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Plan 50 vakantiewoningen

Kritiek op
bouwplan
E3-strand
De eigenaar van
het E3-strand wil
50 exclusieve
vakantiewoningen
in het Eerselse
recreatiegebied
ontwikkelen.
Judith Evertse
j.evertse@ed.nl
Eersel

Het E3-recreatiegebied het jaar
rond open houden, vrije toegang
tot het strand en een uitbreiding
van recreatiepaviljoen Zuyver met
drie nieuwe zalen. Roland van
Pelt - de huidige eigenaar van het
recreatiegebied - loopt over van de
plannen om van zijn ‘E3’ het
ideale strandpark te maken.
Maar of dit toekomstscenario
ooit werkelijkheid wordt is maar
de vraag. Met name zijn plannen
om vijftig vakantiewoningen in
het gebied te bouwen, stuitte op
kritiek bij omwonenden en enkele raadsleden van Pvda-GroenLinks die aanwezig waren op een
informatiebijeenkomst gisteravond over de toekomst van het
Eerselse strand.
Daan van den Broek (PvdaGroenLinks) nam een voorschot
op de besluitvorming over de ontwikkeling van het E3-strand door
te stellen dat zijn partij dit plan
,,absoluut niet ziet zitten”.

Onvrede
Omwonenden uitten hun onvrede over de onduidelijkheid die

Van Pelt bij hen had gecreëerd
doordat hij eerder andere signalen
had gegeven: hij wilde het dubbele aantal woningen (100) realiseren, of juist alles bij het oude
houden.
Of de plannen van Van Pelt
doorgang vinden hangt af van de
toekomst die de gemeente voor
het E3-strand in gedachten heeft.
Om tot een concreet plan te komen wil het Eerselse college eerst
een aantal toekomstscenario’s
voor het gebied ontwikkelen
waaruit de raad een keuze kan
maken. In mei presenteert wethouder Chris Tönissen hiervoor
een plan van aanpak, waarbij de
input van burgers, eigenaar, omwonenden en ondernemers
rondom het E3-strand meegenomen wordt.

Vesting
In die toekomstscenario’s moet in
ieder geval aandacht zijn voor een
betere verbinding van het strand
met het omliggende Eerselse
landschap. ,,Het gebied is in de
maanden dat het niet open is een
weinig uitnodigende vesting: afgesloten met hekken, en daarmee
ook afgesloten van de rest van Eersel. Terwijl het in de rustige
maanden in potentie een ideaal
natuurgebied zou kunnen zijn’’,
aldus Roland Hermans van de gemeente Eersel.
Daarnaast verdienen ook de
verkeersverbindingen en verkeersafwikkeling na grote evenementen verbetering, volgens het
college. Ook de huidige doelgroep
(gezinnen met jonge kinderen)
moet onder de loep om de concurrentie met soortgelijke recreatieplassen (zoals Beekse Bergen
en Aquabest) aan te kunnen.
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Precies vijf jaar geleden ging het project ‘Samen de Dag Door’ van start. FOTO JURRIAAN BALKE/FOTOMEULENHOF

‘De dinsdag is voor mij de
fijnste dag van de week’
Precies vijf jaar geleden startten
SWOVE en Severinus het project ‘Samen de Dag Door’. Het
blijkt in een behoefte te voorzien. In vijf jaar tijd groeide het
aantal deelnemers van drie naar
ruim zeventig.
onze correspondent
Ad Adriaans
Veldhoven

,,Dit is voor mij de fijnste dag van
de week”, zegt Paul van der Wel
als hij met de groep bij Severinus
aan de Berkt uitrust van een wandeling. Hij neemt nog geen jaar
deel aan Samen de Dag Door, maar
hij zou het niet meer willen missen. De acht 80-plussers zien elkaar elke dinsdag en hebben volop
aandacht voor elkaar. Van der Wel:
,,Iedereen krijgt hier de kans zijn
zegje te doen.”
Samen de Dag Door is een laagdrempelige dagopvang waar deelnemers zonder indicatie terechtkunnen. Ook mantelzorgers die in
de knel komen met hun zorgtaken
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Oerse braderie met
gazonmaaierrace

Vastentrommel
steunt Vessemse

Kinderkledingbeurs
bij Zeelsterhof

Het Tienercomité Oerle zorgt
zondag 2 april weer voor een
Oerse Braderie met veel
spektakel. Meer dan 100
marktkramen staan van 11.00
uur tot 17.00 uur opgesteld op
de Oude Kerkstraat en Zandoerleseweg. In dorpscentrum
d’Ouw School is een rommelmarkt. Spektakel valt te verwachten tijdens de NK-race
met opgevoerde grasmaaiers.
Voor de kinderen zijn er
supertrampolines en springkussens. Vanaf 18 jaar kan er
een rit in een Go-kart over
een circuit worden gemaakt.
De toegangsprijs is 1,50 euro.

De stichting Vastentrommel
heeft 500 euro gedoneerd
aan Mieke van der Pas. Zij is
een oud-deelneemster van
de tonpratersavonden.
Bij de Vessemse werd vorig
jaar op 24-jarige leeftijd
borstkanker geconstateerd.
Dit jaar wil ze met familie en
vrienden deelnemen aan
Alpe d’HuZes.
Het bestuur van de Vastentrommel, dat jaarlijks een
schenking doet aan een
goed doel, hoopt Mieke van
der Pas met deze donatie
een hart onder de riem te
steken.

Bij de Veldhovense basisschool Zeelsterhof in Veldhoven is zaterdag 1 april van
13.00 tot 14.30 uur een kinderkledingbeurs.
Kinderkleding in de maten 92176 wordt verkocht vanaf 50
eurocent per kledingstuk.
De opbrengst is voor de verkopers zelf. Kleding die niet
wordt verkocht, kan aan de
kledingbank worden geschonken.
De beurs wordt voor de vijfde
keer georganiseerd door vrijwilligers. De toegang is gratis.
Basisschool Zeelsterhof ligt
aan Blaarthemseweg 24.

kunnen gebruik maken van deze
opvang voor hun partner of familielid. Het project wordt gerund
door geschoolde vrijwillige gastvrouwen/gastheren van SWOVE.
Samen met de deelnemers
wordt gekeken hoe ze de dag willen doorbrengen. Inmiddels draait
het project ook op de locatie Akkereind van Severinus. SWOVE is
erg blij met de vrijwilligers. Ans
van Kasteren is coördinator van
het project. ,,We steunen op een
vaste kern vrijwilligers die het
werk ook voor elkaar willen invullen. Het fijne is ook dat ze één zijn
met de groep. Maar we kunnen
nog steeds nieuwe vrijwilligers
gebruiken.”

Ik dacht: wat moet ik
daar. Maar je kunt alle
leuke en verdrietige
dingen hier kwijt
—mevrouw Visser

Deze week mogen ook alle vrijwilligers van de negen groepen
deelnemen aan de lunch die vanwege het jubileum extra luxe is.

Plezier
Joep Coonen is al vrijwilliger
vanaf de start van het project.
,,Gaandeweg bouw je een leuke
band op met de deelnemers. We
wandelen elke dinsdagmorgen en
doen onder meer geheugenspelletjes. Ik doe het werk met veel plezier en toewijding.”
De dames Claessen en Visser
zijn samen met Harrie van Laarhoven deelnemers van het eerste
uur. Mevrouw Claessen leerde het
spel Rummikub bij de dagopvang
en ging dat vervolgens thuis met
enkele kennissen spelen. Mevrouw Visser is altijd weer blij als
het dinsdag is. Ze is slechtziend en
zat thuis een beetje te verpieteren.
Toen kreeg ze een uitnodiging
voor Samen de Dag Door. ,,Ik
dacht: wat moet ik daar? Maar je
kunt hier alle leuke en verdrietige
dingen kwijt.”

