
Van: Dre Jonkers
Date: do 28 nov. 2019 om 12:46
Subject: Wijkgrenzen
To: Hans van de Looij

Geachte heer van de Looij, beste Hans,

Op 28 februari jl nodigde je alle wijkplatforms en DorpsVereniging uit voor een 
inspiratieavond.
Je vroeg je die avond hardop af hoe het toch kon dat er nog zo weinig mensen deel willen 
nemen aan wijkplatforms en hoe jammer je dat vindt.
Wij gaven toen aan dat het allerbelangrijkste is dat de wijkplatforms/DorpsVereniging 
serieus
genomen worden. Deze casus "Wijkgrenzen" is een schoolvoorbeeld waaraan platforms 
ten
onder gaan en het vertrouwen van de burger in de politiek nog sterker daalt.

Saskia Terwindt heeft destijds in een de openbare vergadering namens de gemeente 
gesproken over
de wijkgrenzen wat onder de Oerlenaren veel weerstand opleverde.
Er is toen gevraagd of wij (als DorpsVereniging) de wijkgrenzen wilde duiden.
Dit hebben wij gedaan met argumentatie daar bij.
Echter hebben wij een jaar lang niets gehoord op onze inbreng,
ook niet als wij hier naar vroegen. Nu worden wij in een keer geconfronteerd
met een kaartje wat tegen de wensen van ons Oerlenaren indruist.
Voor Oerle houdt meteen na de grens van de Oerlese bossen ons dorp op, uiteraard met 
uitzonderingen
als Zittard en de andere buitengebieden..
Wij hebben hierbij ook beargumenteert dat het gebied anders te groot wordt 
en dit voor onze verenigingen niet meer te behappen valt.
Daarnaast druist het regelrecht in tegen onze Dorpsvisie.
Oerle is een voorbeeld van burgerparticipatie, waar zorg en oog is voor elkaar, 
dit alles kan in stand worden gehouden door ons dorpse karakter.
In plaats van dit te prijzen lijkt de gemeente alles uit de kast te halen om van Oerle een 
nieuwe slapende wijk te maken.

Gaarne willen wij met jou onze wensen en be-argumentering in dit verband bespreken, 
in de hoop dat onze visie nog verwerkt kan worden.
Wij hopen op een spoedige reactie.

Met vriendelijke groet,

Dré Jonkers,
Voorzitter DorpsVereniging Oerle


