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Enliele jaren i;cleclen r.rerd in cle Gencrtse Couritnt
herhaafdeliji< aanclacht l-lesteed aan Jret ond.enverp:
lvloet Gernert a]-l-es cloen voor c1e inclustrle of vtrór-
aI aandacht geven aan cle be\,'oonbaarheid_?
Ofschrron ik er zel<er van ben dat .clit probleem n()g
steed"s 1n het rnid_c'l_elpunt staat van de b.elangstel-
ling,lees ilc er te;enr.rtr,rrcr_1g veinig over,al r*as
het alleen rrlaéir omclat de Gencltse Corirant(tot ve-
ler smart) ter ziele is"
Gaarne ryil ill enliele woorclen t.rijden aan cli.t vi.3ag-
stuk" i'íe rveten allen d.at enlcel_e plaatsen in cle óm-
geving van Gemert ver vr),rrfii;ten r.ret inclu,qtrie-
vestiging" 'Deze trl-aatsen zijn vttn h<lger,hand in cte
gelegenhclcl gesteld, c'l.eze veg te gllan. Genert
niet, .Dein komt de vraagt f s clat er.g?
Men kan er vorsclr.ll-lcnci ovcr cl_cnl'-en, ltlaar nijn
overtuigin 1s clat Getnert een aircl_cre weg m(rct gaan.
Gezíen d.eze ontir,iirl<elrn5 roirclom is het cle taalr van
Gennert om alle lirachterr in te spitnnen om van het
dorp een aantreltlielijlt tyoongeb 'ed te mal(en 

"Ontbreeltt het aan cie nodige raiCLd-elen. vo()r indus-
trlal-isatie ( spotrl'1ls*, kanaal, auto\./eg et cetera, )
een aantal- midclelen om tot een aantreldreliihe ivoon-
plaats uit te groeien heeft het ,.yel: bossórr en
hei, rvandel-lanen en dreven, enkele moo1e. gebou\^/en,
winl<els en horeca-bedrijven, Een aanvul-l-ir1g van
middelbaar onclerlijs en rellreatie l:rjht me ryel- te
veri^/e zenlijken .
lrl^--^*.\^Jaarom -zo vraag ih me af- mgeten \.ie fallr|el',en

aantrel..lcen? De verbindingen r.re t cle
lndustriecentra lcunnen zo ztjn, clat nen gind.s tre::lit
en hler vroont "Als ik een paar Vrr6lySeelclen mag n()crten, clait iie.rrlt
j-l< aan Oosterbeel< en Velp bij Árirhcur aciittrehllelijlt
om er ttl t/()nen en daarom erg CCzrrcht 1/('r('rr vcsti-
glng, terwjjl ]!en er de rrrook v&11 cle Sarl l',arr ont-
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vh-rchten, lit lijht rne het ideaal voor Generï.
Veel vrecrnclellngen, c1.ie Gemert bezoelcen, rakennlet ultgeput lriet het spreken over d.e rust en de

mooie rijlc geschakeercle omgevin6i met natuursehoon,
l<orenvelcien en \,/eil_anclen 

"

1tf s il< de gevaren z1_e van d.e lndustrlalisatie,
denk ik ool< aan de mechanisatie van de landbouw.
fn luizef (geineente Eersel) staat een zilverkleu-
rige silo j-n cle scha,duw van d.e mooie oud e kerkto-
ren of be ter gezegd, d eze bijzoncier aarilige toren
staett in c-'l"e scliaduw van de s1l_o " Dit is clok een
gevÉ-Lar, vaar wij ::elceiring mee mcleten houden.

I'loch'b (Íelner,t in staeit z,ijn, om del:e \,/eg te g,aan
rlaar eotl ostr1,relilielijk woon- en verblijfmilieu,dan
r:aA ooLr liet '[()orisrne toenernen, De genoemde plaat-
Fjelr, 0or;tcrbeclt et1 VeJ-p, hel.rberL al.s rrcr,"..r-be bron
veln j-nl;ons'beti'be vennelden: vrcencle.lirrgenverkeer.

jiisrclii-e-.ir ,,,t,al rnen noE eens de tlaam ilvr,ije neu-
tral-e hccrlijl;lteidtt zo gaan verlllaren, clat rnen er
vrij lcarn acier:rh"alen (zoncler rool< en. stank), clat
ledereen er rvel-kom is, en clat het heerljik i s om
er ie vcrt()even"

na hun pensionerÍng
zal dan zeggen: Het is

oplossing kiest, kan men

M"A.van der \iijst-
+
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Gicts (ti.lctens r.oncLleicling bij een ou.d kasteel )rrAan ciit kasteef is gecturende vijf €€Lr\{efl niets
veranderd,Geen steen werd aangeraakt, er vrerd.
nlets 6;ernclclerniseerd. of Írê?aên2 r-oor.d o o o rl
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t'Zekc:: clezelf de huisbaas als de miine il .

I{1et alleen zrj t di_e el:
terligJ<er'en, maë]r iedereert
goed t/()t1en in Genrert .
En, . " , .als netl v()or deze
recht op het doel- afgaan.
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