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Particulier initiatief laat op pad

Officieel Eerde rustig
naar gemeente Veghel
eenConzer >verslaggevers)
EERDE, 2 mei. — „Ik hoop, dat Eerde niet geschrokken is; dat het uiteindelijk
bij de gemeene.Veghel is gekomen". Met deze woorden relativeerde burgemeester
J. P. Schreven zaterdagmiddag de aansluiting van het gehele' kerkdorp Eerde
bij de gemeente Veghel. Burgemeester en wethouders van Veghel waren op deze
Koninginnedag de eregasten tijdens een bescheiden opgezette samenkomst in
de jongensschool, waarbij aanwezig waren de plaatselijke commissie van samenwerking, pastoor P. de Glas en rector II. Mutsaerts, alsmede leden van het
Oudercomité en het Oranjecomité. De bijeenkomst was belegd om het vankracht-worden van de grenscorrectie te markeren, maar had een bijna besloten
karakter om elke schijn van een demonstratie zelfs maar te vermijden.
Dat nam intussen niet weg dat deze
bijeenkomst plaats had op min of meer
historische grond, waar tenminste een
e minister en een aantal Kamerleden de
e Eerdse grenzen onder de loep hebben
d genomen. Nu mocht burgemeester J. P.
Schreven daar een korte zanghulde in
ontvangst nemen van schoolkinderen, die
de „eenwording" van hun geboortedorp
eerder op de dag al hadden gevierd
met een fleurige optocht met fanfare
Echo der Bergen en met goochelvoorstellingen met traktaties in het Hondsgebouw.
Als gastheer in de bijeenkomst trad
op de voorzitter van de Commissie van
Samenwerking, de heer A. Gloudemans,
die niet meer wilde ingaan op wat had
moeten en kunnen gebeuren. Hij wees er
alleen op dat de commissie niet primair
was gevormd om de aansluiting van
Eerde bij een gemeente te verkrijgen.
Het uitgangspunt was dat men zich afvroeg wat er met het dorp zou gaan
gebeuren als gevolg van het grillige
grensverloop. Een verklaarbare gedachte, omdat ten slotte ook in Eerde de
structuur veranderde. Vroeger werkte
90 pct. van de mannen in de landbouw,
terwijl dat nu minder dan 50 pct. is. Dat
betekende dat er werkgelegenheid in de
naaste omgeving moest komen. Daarom was de heer Gloudemans toch blij
met Veghel, omdat. Eerde zo dicht bij
het industrieterrein ligt. Hij besloot met
de wens dat de commissie zal mogen
blijven werken voor het welzijn van
• Burgemeester J. P. Schreven beGroot-Veghel en daarbij een schakel mag
dankt de Eerdese kinderen voor de
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brachten ter gelegenheid van de aanPastoor P. de Glas meende dat de gesluiting van Eerde bij de gemeente
meente Veghel mocht worden gefeliciVeghel.
teerd. Hij kon nl. verklaren dat Veghel

er 300 prima parochianen bij krijgt en
gaf te verstaan dat hij het huwelijk tussen Veghel en Eerde zeker zo hoog aansloeg als de jumelage met Pont Audemer.
Hij vestigde er overigens de nadruk op
dat de liefde van twee kanten moet komen, dat die liefde offers vraagt en levens inhoudt dat de gemeente Veghel en
't dorp Eerde wederzijds van elkaar zullen mogen profiteren. Ook het Eerdse
raadslid, de heer P. van Zutven, sprak
zijn vreugde uit over de „mijlpaal" die
zo moeilijk bereikbaar was.
Burgemeester J. P. Schreven greep
evenmin terug op wat zich allemaal in
het verleden heeft afgespeeld. Hij besefte, dat Eerde een groot aantal verlangens heeft, maar wees erop, dat ze
niet alle ineens in vervulling kunnen
gaan. IIij waarschuwde dan ook voor de
uitdrukking „stiefmoederlijke behandeling", die ook in andere kerkdorpen wel
wordt gebezigd. Hij wees erop, dat het
centrum van Veghel nu eenmaal meer
voorzieningen vraagt dan de kerkdorpen,
al zullen ook die moeten krijgen waar ze
recht op hebben.
De burgemeester noemde in dit verb and riolering, culturele ontwikkeling
en een gymzaal. Hij kon mededelen dat
worcil gewerkt aan plannen voor een
soort gemeenschapshuis voor alle drie
Veghelse kerkdorpen, maar dat de mogelijkheden op dit terrein beperkt zijn.
Wat de woningbouw betreft merkte hij
op dat Eerde het voorlopig zal moeten
hebben van de particuliere sector, omdat woningwetwoningen er voorlopig
nog niet gebouwd kunnen en mogen worden. Ten behoeve van de woningbouw
wordt echter al gewerkt aan een nieuw
uitbreidingsplan. Met de wens dat de
bestaande samenwerking met Eerde zal
blijven en dat Veghel en Eerde gelukkig
met elkaar zullen zijn, besloot de burgemeester zijn toespraak.
Pas vele uren later zou het „particulier initiatief" in Eerde te voorschijn
komen om in een nachtelijk avontuur,
waarbij het vooral om de sport ging, de
grenswijziging te bekrachtigen. Daarover kan men elders in dit blad lezen.

J. v. Erp nieuwe koning

