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brieven uit de raad
Presentjes en Pleziertjes
De nieuwe coalitie (CDA, VVD, Gemeentebelangen/JO) gaat niet voor het
kruimelwerk. In een paar weken tijd is er met zevenmijlslaarzen een aantal forse besluiten doorgedrukt. Slechte besluiten, vindt D66. Besluiten die
onze toch al moeilijke financiële positie verslechterd hebben met zo’n 1,6
miljoen euro.
Het begon met de Slowlane, een
erg duur en daarom niet meer in
deze tijd passend fietspad. Het kost
ons minimaal 1 miljoen euro, geld
dat uit onze reserves moet komen.
Een motie van D66 (gesteund door
Best Open en PvdA) om hier nog
eens goed over na te denken, veegde de coalitie van tafel. Besluit is
besluit, vond wethouder Gondrie,
en bovendien kwam anders Eindhoven in de problemen. Eindhoven plezieren vindt hij blijkbaar
belangrijker dan zaken nog eens
goed afwegen.
Onbegrijpelijk, zo’n duur presentje. Waarom niet even pas op de
plaats gemaakt, zoals bij het Centrumplan, om vast te stellen of die
Slowlane nog wel (zo duur) moet
worden uitgevoerd?
Het volgende cadeautje: de afschaffing van de hondenbelasting;
gedaan om Gemeentebelangen te
plezieren en aan boord te krijgen.
Kost de gemeenschap jaarlijks ongeveer € 160.000 euro. D66 heeft
tijdens de begrotingsbehandeling
nog voorgesteld om die afschaffing
een jaar uit te stellen, om daarmee
financiële ruimte te maken voor de
Culturele Hotspot, de onzekere situatie rondom ‘t Tejaterke en de renovatie van ’s lands oudste boerenstal. Onnodig, vond de wethouder.
Ook die motie haalde het dus niet.
Wat het in die raadsvergadering
wél haalde, was de motie van de
vier coalitiepartijen om Wilhelmina Boys aan een kunstgrasveld
en nieuwe kleedlokalen te helpen.
En dat terwijl de week daarvoor
raadsbreed was ingestemd met een
onderzoek naar de noodzaak van
zo’n investering. Het gaat immers
om zo’n half miljoen euro, en je
wilt toch zeker weten of dit echt

noodzakelijk is.
Onderzoek? Niet nodig, vond de
coalitie opeens. De Boys hadden
al te lang op dat kunstgras en die
kleedkamers moeten wachten, liet
JO weten. Kortom, het volgende
presentje was uitgedeeld.
Na kritische vragen van de oppositie toonde Mari Vervaart van de
VVD zich buitengewoon eerlijk.
Dat veld en die kleedkamers waren
afgesproken bij de coalitievorming,
zei hij. Nodig om Best een stabiele
coalitie te geven. Dat was wel eerlijk, maar in het coalitieakkoord
stond dit niet, en een paar weken
eerder vertelden VVD en CDA nog
heel andere dingen. Politici noemen dat ‘voortschrijdend inzicht’.
In het normale leven gebruiken we
daar een ander woord voor.
Los daarvan: een paar dagen na
de raadsvergadering stapte Kees
Steenbakkers uit de CDA-fractie.
Met die gewenste stabiliteit wil het
dus nog niet zo lukken.
De nieuwe coalitie strooit dus gul
met presentjes en pleziertjes. Als
je in Eindhoven woont, een hond
hebt of bij de Wilhelmina Boys
voetbalt, dan heb je daar voordeel
van.
D66 doet aan dat Sinterklaas spelen niet mee. Het zijn namelijk
cadeautjes over de ruggen van alle
andere inwoners van Best, en ze
zijn desastreus voor de gemeentelijke financiën. Met zo’n beleid doe
je Best en zijn inwoners op de lange termijn écht geen plezier.

Fractie D66: Jan Willem Slijper, José
van der Waerden, Bep de Vaan,
KlaasJan van Hees
www.D66best.nl
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Carnaval 2013

brieven van lezers

Blèr- en Bloasavond
zoekt nog deelnemers
Op 12 januari 2013 zal de 34ste
Blèr- en Bloasavond plaatsvinden. De Klompengatse carnavalsfederatie zou het prachtig vinden
wanneer ook deze editie weer heel
bijzonder wordt. Daar is uw hulp
voor nodig.
In de afgelopen jaren hebben vele
enthousiaste en zanglustige Bestenaren gezorgd voor leuke, gekke,
mooie, grappige en vooral pakkende carnavalskrakers in zowel Blèrliederen als Deiners, met of zonder
‘live’- gespeelde muziek; alles was
en is mogelijk.
De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen en er zijn al enkele
deelnemers bekend, maar de Blèrcommissie zou graag nog meer
verborgen talent willen helpen en
begeleiden naar een spetterend
optreden op de Blèr- en Bloasavond 2013. Tevens zoekt men
naar mensen die deze avond en/of
deelnemers (muzikaal) willen ondersteunen, zoals muziekgroepen,
kapellen, muziekschrijvers, tekstschrijvers, studio medewerkers,
enz.
Daarom is een laatste informatieve bijeenkomst georganiseerd op
woensdag 28 november om 20.00
uur in Prinsenhof.
De leden van de Blèrcommissie
hopen behalve de reeds bekende
deelnemers ook veel nieuwe enthousiaste zangtalenten te mogen
begroeten.
Mocht u niet in de gelegenheid
zijn aanwezig te zijn en u wilt toch
informatie dan kunt u contact opnemen met Diane Tilmans – tel. 06
- 13 16 41 80. Of stuur een email
met uw vraag naar: blercommissie.
best@gmail.com

Intocht van Sint Nicolaas

Zondag was het dan zo ver. Sinterklaas komt eindelijk aan in Best. Regenbroek aan, paraplu mee, en nu maar wachten. Het wachten duurde iets langer dan was gezegd maar dat waren we al snel vergeten toen de Sint dan
eindelijk aankwam op het Wilhelminaplein.
Na een paar leuke dansjes mochten de kinderen hun tekening afgeven aan de Sint die op een mooie
stoel op een podium zat. Er werd
duidelijk gezegd waar de rij begon en waar je naar toe moest lopen nadat je de Sint een hand had
gegeven. Wij volgden de instructie
netjes op en al snel hadden we
door dat we een van de weinigen
waren die dat deden.
Nu weet ik dat Nederland niet
bekend staat vanwege zijn nette
manieren naar de medemens toe
en dat we elkaar niet altijd iets
gunnen, maar de manier waarop
sommige kinderen door hun ouder
naar voren werden geduwd omdat
vader 'geen zin had om een half uur
te moeten wachten' vond ik ronduit schokkend. Nee, ik doe hier
niet aan mee. Waarom niet? Omdat
ik mijn kind wil meegeven hoe het
wel hoort. Het resultaat van onze
keuze is dat wij als een van de eerste in de rij stonden en vrijwel als
laatste aan de beurt waren. Enige
structuur dan wel bijsturing vanuit de organisatie was er niet en de
arme pieten kregen links en rechts
opmerkingen van boze ouders naar
hun hoofd geslingerd. Maar goed,
mijn dochter stond dan eindelijk
op het podium en er stonden nog
maar drie kinderen voor haar. Op-

Maatwerk
trainingsprogramma’s
iedereen kan verantwoord bewegen!

Raadhuisstraat 14 - Best
Tel. 0499-707030
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Italiaans restaurant NAPOLI bedankt
alle gasten die aanwezig waren
op het jubileumfeest!
Ook danken wij al onze gasten voor het in ons
gestelde vertrouwen de afgelopen jaren...
... wij hopen nog vele malen 5 jaar voor u klaar te staan!
Hoofdstraat 30 • Best • Tel. 0499-399993

Met vriendelijke groeten,
A. Vermeulen

Drukwerk & Kopieën

www.copyshop-best.nl

Hoppenkuil 13 5626 DD - Ind. Kapelbeemd (Eindhoven Noord)
T 040-2623939 - F 040-2624045 - adspeeks@glasmontagebrabant.nl
Maatwerk hardglas douchewanden en deuren
badkamerspiegels, keukenachterwanden,
diverse interieurglas en spiegels.

Voor bedrijven en particulieren.
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eens bleek de man met de microfoon wel te kunnen praten door te
zeggen dat de Sint nu weer verder
moest en dat was het dan. Het resultaat van deze niet zo handige
handeling was een teleurgesteld
kind van 2 jaar, dat 90 minuten
op een plein heeft staan wachten
en moe was omdat ze eigenlijk aan
het begin van de middag slaapt.
De blikken in de ogen van de andere tien leeftijdgenootjes spraken
boekdelen.
Complimenten voor dit tactvol
optreden! Goed gedrag wordt dus
helemaal niet beloond en blijkbaar
zijn alle opmerkingen over brave en
lieve kinderen met Sinterklaasfeest
op drijfzand gebaseerd. Ik hoef van
niemand een excuus, daar gaat het
mij niet om maar ik hoop dat volgend jaar de mensen zich gedragen
en van de organisatie hoop ik dat
ze iets meer bijsturen als ze zien dat
er massaal wordt voorgedrongen.

