NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Week 22

HET SMALDIJKJE WORDT HET LICHTEND PAD VAN ESCH NAAR BOXTEL
Op 1 januari 2021 is het zover! Vanaf die datum vormen Esch, Boxtel, Liempde en Lennisheuvel
samen de gemeente Boxtel.
Naast alle bestuurlijke en formele zaken die nu eenmaal voortvloeien uit deze ontvlechting, kwam de
gemeente Haaren ook met een bijzonder initiatief.
Bewoners uit de vier kernen van Haaren werden uitgenodigd, namens de gemeente mee te denken
over een bijzonder afscheidscadeau voor hun dorp.
Tijdens het Bierpompfeest op Hemelvaartsdag 2019 werden in een marktkraam de drie beste ideeën
voor een afscheidscadeau aan de bewoners van Esch voorgelegd. Met ruime meerderheid koos Esch
voor het idee om het Smaldijkje op een slimme manier van verlichting te voorzien. En de
werkzaamheden daarvoor starten binnenkort, naar alle waarschijnlijkheid in week 23. Enexis legt de
kabels die straks de lichtmasten van stroom gaan voorzien. De datum waarop de verlichting feestelijk
in gebruik wordt genomen is nog niet bekend, daarover volgt later meer.
De verlichting werkt op sensoren, dit houdt in dat de verlichting pas wordt geactiveerd als er fietsers of
voetgangers voorbijkomen. In de ‘uit-stand’ werpen de lichtmasten een minimum aan amberkleurig
licht op het pad, hetgeen diervriendelijk is en flora en fauna hiervan dus geen hinder ondervinden.
De uitstralingshoek van de lantaarns is dusdanig dat het licht niet naar boven en achter uitstraalt.
Lichtvervuiling boven de mast en buiten het te verlichten Smaldijkje wordt daarmee voorkomen. En
alleen als je langskomt wordt het licht per armatuur wat feller waardoor je in de avonduren en vroege
ochtend veiliger over het Smaldijkje kunt lopen, maar vooral ook fietsen.
Naast de veiligheid wordt het ook een symbolisch cadeau. Het Smaldijkje is het pad richting Boxtel
waarmee we straks één gemeente gaan vormen. Om de verbinding te stimuleren is het goed om deze
oversteek goed en verlicht te kunnen maken. En voor sommigen is het wellicht ook een geruststelling
dat je ook weer snel en veilig terug kunt naar de eigen haard in Esch, die toch goud waard blijft.
Xaveer van Lokven
Paul Ackermans
Thea Heesemans
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GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN PINKSTEREN
Op dit moment gelden er al gewijzigde openingstijden. Met Pinksteren
komt hier nog een wijziging bij. Op Tweede Pinksterdag, maandag 1
juni is het gemeentehuis de hele dag gesloten.
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