Want daar zijn Esschenaren 
goed in. Met z’n allen een 
warm hart toedragen aan hen 
die ze lie�ebben en de om-
geving waar de inwoners voor 
zorgen. Delen wat je hebt en 
waar je trots op bent. En ook 
al zijn er soms kwade blikken, 
al dan niet satirisch bedoeld of 
misschien zelfs vanuit jaloezie, 
Esschenaren zijn trots op hun 
dorp en delen de glimlach van 
Brabant graag met allen die 
daarvoor open staan.

ESSCHENAREN 
VERWELKOMEN 
HUN NIEUWE 
INWONERS

De saamhorigheid waarmee 
evenementen worden georga-
niseerd, waarmee verenigin-

gen elkaar steeds meer weten 
te vinden om samen te werken 
is als het kloppend hart van het 
dorp. Zo verwelkomen de Es-
schenaren jaarlijks hun nieuwe 
inwoners en de verschillende 
clubs stellen zich voor rondom 
de centraal gelegen bierpomp 
in het dorp.

ROUTE WAAR ESCH 
LANGS KAN VAREN 
HELDER OP PAPIER 
GEZET

Route
Om op de toekomst voorbe-
reid te zijn hebben verschillen-
de inwoners onder aansturing 
van het Platform Esch’ Per-
spectief (PEP) hard gewerkt 
aan het visiestuk Esch stroomt 
door. De Essche bewoners 

hebben hiermee goed op pa-
pier weten te zetten wat de 
route is waarlangs het dorp 
kan varen. De organisatie om 
dit alles te ondersteunen heeft 
inmiddels een stevige basis. De 
‘PEP-manier’ wordt ondertus-
sen herkend en erkend door 
de diverse gesprekspartners en 
vele bewoners.
Mooie voorbeelden van het 

harde werk in deze kleine ge-
meenschap zijn het versneld 
Heartsafe maken van Esch. Er 
is al aansluiting gevonden bij 
de gelijknamige vereniging in 
Boxtel en daarmee begint er 
een stevig reanimatienetwerk 
tot over de huidige dorpsgren-
zen te ontstaan.

Drempels
De enige drempels die ze in 
Esch nog op willen werpen zijn 
die om de kinderen en kwets-
baren veilig door de straten te 
kunnen laten bewegen. Esch is 

namelijk vrijwel volledig een 
dertigkilometerzone waarin je 
prachtig kunt genieten.
Verkeerssituaties vragen ech-
ter vaak om een lange adem. 
En ook hier is het, met als 
meest recente voorbeeld de 
herinrichting Leunisdijk, ge-
lukt om met stevige inzet van-
uit het dorp de provinciedeur 
open te krijgen.

MET STEVIGE INZET 
STAAT DE 
PROVINCIEDEUR 
NU OPEN

Samenwerken
Bewoners en de verenigingen 
zijn met elkaar in verbinding 
gekomen en denken inmid-
dels over de grens van de ei-
gen clubs heen in het belang 
van de Essche gemeenschap. 
De samenwerking met en naar 
Boxtel wordt hierbij ook steeds 
meer onderwerp van gesprek.
En met het monument voor 
de Zwarte Zusters, het streven 
naar het behoud van het legaat 
van Cooth en het Mannengast-
huis wordt ook het erfgoed 
van Esch voor de toekomst ge-

waardeerd en waar mogelijk 
veilig gesteld.

MENSEN 
VERWOORDEN OP 
MOOIE MANIER 
HOE HET HIER IS

Dus dit mooie dorp komt straks 
bij Boxtel. Er wordt al hard ge-
werkt door de vrijwilligers van 
stichting BELL (Boxtel, Esch, 
Lennisheuvel en Liempde – 
red.) om daar een mooi start-
schot aan te geven. Maar weet 
je nog niet helemaal wat voor 
dorp Esch eigenlijk is en wie 
er zoal wonen? Niemand had 
het mooier kunnen verwoor-
den dan alle mensen zélf die 
aan het woord kwamen in een 
filmpje dat vorig jaar is ge-
maakt ter gelegenheid van de 
presentatie van het lee�aar-
heidsplan Esch stroomt door. 
Dat filmpje én het visiestuk zijn 
te vinden op de website.

Toekomst
Laat het voor de enkele criti-
ci die er nog zijn, aanleiding 
zijn om na te denken voordat 
men oordeelt en vooral de 

verbinding te versterken. De 
toekomst maak je namelijk sa-
men! En voorlopig nog even 
coronaproof.

 d Kijk voor meer informatie 
op www.eschperspectief.nl.

De Essche Bierpomp, het 
beeldmerk van het dorp waar 
ieder jaar met Hemelvaart de 
nieuwe inwoners welkom worden 
geheten. Foto: Joris van Os.




