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Eersel, 19 april 2016
Betreft: advies ontwikkelplan Eersel Zuid

Geacht college,
De heer P. Kieboom, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, heeft in onze vergadering van 13
januari 2014 een toelichting gegeven op de ontwikkelplannen voor Eersel-Zuid.
Er werd gesproken over de verplaatsing van de Jacobusschool naar het terrein van de
Willibrordusschool om samen een brede school te vormen.
Tegelijk met deze plannen zou de ontwikkeling van de wijk Eersel Zuid in zijn geheel gestimuleerd
worden in dit project, met de bedoeling het welzijn en de sociale cohesie van deze buurt te
verbeteren. Onze vergadering was erg tevreden over de plannen die toen gepresenteerd werden.
Op ons verzoek heeft de heer Kieboom in de vergadering van 11 april 2016 jl. de vergadering
wederom geinformeerd over de stand van zaken rond dit project. Daarbij werd duidelijk dat de
eerdere ambities niet meer golden. Wijkbewoners zijn vooral bevraagd op de inrichting van het
openbare groen, zo werd ons duidelijk.
Voor de WMO Adviesraad is dat teleurstellend. Het was de bedoeling de verhuizing van de
Jacobusschool uit het centrum van Eersel te koppelen aan nieuwe plannen voor de wijkontwikkeling
van Eersel Zuid in het kader van de ontwikkeling van de ‘Brede School’.
Wij verzoeken u dan ook goede voorwaarden te creëren voor een positief jeugd- én welzijnsbeleid
voor Eersel Zuid, in samenspraak met de scholen.
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Wij zien kansen dat deze school een centrale functie krijgt in het sociale kader van deze wijk;
bijvoorbeeld door het schoolplein open te stellen voor de omgeving en accommodaties van de brede
school beschikbaar te houden voor wijkactiviteiten. Laat de schoolgebouwen het hart van de wijk
worden en zorg er voor dat de gebouwen toegankelijk worden voor iedereen.
Er liggen hier mooie kansen en het zou jammer zijn als die niet benut worden!
Wij vertrouwen erop dat wij u met dit advies van dienst zijn. Mocht u vragen en/of opmerkingen
hierover hebben, dan horen wij dat graag.
Namens de WMO Adviesraad Eersel
P. Verbraak, voorzitter
R. Castelijns, secretaris
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