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De jeugd wil vooruit
Haperts Lagerhuis: over de visie op 
Hapert volgens de jongere generatie

Tekst: Renate Pijnenburg
Foto: Rene Liebregts

HAPERT - Een drukbezocht Haperts  
Lagerhuis op dinsdagavond 28 novem-
ber in Den Tref. Voornamelijk ouderen 
kwamen luisteren naar de discussie die 
door de jongere generatie werd gevoerd. 
Gespreksleider René Bastiaans loodste 
de ‘parlementsleden’ door de discussie.

Bevolkingsgroei
De avond was verdeeld in twee hoofdon-
derwerpen: wonen/werken en samenleven/
welzijn. Aan de hand van stellingen, door 
leden van het Georganiseerd Burgerover-
leg Hapert bedacht, ging ‘de jeugd’ met 
elkaar in discussie waarbij de echt felle 
discussie ontbrak. Over het algemeen wa-
ren de Lagerhuisleden het wel met elkaar 
eens en vulden ze elkaar aan. Een groot 
aantal jonge ondernemers had plaats in de 
discussiebanken en zij uitten hun zorgen 
over de toekomst, waarin aankopen op in-
ternet een steeds grotere rol gaat spelen. 
Een simpele rekensom laat zien dat om de 
huidige omzet te garanderen 25% bevol-
kingsgroei nodig is. Maar waar gaan we die 
mensen laten? Het KBP trekt werknemers 
naar het dorp en de jongeren zijn er niet 
op tegen dat die zich in Hapert gaan ves-
tigen. Jonge inwoners verzekeren het dorp 
van een goede toekomst; de kinderen gaan 
er naar school, er moeten boodschappen 
gedaan worden en de verenigingen blijven 

behouden. De noodzaak van een gecon-
troleerde toekomstige groei van het dorp, 
met behoud van het dorpse karakter en 
inkleuring van de reeds bestaande ster-
ke behoefte aan betaalbare starters- en 
huurwoningen, werd door Lagerhuisleden 
breed gedeeld. 

Trots
René refereerde aan de huidige leden van 
het GBOH als ‘The Muppets’, die driftig 
aantekeningen maakten om de volgende 
bijeenkomsten weer van voldoende inhoud 
te kunnen voorzien. Volgens hen is het nu 
aan de jeugd om plannen te maken en visie 
te ontwikkelen. Hapert kan alleen groeien 
en bloeien als de jongere generatie zich 
hard maakt voor het behoud van het dorp. 
Een kenmerkend voorbeeld kwam aan de 
orde: de Koningsmarkt staat op het punt 
van omvallen omdat er in Hapert niemand 
opstaat om zich er voor in te spannen. 
Dat zette vooral bij Marjo Leijten – bij de 
gemeente belast met het vrijwilligersbe-
leid – alle haren omhoog. “Het kan toch 
niet zo zijn dat niemand in Hapert zich bij 
de organisatie aan wil sluiten?”, bracht zij 
verwonderd naar voren. Het lijkt of het de 
Hapertenaren niets kan schelen of er een 
evenement dat duizenden bezoekers trekt 
ter ziele zal gaan. Is een Hapertenaar niet 
trots op zijn dorp? Als het aan Marjo ligt, 
gaat de markt door en zal ze er keihard 
voor werken om aanwas van de organisatie 
te realiseren.

Samenwerking 
Zaken als parkeren en woningbouw kwa-
men aan bod maar ook de onderlinge sa-
menwerking tussen verenigingen. De aan-
wezigen waren het erover eens dat er meer 
samengewerkt mag, of zelfs moet, worden. 
Als voorbeeld werd de jaarlijkse battle tus-
sen de korfbal- en de voetbalvereniging 
genomen. Ooit begonnen als grapje om 
de heren een wedstrijdje tegen de dames 
te laten spelen, is het uitgegroeid tot een 
feestelijk evenement dat jaarlijks terug-
komt. 

Bij andere verenigingen lijkt samenwer-
king schier onmogelijk, er worden  althans 
weinig initiatieven ontplooid. Volgens Bas-
tiaans ligt daar een mooie kans voor de 
jongere generatie. Een samenleving maak 
je samen, je hebt elkaar nodig. Leer elkaar 
kennen zodat je weet wat je voor elkaar 
kunt betekenen en durf te vragen.

Politiek
Hapert is een mooi dorp, dat weten ook de 
politieke partijen die vrijwel allemaal aan-
wezig waren. “Hier halen we punten uit die 
we in onze verkiezingsprogramma’s kunnen 
gebruiken”, aldus één van de aanwezige 
politici. “Op een avond als deze, hoor je 
wat er speelt en worden zelfs al voorstellen 
gedaan voor mogelijke verbeteringen. Wij 
hoeven ‘m alleen nog in te koppen.”  GBOH 
vice voorzitter Frits Oomen nodigde aan het 
eind alle jeugdige aanwezigen uit deel te 
nemen  aan het verder uitdiepen van de ac-
tuele verbeterthema’s, te beginnen tijdens 
de  volgende openbare GBOH vergadering 
op woensdag 20 december.  Daarbij kreeg 
het GBOH bestuur het advies mee:“Zorg 
dat de jeugd een reden heeft om te komen. 
Vul zo’n vergadering anders in; de jongeren 
hebben geen zin om aan tafel te zitten en te 
discussiëren.” De jeugd wil vlammen, voor-
uit en vooral geen saaiheid in Hapert.
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