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OIRSCHOT/OOST- WEST- EN MIDDELBEERS

CDA: ‘Is de ventilatie in 
scholen Oirschot op orde?’
Hoe zit het met de ventilatie op 
de basisscholen in Oost- en Mid-
delbeers, Spoordonk en Oir-
schot en het Kempenhorst Col-
lege in Oirschot, vraagt de lo-
kale CDA-fractie zich af nu de 
omikronvariant voor brandhaar-
den op scholen zorgt. 

Lily Maaref vraagt namens het CDA 
aan het college van B en W hoe het 
op de lokale middelbare en basis-
scholen gesteld is met de luchtkwa-
liteit. ‘We zien helaas dat scholen 
uitgroeien tot brandhaarden van 
de omikronvariant’, constateert het 
raadslid. ‘Inmiddels is het al bekend 

dat een goede ventilatie in school-
gebouwen helpt tegen verspreiding 
van het coronavirus.’

Daar zijn weliswaar de schoolbe-
sturen voor verantwoordelijk, weet 
zij ook. ‘Maar in  de praktijk blijkt 
dat niet alle scholen hier voldoende 
middelen voor hebben.’ Gemeen-
ten zijn medeverantwoordelijk én 
hebben een budget om de school-
besturen financieel te ondersteu-
nen, stelt ze. Daarom wil Maaref 
weten of de wethouder bereid is om 
samen met de schoolbesturen er-
voor te zorgen dat er goede ventila-
tie in de gebouwen is of komt.
 – Janske Mollen

MARIAHEIDE

Fokken honden alleen hobbymatig
Een gemiste kans voor het 
Pomsky-ras. Zo noemt een hon-
denfokster uit Mariaheide de 
beslissing van Meierijstad om 
geen medewerking te verlenen 
aan de bedrijfsmatige exploita-
tie van haar fokkerij. 

Bij de hondenfokkerij aan de 
Goordonksedijk zijn ze naar eigen 
zeggen al jaren bezig zijn met het 
zo goed en gezond mogelijk fok-
ken van de Pomsky. Dat is een 
kruising tussen een Siberische 
husky en een Pomeriaan. ,,Wij zijn 
geen broodfokkers, houden slechts 
één ras en het is uit liefhebberij 
ontstaan”, reageert eigenaresse 
Yvonne Peters. 

De fokker wil de kennel laten uit-
groeien naar een bedrijfsmatig ni-
veau, waarbij meer dan twintig 
pups per jaar zijn toegestaan. Maar 
dat verzoek is afgewezen. Het past 
volgens de gemeente niet in de 
omgeving, met diverse burgerwo-
ningen en zelfs directe buren.

Het college van B en W wil dat 
de fokker het aantal dieren op hob-
bymatig niveau houdt en zegt ook 
te gaan handhaven. Maar waar de 
grens precies ligt, kan de gemeente 
zelf niet aangeven. ,,Er is geen hard 
getalsmatig onderscheid tussen 
hobbymatig en bedrijfsmatig”, 
legt een gemeentewoordvoerder 
uit. ,,De richtlijn dat er vanaf twin-
tig pups per jaar sprake is van be-

drijfsmatige fokactiviteiten is voor 
de gemeente te kort door de bocht. 
Ook onder de twintig pups per jaar 
hangt die kwalificatie af van aller-
lei factoren: voor wie zijn de die-
ren bedoeld, worden er dieren ver-
kocht, zijn er speciaal ingerichte 
ruimtes, wordt er geadverteerd 
enzovoorts. Ook moet worden ge-
keken of het houden van dieren 
hier past bij de woonbestemming. 
Dat gaan we nog onderzoeken.”

De fokker stelt dat er een goed 
contact is met de buurt en dat er 
akoestisch onderzoek is gedaan. 
Daar kwamen geen problemen uit 
naar voren.  

 – Kirsten Rietbergen

Al weken is een vijftal 
jongeren via WIJzer 
bezig om een nieuwe 
jongerenchillplek te 
realiseren in de oude 
Bernadettekerk in 
Spoordonk.

Jeugd maakt eigen chillplek 
in oude Spoordonkse kerk

onze correspondente  
Margot Kuijpers
Oirschot/Spoordonk

Z
elfs op haar verjaardag 
komt Michelle Martens 
(17) deze dag  naar het 
dorpshuis Hart van 
Spoordonk om samen 

met haar vriendin verder te klussen 
aan het nieuwe jeugdhonk. Grote 
houten platen worden door haar van 
de stapel gepakt en doorgegeven aan 
vriendin Loes van Brakel (16) die 
vanaf het balkon een verdieping ho-
ger staat om de platen aan te pakken. 
Deze platen zullen uiteindelijk de 
vloer worden in een voormalige ver-
gader- en archiefruimte.

Michelle: ,,Ik vind het heel leuk om 
aan dit project te werken, je mag zelf 
ideeën inbrengen en die worden nu 
ook uitgevoerd. Ik sta zelfs vroeg op 
om te klussen. En het is keigezellig. 
In Oirschot was nog geen plek voor 
jongeren om te chillen. Ja, bij mensen 
thuis. Maar niet iedereen heeft plek 
hiervoor. Mijn moeder is vrijwilliger 
bij WIJzer en gaf aan dat ik zelf con-
tact op kon nemen met de jongeren-
werker van WIJzer.”

Ook Loes is enthousiast geraakt en 
maakt graag tijd vrij om aan dit pro-
ject te werken. Samen met de 21-ja-
rige Marleen uit Spoordonk en Mi-
chelle maakte zij op het terras in Oir-
schot plannen over de toekomstige 
jongerenplek. Loes: ,,We dachten aan 
een loungebank van pallets, een lamp 
gemaakt van een skateboard, een 

dartbord, felle kleuren en graffiti op 
de muur, een filmscherm.”

De jongerenwerker bij WIJzer Oir-
schot, Debby Roubos, stuurde het 
aan. ,,Het kwam vorig jaar mooi bij 
elkaar, ik had enkele enthousiastelin-
gen en Hart van Spoordonk bood een 
plek aan. Wij willen de talenten van 
jongeren verder ontwikkelen en sti-
muleren. Deze klusjongeren kunnen 
hier straks hun eigen activiteiten or-
ganiseren.”

Loes: ,,Zodra het weer mogelijk is 
en de maatregelen het toelaten, orga-
niseren we hier activiteiten op bij-
voorbeeld donderdagen, vrijdagen en 
zaterdagen, zoals een film- of spelle-
tjesavond.”

Die krijtborden zijn op de graffiti-
muur geschilderd met krijtbordverf. 
Perry uit Eindhoven maakte de graf-
fititekeningen. Roubos: ,,Wij konden 
een beroep doen op Stichting Open 
Jongerenwerk Oirschot (SOJO), zij 
stelden 2000 euro beschikbaar voor 
de bouwkosten. Voor activiteiten die 
door de jongeren georganiseerd wor-
den is waarschijnlijk ook nog budget 
beschikbaar, daarvoor moeten ze wel 
zelf een plan indienen. Zo proberen 
we creativiteit te stimuleren en ver-
antwoordelijkheid te geven.”

Ook Gobo-Events uit Oirschot 
denkt mee, muziekapparatuur van de 
oude Ramblaz kan hier eventueel in-
gezet worden. Inmiddels zijn er meu-

 e Klussende jongeren 
in hun nieuwe jeugd-
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bels gedoneerd door De Rooi Pannen 
uit Tilburg. ,,De meiden weten dat 
nog niet, maar we hebben een stei-
gerhouten bank, een hangstoel, een 
voetbaltafel, vele kussens en een een 
tv-kastje gekregen”, zegt Roubos. De 
meiden reageren verheugd. Maar 
eerst nog wat schilderen en vloeren 
leggen. Michelle: ,,Dat klussen is ook 
een leerschool. Zo moet ik niet tegen 
een pas geverfde muur aan gaan 
staan, haha.”

Jongerenwerk Oirschot zet activi-
teiten op touw voor verschillende 
leeftijdsgroepen tussen de 10 en 23 
jaar. Roubos: ,,Als je als jongere het 
initiatief neemt, dan ondersteunen 
we daarin en denken met je mee.”

l 
Wij willen de 
talenten van 
jongeren  
ontwikkelen
 – Debby Roubos
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