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Niet elke Aogenees weet dat wij achter onze woning aan de Haagweg een prachtig groen 

gebiedje hebben. Zeg maar tussen Haagweg, Dreef en Esserstraat. Met tuinen van soms wel 

honderd meter diep (niet die van ons) en bomen vol vogels, zo maar midden in het dorp. De 

poort naast ons huis, die vroeger leidde naar een sportschool en nu een handel in 

natuursteen, is een zegen voor ons en een paar buren, die er altijd een parkeerplaatsje of 

garagebox hebben. 

Over een paar jaar komen er in het gebiedje meer dan dertig woningen bij, maar gelukkig 

komt de ingang in de Esserstraat. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zou ik zeggen, maar 

wat het betekent voor het parkeren, dat is nog afwachten. 

Is sowieso al een heikel punt in ons dorp. Laatst had ik een jonge student van de NHTV op 

bezoek die via de Dorpsraad een opdracht had gekregen om eens te onderzoeken hoe de 

Haagsemarkt een wat aantrekkelijker aanzicht kan krijgen. Tja, dan kom je al gauw bij het 

blik dat daar de boel ontsiert. Blik overigens dat vaak van personeel van de plaatselijke 

winkels is, maar dat terzijde. 

Ik met de student op pad voor een rondje middenstand. Even tussendoor: hij woont in het 

Ginneken bij het Schoolakkerplein waar heel veel auto’s gratis kunnen staan en was 

geschrokken van de hoeveelheid blik in ons hele dorp. Nou, het was al snel heel duidelijk: 

begin met de winkeliers of horecamensen niet over minder parkeerplaatsen. Om maar eens 

een woordgrap te maken: menig dodelijke blik was ons deel. En om maar eens flink te 

overdrijven: er werden nog net geen stroppen aan de drie lindebomen gehangen. 

Ooit heeft de carnavalskrant een prachtige stunt uitgevoerd: er zou een parking komen 

onder de Haagsemarkt. Menig dorpsgenoot is daar toch zeker een paar minuten ingetrapt. Ik 

in elk geval wel, want het was heel professioneel gebracht. Ik heb vergeten dat de student te 

vertellen, maar ik heb hem wel veel succes gewenst met zijn onderzoek. 
 


