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Jan de Laat verrast
politiek Oisterwijk 
met zijn vertrek
Een half jaar na de gemeente-
raadsverkiezingen verkeert Ois-
terwijk al in een politieke crisis.
Tot verbazing van ook zijn eigen
partij stapte PrO-wethouder Jan
de Laat gisteren op. Hij ervoer
‘onvoldoende steun’ van zijn
eigen achterban.

Tom Tacken
Oisterwijk

In een verklaring gaf De Laat aan
met de fractie van PrO hierover te
hebben gesproken. Maar fractie-
voorzitter Jean Coumans sprak van
een ‘donderslag bij heldere hemel’,
waar burgemeester Janssen in de
verklaring van het college ‘verbijs-

tering en teleurstelling’ door liet
klinken.

Van onmin tussen de vijfkoppige
PrO-fractie en haar wethouder is in
de raad niets te merken geweest.
Wel woedde binnen PrO vóór het
aantreden van het college een fel
debat. Twee vorige lijsttrekkers
(Marjan Bastiaan en Ad van den
Oord) bedankten zelfs als partijlid.
Zij vonden dat de PrO de goede ver-
kiezingsuitslag niet had weten te
verzilveren.

Zo ging de zwaarste portefeuille,
ruimtelijke zaken, naar wethouder
Peter Smit, terwijl diens Algemeen
Belang (AB) als verliezer uit de
stembus was gekomen. Dat was
vooral problematisch, omdat PrO
de kiezer ‘duurzame krimp’ van de
intensieve veehouderij had beloofd.
Algemeen Belang stond voor ‘duur-
zame groei’.

De PrO-fractie wil ook niet dat
cultureel centrum Tiliander op-
nieuw financiële steun krijgt. Op
een infoavond vorige week voerde
PGB-wethouder Dion Dankers in
plaats van De Laat namens het col-
lege kort het woord. Dan had De
Laat nog te kampen met de voetbal-
fusie. Het collegevoorstel voor fi-
nanciering van de nieuwe accom-
modatie stuitte op verzet bij de
voorzitters van Nevelo, Taxandria
en Oisterwijk.

Raadsbreed 
De Oisterwijkse politiek koos na de
verkiezingen voor het model van
‘raadsbrede samenwerking’. Niet

coalitie versus oppositie, maar be-
sturen op basis van wisselende
meerderheden. Alleen de VVD
onttrok zich te elfder ure aan dat ex-
periment.

PrO zegt op zoek te gaan naar een
vervanger. In het profiel komt wat
fractievoorzitter Coumans betreft
te staan dat de nieuwe wethouder
rekening moet houden met een
partij die ‘sterk achter haar idealen’
staat.

Coumans ziet in het vertrek van
De Laat geen reden de samenwer-
king met de drie andere partijen
(PGB, AB en CDA) of de portefeuil-
leverdeling binnen het college te
herzien. PGB’er Carlo van Esch,
voorzitter van de grootste fractie,
zei wel dat de koppen bij elkaar ge-
stoken moesten worden. Maar hij
wil eerst van De Laat en van PrO
horen waar het precies fout is ge-
gaan.

Weeffout
De Rooie Roeptoeter, kritisch or-
gaan van links Oisterwijk, denkt
dat een controverse tussen raadslid
Ruud van der Star en wethouder
Jan de Laat aan de basis van diens
vertrek ligt. Het oud-VVD-raadslid
Patrick Simons pleitte in een tweet
voor een open sollicitatie naar de
vrijgekomen vacature: de raads-
brede variant waarvoor in buurge-
meente Hilvarenbeek is gekozen.
Actievoerder Han Koopmans (In-
said Nee) riep de politiek op de
weeffout in het college te verwijde-
ren: wethouder Peter Smit.

▲ Jan de Laat. 
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Erik van Hest
Hilvarenbeek

Ze komen overal van-
daan en willen alle-
maal hetzelfde we-
ten: hoe kan het dat
het bij jullie wèl

lukt? Een bruisend cultureel cen-
trum neerzetten zonder dat er
steeds geld bij moet. Hans van
der Sanden, algemeen manager
van Elckerlyc, kreeg inmiddels
zo’n twintig collega’s van andere
culturele centra op de koffie. 

Hij geeft telkens hetzelfde ant-
woord: ,,Het is net als wanneer je
een huis bouwt, je begint met de
fundering en bouwt langzaam
omhoog. Je begint dus niet met
veel medewerkers aan te nemen.”
Want een cultureel centrum
runnen is volgens Van der San-
den, de enige fulltimer bij Elcker-
lyc, gewoon ondernemen. ,,Ik
ben een commercieel onderne-
mer met hart voor cultuur. Bij
veel exploitanten van culturele
centra is het andersom.”

Elckerlyc als voorbeeld voor
andere gemeenten. Wie had
dat zo’n tien jaar geleden ge-
dacht. Eindeloos werd er door de
Beekse politiek over de bouw en
exploitatie van het nieuwe Elc-
kerlyc gebakkeleid, zoals ze dat
alleen in Hilvarenbeek kunnen.
De raad was huiverig voor een
tweede Jan van Besouw, het cul-
tureel centrum in Goirle, waar
veel geld naartoe moest. Uitein-
delijk kreeg een nieuwe beheer-
stichting met zeven Beekse vrij-
willigers het vertrouwen van de
gemeente om het allemaal anders
te doen en het nieuwe Elckerlyc
te exploiteren. 

,,We hebben toen eerst de no-
dige heilige huisjes omverge-

gooid”, vertelt Carel Geenen,
voorzitter van de stichting Elc-
kerlyc. ,,Hilvarenbekenaren wa-
ren het oude Elckerlyc gewend.
Een soort oud parochiehuis waar
alles mocht. Een spijker in de
muur slaan? Dat kon gewoon. En
iedereen had een sleutel. We
hebben meteen duidelijk ge-
maakt dat dit in het nieuwe ge-
bouw niet meer kon. Dat was be-
hoorlijk wennen voor sommige
mensen.” 

Touwtjes in handen
Ook wennen was de aanstelling
van manager Van der Sanden, de
ervaren horecaman die direct
ferm de touwtjes in handen nam.
Geenen: ,,In het begin vonden
sommige mensen dat wel lastig,
maar Hans begreep dat hier wel
een tent gerund moest worden.
Zes maanden duurde het onge-
veer. Toen hadden Hans en zijn
team met hun gastvrijheid ieder-
een voor zich gewonnen. Tegen-

VIJF JAAR ELCKERLYC

‘Succes is    

Elckerlyc groeide in vijf jaar tijd
van een hoofdpijndossier voor de
Beekse politiek tot een voorbeeld
voor culturele centra in de wijde
omgeving.

▲ Hans van der Sanden (links) en Carel Geenen voor Elckerlyc.
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n Na een lange politieke dis-
cussie over de bouw van de
nieuwe Elckerlyc kreeg uitein-
delijk een beheerstichting met
zeven Hilvarenbeekse vrijwilli-
gers het vertrouwen van de ge-
meente.


