
Reactie CDA Son en Breugel op collegeprogramma en terugblik op raadsvergadering 1 juli 
 
Op 1 juli werd in de gemeenteraad het collegeprogramma voor de komende 4 jaar besproken. 
Zoals eind maart door collegepartijen Dorpsbelang en Dorpsvisie beloofd zou dit de concrete 
uitwerking worden van het door beide partijen overeengekomen coalitieakkoord. 
Hooggespannen waren de verwachtingen dus! 
 
Maar met die concreetheid valt het wel mee (of beter gezegd tegen). Er worden veel zaken 
omschreven maar weinig richting gegeven. Natuurlijk is het voor de twee kersverse 
collegepartijen makkelijk om te zeggen dat zij het allemaal anders willen doen dan voorheen, 
dat de ‘oude collegepartijen’ zogezegd zijn afgestraft en het nu allemaal niet begrijpen.  
Het mag voor zich spreken dat het CDA graag bereid is om anders te denken als dat in het 
belang is van het dorp. Wij hebben hiervoor ook suggesties en ideeën aangedragen. 
Zo mag over burgerparticipatie best vernieuwender worden gedacht. De nu door het college 
beoogde werkwijze is immers toch meer van hetzelfde. Waar het gaat om woningbouw en de 
structuurvisie moeten we niet lijdzaam allerlei ontwikkelingen afwachten maar actief werken 
aan verschillende scenario’s. Waar het gaat om bezuinigingen moeten we dit niet 
doorschuiven naar 2011 maar nu met elkaar in gesprek gaan hoe we dit op gaan lossen. En 
wat het CDA betreft doen we dit het liefst samen met onze inwoners.      
 
Daarnaast hebben wij bij een aantal zaken gevraagd hoe het college deze aan wil pakken. Zo 
hebben beide dorpspartijen tijdens de verkiezingen beloofd dat er geen nieuwe bibliotheek 
komt. Hier zien we echter in het collegeprogramma niets van terug. Wat wordt genoemd is 
enkel ‘een heroverweging van de Kerkpleinvisie’.  
 
Tijdens het raadsdebat dat hierop volgde werd in een redelijk positieve sfeer gesproken over 
de inbreng van de partijen. Grote moeite hebben wij echter met de wijze waarop onze inbreng 
vervolgens werd afgedaan door de nieuwbakken wethouders. Vragen werden stelselmatig niet 
beantwoord of op cynische wijze afgedaan. Het CDA betreurt deze werkwijze en hoopt dat 
deze eenmalig is. De tijd zal het leren.    
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