Beste mensen, fijn dat ik namens 1634 burgers, waarvan 1446 uit Acht en 188 uit Eindhoven hier de
gelegenheid heb gekregen ons burgerinitiatief nader toe te lichten. Buiten het aantal handtekeningen
hebben we ook de huishoudens geteld. Meer dan 50% van de 1540 huishoudens uit Acht hebben ons
initiatief gesteund.
Het is voor de derde keer in 13 jaar tijd dat de Dierenweide op uw agenda staat.
Nadat wethouder Schut zich in 2005 had uitgesproken dat een supermarkt bouwen op de
dierenweide definitief van de baan was hadden wij het vertrouwen dat dit ook niet meer zou
gebeuren. De toenmalige dorpsraad was het met de wethouder eens en haalde opgelucht adem. Ook
in 2011 constateerde de dorpsraad na een enquête dat er geen behoefte aan een supermarkt was.
Sinds 11 jaar zijn de Achtenaren gewend om hun boodschappen buiten Acht te doen maar gelukkig
kunnen wij melden dat het Antoniushuis sinds vorig jaar september een kleine, inpandige winkel
heeft zodat de ouderen die daar wonen en ook andere Achtenaren in het winkeltje terecht kunnen
voor hun dagelijkse boodschappen.
Waarom er in 2015 weer geënquêteerd moest worden blijft een raadsel. De dorpsraad heeft de
uitslag van deze enquête geïnterpreteerd als een keuze van de Achtenaren voor een supermarkt op
de dierenweide. Wij, de initiatiefnemers, hebben ons verdiept in deze zaak nadat wij twijfelden aan
het draagvlak onder de Achtenaren omdat slechts 181 huishoudens een voorkeur hadden voor een
supermarkt op de dierenweide.
Uit het grote aantal handtekeningen dat in zeer korte tijd is opgehaald blijkt, dat de Achtenaren de
huidige groene plek met zijn dieren en zijn rust in het hart van Acht niet willen missen.
De dierenweide verplaatsen en een supermarkt bouwen op de huidige plek wordt wederom in groten
getale afgewezen door de inwoners van Acht.
Het betreft hier geen kleine verandering binnen het kerkdorp maar het complete einde van een
kenmerkende plek. Veel inwoners van Acht en ook uit de omgeving hechten zeer aan deze dorpskern
en willen het graag behouden omdat ze er van houden.
Het opofferen van een prachtig stukje groen in het hart van Acht ten bate van een supermarkt is een
onomkeerbaar groot verlies van het dorpse karakter van Acht.
Eventueel is er plaats voor een dorpswinkel in de kern van Acht op Waalstraat 5 of, wanneer er dan
toch een grote supermarkt gaat komen, bij het Shell terrein aan de Anthony Fokkerweg.
Wij verzoeken u ons burgerinitiatief te respecteren. De dierenweide heeft een grote
aantrekkingskracht op ouders en grootouders met hun kinderen en zorgt voor een rustpunt in het
dorp.
Door een aantal inwoners wordt zelfs al druk gefilosofeerd over het eventueel meer toegankelijk
maken van de dierenweide. Een sociaal trefpunt voor jong en oud in een aangename, misschien zelfs
parkachtige omgeving. En dat in de vorm van een kinderboerderij.
Maar zolang er plannen zijn om deze grond aan Jan Linders te verkopen blijven dit slechts dromen.
Meneer van Gijzel, leden van de gemeenteraad, hierbij bieden wij u het burgerinitiatief van 1634
handtekeningen aan en hopen dat u ons initiatief steunt en dat u aan de wensen van 1446
Achtenaren tegemoet zult komen.

