
 

      
 
Ik ben Ad van Rooij en ben lijsttrekker van De Groenen, en heb al vanaf 1987 (23 jaar) te maken met 
de Rooise politiek, oude politiek genaamd. De lijsttrekkers Henriëtte van den Berk (CDA), Jeanne 
Hendriks (HvR/PvdA), René Dekkers (VVD), Erik Huijbregts (DGS), Frans van den Boomen (BVT) zijn 
in die 23 jaar wethouder geweest en zitten met hun in het verleden genomen B&W besluiten vast aan 
hun oude politiek. Van deze politieke partijen valt om die reden weinig of geen vernieuwing te 
verwachten. De politiek van lijsttrekker Xander van Vessem (RBB), ver in het verleden ook wethouder 
geweest, kan worden gezien als vernieuwde politiek met historische waarde.  
 
Oude politiek in Sint-Oedenrode:  
Fout genomen besluiten en oogluikend toestaan van wetsovertredingen uit het verleden worden 
vanwege persoonlijk gezichtsverlies nooit teruggenomen. Ter verduistering daarvan volgen de ene na 
de andere (tussentijdse) veranderingen in bestemmingsplannen elkaar op en wordt de locale wet- en 
regelgeving daarop aangepast en uitgebreid. Dat veroorzaakt op zijn beurt weer vele onnodige 
gerechtelijke procedures en conflicten in woon en leefomgeving waardoor het in Sint-Oedenrode 
steeds onveiliger wordt. Dit kost de Rooise gemeenschap miljoenen euro’s per jaar.  
 
Vernieuwde politiek met historische waarde:  
Niemand beter als lijsttrekker Xander van Vessem (RBB) weet hoe dat in Sint-Oedenrode de “oude 
politiek” zoals hierboven beschreven werkt. Hij is namelijk vóór 1987 zelf wethouder geweest in  
Sint-Oedenrode en heeft in zijn nieuw opgerichte partij nieuwkomers zitten.  
 
Samenwerking met De Groenen in Heusden:   
De samenwerking met De Groenen in Heusden is ontstaan uit het simpele feit dat in Heusden een  
80 jarige oude beuken haag is gerooid in strijd met het ter plaatste geldende bestemmingsplan en in 
Sint-Oedenrode is aangelegd zonder een daarvoor vereiste aanlegvergunning. Vanuit fout genomen 
besluiten in het verleden wordt door de “oude politiek” in zowel Heusden als wel Sint-Oedenrode 
daartegen niet handhavend opgetreden.  
 
Lijstverbinding met Roois Burger Belang:  
De Groenen staan voor nieuwe politiek die afrekent met de “oude politiek”. Om geen restzetel naar de 
“oude politiek” te laten gaan is De Groenen een lijstverbinding aangegaan met de vernieuwde politiek 
met historische waarde.  

 
Nieuwe politiek in Sint-Oedenrode: 
De Groenen wil af van de “oude politiek”, die ter voorkoming van eigen gezichtsverlies foutief 
genomen besluiten vanuit het verleden kost wat kost onder het kleed wil houden.  
Deze “oude politiek” kost de Rooise gemeenschap jaarlijks miljoenen euro’s, veroorzaakt ongelijke 
concurrentie binnen de Rooise bedrijven en is de grote veroorzaker van problemen aangaande 
veiligheid, gezondheid en welzijn binnen de gemeente Sint-Oedenrode. 
 
Nieuwe politiek wil debat aangaan met oude politiek: 
De lijsttrekker van De Groenen gaat met concrete zaken komen en wil per cluster van concrete zaken 
daarover in debat treden met de lijsttrekkers van de “oude politiek” en de lijsttrekker van de 
“vernieuwende politiek met historische waarde”. Daarmee gaat de politiek in Sint-Oedenrode weer 
herleven, wat het animo om te gaan stemmen zal verhogen. De uitnodigingen van die te houden 
debatten met daarop de aangegeven onderwerpen zullen vanuit De Groenen naar alle lijsttrekkers 
worden verstuurd. Daarbij zal ook de lokale media worden uitgenodigd. 
 
Nieuwe politiek komt met nieuwe standpunten;  
Voor het voeren van nieuwe politiek zijn nieuwe standpunten nodig.  
De standpunten van De Groenen die tot deze nieuwe politiek moet leiden vindt u bijgevoegd. 

Bekijk de websites: www.sdnl.nl/groenen.htm en www.degroenen.nl 
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