Lieve mensen,
Het zit er op. 4 jaar lang ben ik voorzitter geweest van de Dorpsraad Acht. Vandaag doen we
een stapje terug. Het was een geweldige periode, met een rijkdom aan ervaringen. Ik heb
persoonlijk veel mogen leren van deze tijd. Maar het is nu tijd om het stokje door te geven.
Voordat ik dat doe, wil ik u meenemen naar een week voorafgaand aan de openbare
vergadering van de Dorpsraad op 21 oktober 2013. In het Eindhovens Dagblad lees ik dat de
huidige Dorpsraad heeft besloten om te stoppen met haar werkzaamheden. Hun conclusie is
dat met het (toenmalige) gemeentebestuur en ambtenarenapparaat niet samen te werken valt.
Ik ben dan 17 jaar en besef me tijdens het lezen dat dit het moment is dat ik me moet
aanmelden om te kijken op welke manier dan ook de belangen van Acht nog steeds op een
goede manier behartigd kunnen worden.
In de maanden daarna zit ik met een aantal mensen van Achtse Belangen om tafel om te kijken
hoe we de Dorpsraad weer op de rit kunnen krijgen. We houden verschillende bijeenkomsten
met politieke partijen. Steeds weer is de opkomst enorm groot. Het versterkt ons gevoel dat
voor veel mensen de vergaderingen en bijeenkomsten van de Dorpsraad nog steeds er toe
doen. Het blijft goed zoeken, maar uiteindelijk vinden we ook genoeg kandidaten om de lijst
voor de Dorpsraad te vullen voor de verkiezingen die dan in 2014 zijn gepland.
Bij de verkiezingen hebben we een hoge opkomst: zo’n 53% van de Achtenaren kleurt een
vakje van een van de kandidaten rood. Het levert uiteindelijk een mooi team op, van man tot
vrouw, van jong tot oud, actief in verschillende groepen, ieder met hun eigen ervaring. We
besluiten dat ik als 18-jarige jonge gup aan het roer mag staan. Voor mij een heel eer, maar ook
een grote verantwoordelijkheid. “Als gezicht van” moet ik ervoor zorgen dat we als Dorpsraad
serieus worden genomen, dat we de juiste problemen aankaarten en uiteindelijk met
oplossingen komen om zaken in het dorp te verbeteren.
Het worden uiteindelijk vier leuke, uitdagende, heftige en soms ook moeilijke jaren. Als nieuwe
Dorpsraad kiezen we ook voor een nieuwe aanpak. Een aanpak die anders is dan de afgelopen
37 jaar, maar we hebben dan ook alle reden toe om te kijken hoe we ons kunnen herpakken.
Dat betekent bijvoorbeeld geen maandelijkse vergaderingen meer en geen tafel vooraan in de
zaal waar alle leden achter zitten. We vergaderen alleen nog als we daadwerkelijk genoeg
informatie hebben om deze te delen met de bewoners. En het belangrijkste: we gaan dingen
samen doen. Met de bewoner. Dat betekent concreet dat als iemand een probleem of idee
heeft, de Dorpsraad dit niet alleen gaat uitvoeren maar samen met diegene die het heeft
aangekaart. We hanteren daarbij de rol van faciliteren en ondersteunen: we willen en kunnen
niet alle touwtjes in handen hebben. We vertrouwen daarbij op de veel, veel vrijwilligers en
fantastische stichtingen en verengingen die we hier in het dorp hebben.
Ondanks enkele wijzigingen binnen de Dorpsraad blijven we vier jaar lang intern sterk
verbonden. We zijn een echt hecht team. Ieder weet zijn eigen plek binnen het team te vinden.
Soms kregen we nog eens wel vragen of er intern discussie plaatsvond binnen de Dorpsraad,
omdat in openbare bijeenkomsten dat nooit zichtbaar was. Ik kan u een ding verzekeren. Die
discussies zijn hevig gevoerd, waarbij op verschillende thema’s de verschillen soms veel groter
waren dan de overeenkomsten. Toch, en daar ben ik trots op, is het ons altijd, in welke
discussie dan ook, gelukt om achter een beslissing te staan die we allemaal konden delen. En
zo konden we met één gezicht naar buiten ons verhaal vertellen.

Als trotste voorzitter vind ik het toch wel waard om een aantal onderwerpen te noemen waar we
als Dorpsraad hard aan hebben gewerkt.
Neem bijvoorbeeld de rattenproblematiek. Begonnen vanuit veel klachten van bewoners in
verschillende straten van Acht. Uiteindelijk uitgegroeid tot een zware discussie, maar met een
goed resultaat. Daar hebben we uren, zo niet dagen, ingestopt om te kijken of we tot een goede
oplossing konden komen. Dankzij ons komt nu in heel Eindhoven het KAD – een adviesbureau
over ongedierte – bij u langs wanneer u overlast heeft van ratten. Op die manier wordt uw
melding tenminste serieus genomen, en hopelijk ook vaak opgelost.
Een ander thema was de winkel. Niet alleen in de afgelopen vier jaar, maar veel langer al. Als
jonge gup was ik van mening dat ik met frisse wind een nieuwe discussie kon begeleiden. En
dat heb ik geweten. We hebben van te voren afgesproken een proces te volgen waarbij
transparantie voorop staat. Of te wel, bij elke stap die we nemen verantwoorden en
beargumenteren we duidelijk waarom we wat doen. We brachten eerst inzichtelijk hoeveel
mensen nou daadwerkelijk behoefte hadden aan een winkel. Die uitslag weet u: bijna 80%. U
weet vast en zeker ook hoe de discussie is gevoerd en hoe de discussie uiteindelijk is verlopen.
Een groot deel in Acht wilde de dierenweide behouden en daar ging een groot deel van de
Eindhovense politiek in mee. En ook wij wilde de dierenweide behouden, of in een kleine vorm
of op een andere locatie. Nu de helderheid er is, ben ik blij dat de dierenweide al langzaam aan
wordt omgetoverd tot een nog toegankelijkere karakteristieke plek in Acht. Daarmee wordt
voldaan aan de wensen van een groot deel van de Achtenaren.
Er staat nog zeker één wens open die ik graag vervuld had. In het belang van de leefbaarheid
van het dorp, maar vooral in het belang van een heel groot deel van de huishoudens in Acht: de
komst van een winkel. De kans is klein, dat realiseren we ons denk ik nu allemaal maar al te
goed, maar ik zal er alles aan blijven doen om een winkel naar Acht te halen. Daarmee kunnen
we dan ook de andere wens van Acht vervullen.
We zijn ook met andere onderwerpen bezig geweest.
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We hebben vier jaar lang de Dodenherdenking georganiseerd. Een waardige
traditie op Acht, met veel bezoekers, zelfs van familieleden van verzetshelden.
Een traditie die we altijd moeten blijven koesteren.
We hebben het kenmerkende Buslijn 8 weten te behouden, toen de provincie
daar wijzigingen aan wilde voorstellen.
De verkeersveiligheid is aan de orde gesteld. Er zijn en worden snelheidsborden
opgehangen, op locaties die door de bewoners zijn aangedragen. Vanuit die
resultaten kunnen we maatregelen nemen.
De bewoners in Acht-Zuid zijn bezorgd over de hoogspanningslijnen, net als wij.
Vanaf het begin hebben we ons gerealiseerd dat dit een lang proces zal zijn om
de elektriciteitskabels onder de grond te leggen. We hebben steun vanuit andere
wijken en hopen dat de politiek hier de aankomende jaren iets aan gaat doen.
Meer dan 150 kinderen wensten een speelvoorziening aan de Leistraat. Net
zoals bijna altijd ging dat proces wat traag, maar we wisten uiteindelijk in
samenwerking met bewoners en gemeente een mooie speeltuin te creëren.
Ook is ZorgSaam op Acht opgezet, met een aantal andere partners en
organisaties. Voor hen die behoefte aan een kopje koffie is er op
donderdagochtend een koffiemomentje in het Antonius. Maar ook met andere

vragen om bijvoorbeeld een boodschapje te doen, staan er een hele boel
vrijwilligers klaar.
Dan nog twee andere onderwerpen die ik wil aansnijden. Allereerst, de buurtpreventie. Ook hier
hebben we onze strategie toegepast van initiëren, opzetten, doorgeven en faciliteren. We
hebben de buurtpreventie opgericht, waar meer dan 60 vrijwilligers zich voor hebben
aangemeld. Een fantastische groep vrijwilligers die dagelijks hun rondes door Acht voor u lopen.
Het team staat en is een voorbeeld voor veel andere buurtpreventieteams.
En tot slot, de openbare vergaderingen. Altijd goed verzorgd door de super mensen van het
Dorpshuis. Door hen ziet het er altijd zo mooi uit hier. Ik wens dat het Dorpshuis in 2018 nog
meer de huiskamer van Acht zal worden. Want zo’n fantastisch buurthuis moeten we behouden
en toegankelijk houden voor iedereen. Tijdens zo’n vergadering moet ik u bekennen dat het
elke keer weer spannend is als het 19:30 uur is. Ik kijk dan de andere leden van de Dorpsraad
aan en vraag me af of we weer een grote opkomst gaan behalen. Mede dit bepaalt namelijk ons
draagvlak. De spanning verdwijnt uiteindelijk als ik steeds weer zie hoe veel mensen de
bijeenkomsten bijwonen. Het is een teken van steun, maar vooral van oprechte interesse voor
de zaken die hier in Acht spelen. Onze inwoners, wij en jullie, zijn betrokken bij de leefbaarheid
van hun buurt. Wij willen weten wat er speelt, wij willen invloed kunnen uitoefenen als het onze
directe leefomgeving betreft. Wij willen simpelweg een leefbare buurt, en wij beseffen ons
allemaal dat wij daarin ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid in hebben. Die participatie
van Achtenaren, van u, waardeer ik enorm. Meedenken en meedoen.
Dat hoop ik ook de aankomende jaren te zien gebeuren. Vanzelfsprekend, er wordt al heel veel
georganiseerd in dit prachtige dorp. Jonge mensen, volwassenen, senioren. Allemaal dragen ze
een steentje bij aan Acht. Maar, ook voor de wat meer bestuurlijke, politieke en
leefbaarheidsvragen en onderwerpen, zijn mensen nodig. Daarom ben ik blij dat een nieuwe
groep mensen klaar staat om de taken van ons over te nemen. Ik wens hen heel veel succes
toe, en ik weet zeker dat ze de aankomende jaren gaan knallen.
Nu zijn het nog individuen, maar ook hier zal een mooi team uit voortkomen. Neem nu ons. We
zijn in die afgelopen vier jaar echt een hecht team geworden waarbij iedereen van elkaar op
aankon. Iedereen wist wie welke taak vervulde en daar waren we goed in. Ik heb zo veel mogen
leren van mijn mede Dorpsraadleden. Ik heb enorm genoten van onze tijd, en ik wil jullie – een
voor een – graag nog even hier bedanken.
Ad, onze secretaris. Hoewel we vaak discussieerden over politieke onderwerpen en we het ook
niet altijd eens waren met elkaar, hebben we vier jaar lang enorm fijn samengewerkt. We zijn
beiden kritisch en kijken vanuit verschillende perspectieven naar zaken. Het was onze kracht
om uiteindelijk weer bij elkaar te komen en een mooie tussenweg te vinden, die dan op steun
van iedereen kon rekenen. Ik wil je bedanken voor jouw hartelijkheid, jouw steun en jouw
vriendelijkheid. Ik hoop dat je droomhuis snel klaar is, zodat je samen met je vrouw kunt
genieten van je welverdiende vrije tijd. Ad, enorm bedankt!
Gerard, onze penningmeester van Achtse Belangen. Tja, eerlijk is eerlijk. Het kostte soms een
heel poos om jou te overtuigen, maar het lukte gelukkig altijd. En dat was maar goed ook, want
daardoor ontstaan uiteindelijk de beste ideeën. Jij was de man van het geld, en je hebt daar ook
verstand van. Je bent bij de gemeente onze contactpersoon en zorgde er voor dat de subsidies
netjes werden betaald. Van jou nemen we nog geen afscheid, want jij bent kandidaat voor de

nieuwe periode. Ik wil jou bedanken voor jouw inzet de afgelopen jaren, voor jouw adviezen en
inzichten die je me gegeven hebt en de steun. Dank je wel, Gerard!
En dan Fia. Wij zijn vrienden geworden, en ja, ook dat kan met zo’n groot leeftijdsverschil
tussen ons. Als ik ergens mee zat, kon ik je altijd bellen. Vroeg of laat, je was altijd bereikbaar
en je hielp me als ik even advies nodig had. Samen met je man Tom heb je ontiegelijk veel
betekent voor de Dorpsraad. Niet alleen ervoor zorgen dat de subsidieaanvragen goed werden
behandeld, maar ook dat de flyers er verzorgd uitzagen en deze klaar werden gelegd om
verspreid te worden. Of de toespraak schrijven voor de dodenherdenking, altijd zo mooi. Ik kan
me nog herinneren hoe we het advies over de winkelvoorziening aan jouw keukentafel in elkaar
hebben gezet. Uren zaten we te praten waarbij we elk woord hebben gewogen. Het was
fantastisch om met jou samen te werken. Jouw ervaring, jouw levenslessen; ik heb er zo veel
inzichten door gekregen. Ik wil jou enorm bedanken voor de heel fijne tijd samen. Bedankt, Fia!
Tot slot, Rick. Mijn vicevoorzitter. 4 jaar geleden, ik weet het nog goed. Ik vroeg je of je de
Dorpsraad in wilde gaan, want het dorp had frisse en jonge energie nodig. Je deed het en we
zijn in de afgelopen jaren elkaar echt goed gaan kennen. Aan je antwoorden wist ik meteen of je
het wel of geen goed idee vond. We hielpen elkaar en maakte mooie plannen. Hoe we samen
het verkiezingsdebat vorig jaar organiseerden, dat was echte vriendschap. Voor elkaar regelden
we alles, en dat we hebben altijd vol gehouden. Dan nam ik het voortouw, en dan weer jij. Of
het nou ging om de Kiosk op te knappen of het regelen van de nieuwe welkomstborden. Jij bent
echt een topper om mee samen te werken. Ik houd van je duidelijkheid, je manier van
samenwerken en je vriendelijkheid. Dankjewel Rick voor deze fantastische tijd samen!
Ik rond af. De laatste woorden zijn aangebroken en dan zit het er definitief op.
Ik stop na vier jaar als voorzitter van de Dorpsraad. Maar ik ga in een andere rol door, als
gemeenteraadslid voor het CDA. Ik wil uw belangen hier in Acht gaan vertegenwoordigen op
een niveau waar de echte beslissingen over onze leefomgeving worden genomen. Waar wordt
bepaalt welke richting het met Eindhoven op moet. Ik ga zoals u van mij gewend bent, met volle
energie, optimisme, ambitie en daadkracht, mij inzetten om Acht én Eindhoven een stukje
mooier te maken en de belangen van jullie – van alle inwoners – te vertegenwoordigen.
We gaan elkaar nog veel tegenkomen. Maar ik wil jullie allemaal, lieve inwoners, bedanken voor
de fantastische periode. Voor jullie betrokkenheid, voor jullie feedback, voor jullie aanwezigheid.
Voor de fijne samenwerking met iedereen.
Acht zit in mijn hart. En jullie ook! Dank jullie wel!

Remco van Dooren, voorzitter Dorpsraad Acht

