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5. Preventief financieel toezicht gemeente Haaren 

 
Nadat we het voorstel over de herindeling van Haaren in de betrokken 

gemeenteraden hebben behandeld, is gemeente Haaren automatisch 
onder het preventief toezicht komen te vallen van de provincie. 

Gedeputeerde Staten vinden het van belang om te weten wat de andere 
bij de herindeling betrokken gemeenten vinden van deze besluiten en dat 

juichen wij toe. 
 

We begrijpen dat de genomen besluiten pas kunnen worden uitgevoerd 

nadat goedkeuring vanuit de provincie is ontvangen. 
In de inleiding lezen we ‘besluiten met een bepaalde strekking moeten 

worden goedgekeurd’. Wordt daarmee verwezen naar de opgesomde 
besluiten in bijlage 2 (verwijzing naar het protocol)? 

 
Daarnaast vragen we ons af of de raad wordt ingelicht op het moment dat 

het college een besluit neemt in dit kader, en dan met name voor Esch. 
Die terugkoppeling vinden we wenselijk. Graag uw toezegging in deze. 

 
Fractie BALANS gaat akkoord met het mandateren van het college op de 

genoemde punten uit het voorliggende raadsvoorstel. 
 

 
 

6. Herindelingsadvies Haaren 

 
Op de eerste plaats onze complimenten aan de projectleider, 

Audrey Rohen, die de Stuurgroep deskundig geleid heeft en ervoor 
gezorgd heeft dat de diverse klankbordgroepen meegenomen werden in 

dit zorgvuldige proces. Grote lof daarvoor. Die complimenten gelden ook 
voor het team dat ze om zich heen had en alle andere betrokkenen, die 

tevens hard gewerkt hebben aan dit proces. 
 

Het herindelingsadvies is een logisch vervolg op het voorstel van 
december vorig jaar. Het geplande tijdpad is keurig doorlopen en er is in 

feite niets veranderd aan het voorstel. 
 

We zijn blij met Esch en heten de inwoners van harte welkom bij 
gemeente Boxtel. 

Graag zien we dat de inwoners direct betrokken worden. Bijvoorbeeld bij 

MOVE31 i.h.k.v. de mogelijke ontsluitingsweg. Maar ook bij het mogelijk 
opschuiven van de overweg aan de Runsdijk richting Boxtel, aangezien er 

een sanering van overwegen speelt op de lijn ’s-Hertogenbosch-
Eindhoven. 



 

 

 

Met het opschuiven van de overweg aan de Runsdijk kan er ons inziens 
makkelijker een bijdrage verleend worden om het doorgaande verkeer 

door de Dorpsstraat te verminderen. 
In het verleden is hierover gediscussieerd in Esch, maar zijn er geen 

besluiten genomen. 
 

Dus we pleiten voor vroegtijdig betrekken van de Esschenaren bij 
voorstellen die hen direct aangaan. Hoe eerder, hoe beter. 

 
Fractie BALANS stemt in met dit voorstel. En we hopen dat we in 2021 

samen met ruim 30.000 inwoners naar het bierpompfeest in Esch gaan! 


