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GEEN PARTICULIERE JEZWAREN
INZAKE DE KWESTIE-EERDE

mirtschap
Hoeves
blijft
het
•.
liefst bij gemeente Schijndel
Lichtelijk onbehagen bij
deel van dorpsbevolkin
EERDE, 2 maart..— Donderdag is de laatgte dag verstrekqn, waarop
belanghebbenden — met uitzondering van de gemeenteraden die nog
een maand de tijd hebben — hun eventuele bezwaren tegen de ontworpen grenswijziging in het kerkdorp Eerde kenbaar hadden kunnen
makén. „Hadden kunnen maken", want — voorzover thans bekend
hebben van die mogelijkheid noch particulieren noch verenigingen
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-.. -1.,andbouwer:A.- P. van Berkel (3)
windt, erin dit verband 'geen doekjes om.
»Sehij.n4e1 ligt; voor ons dieiiierbij
Vegriel..en.-de - gemeente SehinLa.1 tivet
voor 44PS ook moer dan we. noit.van Vegikei kunnen. verwachten.. We:krijgen nu
een- , verharde weg, maar- die,. zou er
naar mijn mening nog lang 'Me/ zijn ge,- as we en utI waren van Vee,dA over he algemeen veel le weinig aandacht schenkt aan de Mali/eken".
bet is zornix4r
jOOflllje nit-!ning, die echter — zij het niet zo duidelijk — wordt onderschreven door de 68-jarige Johan van den Tillaart en ook
door .biartlen van RijOreek,, die met zijn
hele familie toch uit Vt-gliel afkomstig
is. Ook zij vinden de ontworpen regt:-ii;Ig best en Martien van Rijbroek voegt
graan toe: „Als het anders was — dus

011ibtf. Oei.d.,.4,111,aa4.t.-at,k
r waarom dan dat gev.04;Van.-011'

behagen? Kooit• het, -omdat ;men nooit
de meningen van de mensen van Eerde
J.,c,If gevraagd heeft en omdat de commissie van samenwerhing nooit een
openbare vergadering heeft uitgeschreven? nebben de inwoners daardoor de
indruk gekregen, dat de hele kwestie
g oe4ldeels buiten hen om is geregeld en
dat ze ergens het object zijn geweest
van touwtrekkende gemeenten, wier
daadwerkelijke belangstelling voor Eerde in elïoáe gevallen pas teert vn de
laatste jaren? En komt daar misschien
bij, dat de gemoedelijke menietliteit van
St. Oedenrode de mensen van Eerde beter ligt dan die van• Vegtel? Alleinad
gevoelsargumenten misschien, maar men
vraagt ziek onwillekeurig af of daar..
mee omwille van - de Eerdese bevolking
wel veineende rekening, is gehouden.

