KRACHTIG LOKAAL !
Villa de Huifkar, het reuzengilde,
muziek en moderne dans.
Je vraagt je misschien af wat bovenstaande zaken met elkaar te maken hebben
en waarom het CDA hier belang aan hecht. Het antwoord is CULTUUR. Cultuur
is dat wat de mens schept en vormt het geheel aan uitingen die bij een volk of
stam horen. ER staan wereldwonderen op de erfgoedlijst, maar ook in
Oisterwijk, Haaren, Moergestel en Heukelom hebben we onze culturele
wonderen. Het CDA wil zich ook lokaal inzetten om deze cultuur niet alleen te
behouden, maar tevens nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Een mooi voorbeeld
is het behoud van de KVL-fabrieken met een nieuwe invulling.
Mijn vader, Piet de Werdt, toen woonachtig in Oisterwijk tegenover het oude
politiebureau aan de Verwielstraat, heeft zich in de tachtiger jaren fanatiek
ingezet voor behoud van Villa de Huifkar. Samen met een club Oisterwijkers
heeft hij handtekeningen verzameld om afbraak van de Villa te voorkomen. Hij
had het over wel 4.000 handtekeningen. Maar het mocht helaas niet baten.
Gelukkig heb ik met een club Haarenaren, gesteund met 4.000 handtekeningen
wél de samenvoeging van het dorp Haaren met Oisterwijk, Moergestel en
Heukelom kunnen realiseren, maar dat terzijde.
Is het CDA een traditionele partij? Ja en nee. Het CDA vindt het belangrijk dat
het goede wat we in Nederland en in onze dorpen hebben opgebouwd
behouden blijft en wordt gerespecteerd. Maar het CDA staat ook open voor
vernieuwing als dat op een democratische manier sámen met de inwoners tot
stand komt.
Vandaar dat we betrokkenheid van inwoners zo belangrijk vinden. Niet alleen
tijdens de verkiezingen, maar ook daarvoor én daarna. Want wij laten ons graag
aanspreken op wat we zeggen.
Dus voor de duidelijkheid: wij zullen tegen afbraak van karakteristieke
gebouwen zijn, wij steunen tradities en waarden die ons gevormd hebben én
wij zullen geld, tijd en energie steken in vernieuwende initiatieven.
Wij van het CDA vinden cultuur in de brede zin belangrijk !
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