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Uitslag enquête
Tijdens de bijeenkomst van de gemeente en de coöperatie op 4 februari in Den Horst, heeft John van Dijck een korte
presentatie gegeven van de uitslag van de gehouden enquête over de school, gymzaal en D’n Deel.
In totaal zijn er 320 enquêtes rondgebracht. 241 zijn er meegeteld in de uitslag. 9 zijn ongeldig verklaard, vanwege dubbele of
niet ingevulde antwoorden. De overgrote meerderheid geeft aan de school, gymzaal en een verenigingsgebouw te willen
behouden in het dorp. Ook geeft de grote meerderheid aan het een goed idee te vinden om deze 3 functies in één gebouw (een
multi-functioneelcentrum) onder te brengen.
Over de locatie; op de huidige plek of verhuizen richting sportpark, zijn de meningen ongeveer gelijk verdeeld, met een lichte
voorkeur voor de huidige plek. Uit de opmerkingen die zijn ingevuld blijkt meerdere keren dat mensen tempo willen. Onderaan
deze nieuwsbrief is de volledige uitslag van de enquête toegevoegd.

Bijeenkomst gemeente en coöperatie
Op donderdag 31-01 viel er bij alle inwoners van Haghorst een
uitnodiging in de bus voor een bijeenkomst in Den Horst op 4 februari.
Deze werd massaal bezocht, zo’n 160 mensen.
Wethouder Ted van der Loo hield samen met het door de gemeente
ingeschakelde adviesbureau H&S een presentatie over de recent
ontstane nieuwe kansen voor ‘gebiedsontwikkeling Haghorst’. Hieronder
het artikel uit het Brabants Dagblad van 05-02-2019

Uitkomst enquete Haghorst: school en gymzaal
in multifunctioneel centrum
HAGHORST - Als het aan de inwoners ligt, blijven de school en gymzaal
van Haghorst behouden. Dat is de uitkomst van een enquête van
Coöperatie Haghorst.
Redactie 05-02-19, 11:31
De in het dorp gehouden enquête over basisschool en gymzaal werd
maandagavond toegelicht tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst van de gemeente en de Coöperatie Haghorst. Van de 241
ingevulde formulieren waren 201 het 'zeer eens' en 31 'eens' met de
stelling dat de basisschool in Haghorst moet blijven.
Volgens wethouder Buitenruimte, infra en economie Ted van de Loo is de
uitslag een duidelijk signaal richting de gemeente en de politiek. ,,Dit past
in het project waarmee we aan het werk zijn om de leefbaarheid van
Haghorst te borgen.'' De komst van een nieuw te bouwen
multifunctioneel centrum (MFC) zou volgens de inwoners daarvoor een
eerste goede invulling kunnen zijn. Uit de enquête blijkt dat hier een
grote meerderheid voor is. Over de mogelijke locatie van het MFC op de
huidige plaats van de school of bij Sportpark De Haan hebben de
inwoners geen eenduidige mening. Zaken die volgens de wethouder nog
nader bekeken moeten worden.
Ruimte
John van den Heuvel van H&S adviseurs, die namens de gemeente de
opzet voor de plannen van een gebiedsontwikkeling van Haghorst
presenteerde, zag duidelijk kansen voor de kern. Met name zou een
mogelijke verhuizing van Roozen Van Hoppe en aannemers- en
loonbedrijf Reyrink zoals bekend werd gemaakt, ruimte kunnen bieden
voor de kern Haghorst. ,,Die ruimte is nodig om het café, de school en
de gymzaal voldoende publiek te bieden'', aldus Van den Heuvel.
Wat de exacte invulling zal gaan worden van de vrijkomende gronden
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van de twee bedrijven is nog een open vraag.
Daarvoor moet eerst onder andere een
beleidsnotitie worden opgesteld en de politiek zal
ook iets van de plannen moeten vinden.
‘Draagvlak belangrijk’
Vragensteller Adriaan Loonen vroeg zich daarop
vooruitlopend naar aanleiding van de gegeven
informatie af in hoeverre de gemeente aan de
bouw van het MFC wil meewerken. ,,Krijgen wij net
als de andere kernen daarvoor ook de financiële
middelen.'' Daar kon wethouder nog geen
concreet antwoord op geven. ,,We gaan eerst een
verkenning maken en het plan voor Haghorst
samen invullen. Het draagvlak vanuit de
gemeenschap is daarbij natuurlijk belangrijk.''
Wilma Paulissen had ook een boodschap: ”Het is
belangrijk dat het dorp een kern houdt en dat naar
de belangen van iedereen wordt gekeken. Ook die
van de boeren.''
Bart van Gestel was na afloop van de
informatiebijeenkomst tevreden. ”Het was
inhoudelijk een zinvolle avond. Ik hoop dat we snel
antwoord krijgen op onze vragen.‘’ Voorzitter van
de Coöperatie Haghorst Wim Blankers zei de
mening van Haghorst te zullen blijven peilen en
iedereen op de hoogte blijven houden van de
ontwikkelingen.
https://www.bd.nl/hilvarenbeek/uitkomst-enquete-haghorst-schoolen-gymzaal-in-multifunctioneel-centrum~a37dbb64/

Wisseling in bestuur

Oproep melden helicopter-lawaai defensie

Naar aanleiding van de samenwerking met de gemeente
over de (mogelijke) verhuizing van zijn bedrijf, heeft
Hendrik Roozen besloten om per direct zijn functie als
bestuurslid te stoppen. Dit is in goed overleg met de
overige bestuursleden gegaan, die dit besluit
ondersteunen.
Hendrik heeft aangegeven dat de coöperatie een
beroep mag blijven doen op zijn expertise en diensten.
Het bestuur zal dit zeker blijven doen, waar dit passend
is.
Jan van Doormaal had al eerder aangegeven bij het
bestuur dat hij graag een actieve rol wilde spelen bij de
coöperatie. Hij is per direct
‘ad interim’ begonnen als
bestuurslid. Tijdens de jaarvergadering in oktober zullen er
bestuursverkiezingen zijn.
Het bestuur wil Hendrik met
nadruk bedanken voor zijn actieve inzet en gastvrijheid en heet
Jan warm welkom.
Jan van Doormaal

Bij de coöperatie zijn er een aantal vragen/klachten
binnengekomen over de aanhoudende herrie van de laag
overvliegende helikopters (o.a. chinouks) van defensie.
Het bestuur heeft hierover contact gehad met raadslid Wil Vennix
van de VVD. Deze heeft in een brief aan het college vragen gesteld
wat het college hieraan gaat doen in samenwerking met de
coöperaties van Haghorst en Biest-Houtakker. Het college heeft
hierop op 28 januari geantwoord. De VVD heeft het volgende
teruggekoppeld:

Muzikale voorstelling
Kom luisteren en meezingen in
D’n Deel!
Op donderdag 28 februari is er in D’n Deel in Haghorst
een muzikale voorleesmiddag. De middag is van 14.00
uur tot 16.00 uur. Deelname bedoeld voor iedereen die
het leuk vindt om naar verhalen en liedjes van vroeger
te luisteren, mee te zingen, te beleven.
Deze muzikale voorleesmiddag wordt verzorgd door
Michiel van de Sanden samen met het muzikale trio
H2M.
De aanleiding voor deze middagen is de 100-jarige
verjaardag van Jan Naaijkens. Aan de hand van het werk
van Jan Naaijkens gaat voorlezer Michiel van der
Sanden, zeker voor ouderen herkenbare, beelden
oproepen van de tijd waarin Jan in onze omgeving is
geboren en getogen.
De verhalen worden omlijst met de muziek van het trio
H2M. Op andere plaatsen in onze gemeente, o.a. in
Esbeek, Diessen en Biest-Houtakker waren de muzikale
middagen een mooi succes. Kom gezellig mee
genieten!!!

“Het college meldt dat er in 2018 bij Defensie uit onze
gemeente 48 meldingen zijn binnengekomen van 19
melders. Met name op basis van dit beperkte aantal klachten
ziet het college geen aanleiding tot het nemen van acties:
geen contact met Defensie, geen informatieavond, geen
overlegstructuur en geen regionale afstemming.
Wij hebben, gelet op het inderdaad relatief beperkte aantal
formele klachten bij Defensie, wel enig begrip voor dit
standpunt van het college maar kunnen dit tegelijkertijd
moeilijk rijmen met de hoeveelheid en ernst van de klachten
die ons van diverse kanten hebben bereikt. Wij horen graag,
wellicht gecoördineerd via beide coöperaties, hoe jullie dit
zien. Is de overlast wellicht feitelijk veel groter, maar klagen
de mensen niet bij Defensie omdat de weg niet weten en/of
daar toch geen resultaat van verwachten? Of valt het
inderdaad wel mee? Afhankelijk van het antwoord op deze
vragen zullen we bezien of er vervolgacties gewenst zijn.”
Het bestuur zou graag met defensie in gesprek willen over de grote
hoeveelheid vliegbewegingen, de herrie/overlast die dit met zich
meebrengt en wil graag samen zoeken naar constructieve
oplossingen. Omdat defensie uit het geringe aantal klachten afleidt
dat er geen overlast is, is het blijkbaar nodig dat er meer klachten
binnen komen. We willen iedereen oproepen om -het liefst bij elke
helikopter- een melding te maken op onderstaand
meldingsformulier, zodat we aantoonbare grond hebben om een
gesprek met defensie te organiseren.
Het bestuur heeft contact gezocht met de coöperatie BiestHoutakker om ook hun leden/inwoners op te roepen om digitaal te
klagen bij defensie.

Directe link naar het meldingsformulier:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-enschadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier

(deze link kunt u kopiëren en in de browser plakken)
U krijgt altijd een bevestigingsmail van de website. De coöperatie
wil graag inventariseren hoeveel mensen er klachten indienen. U
kunt
de
bevestigingsmail
doorsturen
naar
info@cooperatiehaghorst.nl of even mailen op welke dag u een
klacht heeft ingediend.
U helpt ons er enorm mee!

Meezingen mag. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Bijdrage in de kosten €2,-.
Hebt u problemen met vervoer? Bel Ria Blankers: 0652346669
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