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Maasgouw na 10 jaar nóg mooier maken

bedanken voor hun openheid en oprechtheid. Alleen door met 
elkaar te spreken over de plussen en minnen kunnen we van 
de minnen een plus maken en onszelf overstijgen. Dit komt de 
inhoud van de fractie en uiteindelijk het politieke debat alleen
maar ten goede. Op deze manier kunnen we onze inwoners 
ook het beste dienen.

We laten 2016 voor wat het was en kijken vooral vooruit naar 
2017. Het laatste volledige jaar van deze raadsperiode. Het 
laatste jaar waarop we nog zaken kunnen realiseren uit ons 
verkiezingsprogramma. Daarbij werken we ook al aan ons 
nieuwe verkiezingsprogramma. De eerste bijeenkomst over 
de campagne hebben we als fractie al gehad. Hierover hebben 

Een jaar gaat snel om. Misschien wel een 
goed teken. Want het was een jaar waarin
veel politieke activiteit was. Een jaar 
waarin we ook enorm gewerkt hebben
aan de ontwikkeling van de fractie. 
Met kennismakingsgesprekken en twee 
“hei-sessies” is er flink gewerkt om de 
fractie dichter bij elkaar te brengen en 
zo de kwaliteit te verhogen. Vanaf deze 
plaats wil ik dan ook de fractieleden

we op de ledenvergadering ook al kort iets gezegd. Persoonlijk 
doet het me goed om de drive te zien die er is in de fractie. 
Ook de reacties die we kregen uit onze achterban en tijdens 
de ledenvergadering zijn direct opgepak. Deze drive houdt het 
fractiewerk uitdagend. 

Als inwoners zijn we natuurlijk altijd kritisch. Naar mijn idee 
ook de reden waarom we als Nederland één van de landen 
zijn die het als beste voor elkaar hebben en houden. Als CDA 
luisteren we naar deze inwoners en hopen we alle inwoners 
te kunnen helpen daar waar het nodig is. Als coalitiepartij in 
Maasgouw hebben we sinds het bestaan van Maasgouw (10 
jaar geleden) geweldige mooie dingen gerealiseerd.

Graag wil ik afsluiten met een wens voor één ieder. Als CDA zijn 
we nog altijd een volkspartij en hebben we vele leden die lid 
zijn van verschillende verenigingen in Maasgouw, het cement 
van de samenleving. Laat ons allen de passie en gedrevenheid
die we hebben voor onze inwoners nog sterker uitdragen 
komend jaar. Het is natuurlijk goed dat onze achterban weet 
dat we ons werk met passie doen, maar laat ons zorgen dat 
ook de rest van de buitenwereld dit weet. Alleen op die manier 
kunnen we Maasgouw nog mooier maken als dat het al is.

Fijne feestdagen en alle goeds voor u en de uwen in 2017
Tim Snijckers

fractievoorzitter CDA Maasgouw



‘Back to Basics’, gezonde communicatie

Europees, landelijk, provinciaal, regionaal maar zeker ook 
lokaal volgt een ieder ons op de voet. Toch zullen wij als lokale
bestuurders steeds meer doordrongen moeten zijn van het 
feit dat de burger c.q. inwoners ons niet alleen volgen, maar 
ook steeds meer invloed willen uitoefenen op het brede 
maatschappelijk speelveld. Deze beweging komt de laatste 
jaren steeds meer tot uitdrukking door het ontstaan van o.a. 
dorpsraden, kernenoverleg, wijkraden, etc. Dit alles ontsnapt  
natuurlijk niet aan de aandacht van onze bestuurders. Sterker 
nog de bestuurders zullen met deze ontwikkelingen steeds 
meer rekening moeten houden en hun oren te luister leggen. 
De signalen die burgers en inwoners naar voren brengen zullen
door de bestuurders gehoord, meegenomen en “gewogen” 
moeten worden om hier eventueel verder beleid op af te 
stemmen. Burgerparticipatie in optima forma. 

Het jaar 2016 kan weer bijna in de ge-
schiedenisboeken worden bijgeschreven. 
Om je heen hoor je vaak “dat de tijd erg 
snel gaat”. Juist met de komende feest-
dagen in het verschiet een moment om 
terug te blikken of de afspraken, plannen 
en beloftes die we hebben gedaan zijn 
ingelost en dat we uw vertrouwen niet 
hebben geschaad. Dat geldt zeker voor 
een politieke partij als de onze, het CDA. 

Zo heeft onze afdeling een eigen site www.cda.nl/maasgouw.
Op deze website wordt u geinformeerd over de handel en 
wandel van het CDA Maasgouw met mogelijkheden om via
het meldpunt kanttekeningen en bezwaren te melden over
lopende zaken, nieuwe ideëen maar ook over regelgeving.
Daarnaast is het CDA Maasgouw ook op social media te vinden 
www.facebook.com/CDA.Maasgouw. Het doel van deze mo-
gelijkheden is dat het CDA Maasgouw snel in verbinding komt 
én blijft met de achterban en de inwoners van Maasgouw. Wij
willen in direct contact staan met onze inwoners, dus ‘face to 
face’ maar ook via de onontkomelijke digitale snelweg. Een 
goede binding hebben met onze inwoners is onontbeerlijk 
zodat we “Samen kunnen bouwen aan een beter Maasgouw”. 

Het grote voordeel van het CDA is dat het een grote landelijke
organisatie is waardoor wij als CDA Maasgouw kunnen 
terugvallen op de kennis, kunde en professionaliteit van het 
landelijke CDA. Daarnaast zijn er zeer korte lijnen/verbindingen
met onze provinciale en landelijke partijgenoten in het 
Limburgs Parlement en de Tweede Kamer. Met de kandidaten
voor de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2017, Raymond
Knops, Mustafa Amhaouch, Martijn van Helvert, Vivianne
Heijnen en Roy van den Broek hebben wij regelmatig contact
en zij krijgen onze onvoorwaardelijke steun om ons Limburg
landelijk te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Hopelijk
krijgen zij op 15 maart 2017 ook uw steun zodat zij uw stem
in Den Haag kunnen laten klinken.



een goede en veilige ‘roetsj’ en een in alle opzichten een gezond en fantastisch nieuw jaar!

Jan Heijnen
voorzitter CDA afdeling Maasgouw

“De tijd gaat snel” wij hopen dat u ons via onze 
website en social media blijft volgen en daar waar nodig 
reactie geeft en vragen stelt over de inhoud en/of het proces.
Wij willen de communicatie met u, clubs, verenigingen,
inwoners op een (pro)-actieve, reactieve maar vooral
interactieve wijze en met respect voeren. 

Laat tijdens de feestdagen ook in uw eigen privésituatie 
communicatie de boventoon voeren en geniet tesamen met de 
uwen van een paar mooie kerstdagen.

Wij van het CDA Maasgouw,  wensen u allen

2016 is bijna vervlogen, 2017 staat reeds voor de deur
Een nieuw jaar met nieuwe dromen, alles krijgt een nieuwe kleur

Veel geluk en vrede, veel liefde voor elkaar
Met aandacht voor de naaste, wordt het een prachtig  jaar!

 

   schilderij Manit Pangla



2016, een bijzonder jaar!

Begin dit jaar was ik aanwezig op de landelijke nieuwjaarsbij-
eenkomst van het CDA te Venlo. In een persoonlijk gesprek 
met Ria Oomen werd ik door haar voorgesteld aan onze 
politiek leider Sybrand Buma. Ik heb dit moment aangegrepen 
om Sybrand kort iets te vertellen over de gemeente Maasgouw
en in het bijzonder onze fractie. Veel tijd was er niet....... 
althans zo leek het.

Tussen de hectiek van de raads- en fractievergaderingen 
door hebben we het afgelopen jaar met onze fractie enkele 
‘rustmomenten’ weten in te plannen. Waardevolle momenten
die we gebruikt hebben om met de voeten op tafel te praten
over datgene wat goed gaat maar misschien nog  beter zou 
kunnen. Deze bijeenkomsten hebben ons een schat aan 
informatie opgeleverd. Met de verdere uitwerking hiervan zijn 
we inmiddels begonnen. 

Kerstmis is voor velen een periode van 
terugblikken, overpeinzen en vooruitblik-
ken. 
 
Als ik terugkijk schrik ik toch even hoe 
snel de tijd voorbij vliegt. Inmiddels ben 
ik ruim 2,5 jaren aan de slag als raadslid 
en loopt het jaar 2016 alweer bijna ten 
einde. Een jaar met enkele bijzondere 
momenten. 

Tijdens eens lunchoverleg met onze coalitiegenoot Lokaal
Belang hebben we de samenwerking tot dusverre tegen het
daglicht gehouden alsook de stippen op de horizon zoals 
geformuleerd in het coalitieprogramma. Varen we nog de juiste
koers? Een geslaagde BBQ met onze fractiegenoot later dit jaar 
onderstreepte onze koersvastheid.

Tot slot getuigen de eerste functioneringsgesprekken, de 
deelname aan de actie ‘Schone Maas’, de aanwezigheid bij 
de nieuwjaarsbijeenkomst, dodenherdenking en Koningsdag 
alsmede de aanwezigheid bij een van de vele overige 
bijeenkomsten in onze gemeente alsook daarbuiten van een 
fractie die er graag gezamenlijk de (politieke) schouders onder 
zet. Hier ben ik erg trots op!

2016 was voor mij dan ook opnieuw een bijzonder jaar. Slechts 
enkele bijzondere momenten heb ik benoemd. Ik ben ervan 
overtuigd dat ook 2017 voor het CDA opnieuw een bijzonder 
jaar gaat worden:

- Het laatste volledige politieke jaar voor onze fractie in de 
   aanloop naar de gemeenteraads-verkiezingen van 2018;

- Het jaar van de 2e Kamerverkiezingen;

- Het jaar waarin Hubert Mackus aantreedt als nieuwe 
   gedeputeerde binnen de Provincie Limburg.



Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een gezond en gelukkig 2017!

Erwin Dehing
vice-fractievoorzitter CDA Maasgouw

Ik wens onze Limburgse kandidaten Vivianne, Mustafa, 
Raymond, Martijn en Roy een geweldige verkiezingscampagne
alsmede een geweldig resultaat toe. Hubert heel veel 
succes met de overstap van wethouder binnen de gemeente 
Nederweert naar gedeputeerde binnen de Provincie Limburg.

Ik zal mij in het komende jaar in ieder geval opnieuw voor de 
volle 100% inzetten om er samen met u een geslaagd politiek 
jaar van te maken. 

Immers, samen kunnen we meer.

De dagen voor Kerstmis zijn donker en koud
maar als je naar buiten gaat merk je dat niet

omdat je haast overal lichtjes ziet
in vrolijke kleuren, zilver en goud

een lantaarntje dat in de vensterbank staat
een lamp met wat linten en groen

een ster voor het raam die je aan kunt doen
het is niet zo donker en koud meer op straat

als je langs al die lichtjes gaat



Wat je ook ziet is dat er kerstvieringen en kerstbijeenkomsten
georganiseerd worden binnen de gemeenschappen, al dan niet
in verenigingsverband. Dat kan zijn via de open eetkamers die
er in het laatste jaar steeds meer verschenen zijn of via de 
zogenaamde open inloop die inmiddels in veel kernen 
georganiseerd wordt. Of soms ook wat meer traditioneel, bij 
ouderenverenigingen, de Zonnebloem en het Rode Kruis. 

Talloze vrijwilligers zijn in de weer om het gezellig te maken. 
Om mensen, die soms geen familie of vrienden (meer) hebben,
maar ook gewoon iedereen in het dorp die daar behoefte
aan heeft, een fijne middag of avond te bezorgen. Een 
dankjewel naar die vrijwilligers kan bijna de lading niet dekken
maar is zeker op zijn plaats!

In de adventstijd gaan de dagen weer 
korten. Maar met ieder kaarsje dat meer 
aangestoken wordt op de adventskrans  
zijn er meer huizen in de straat waar je 
’s avonds de kerstboom versierd met 
lichtjes en kerstballen ziet staan. Zo zorgen
we dat er in het donkere jaargetijde toch 
licht is. Het licht dat we graag willen 
delen met anderen, ons gezin en familie, 
kennissen en vrienden.

In de afgelopen tijd zijn er tal van dergelijke initiatieven 
ontstaan waaruit blijkt dat we in toenemende mate aandacht
hebben voor onze naasten. Overigens beperken de activiteiten
zich niet tot de voorbereidingstijd naar het kerstfeest maar
ook door het jaar is er een ontmoetingsplek die voor velen een
stuk eenzaamheid kan doorbreken. Als we dit vertalen naar de 
kerstgedachte zou het een oproep kunnen zijn voor elk van ons 
de afweging te maken om in het komend jaar tijd en energie vrij 
te maken om als vrijwilliger met elkaar de gemeenschapszin
 te bevorderen.

Voor u allen en uw dierbaren een Zalig Kerstfeest 
en een heel Gelukkig Nieuwjaar!

Jessie Smeets-Palmen
wethouder Gemeente Maasgouw

Advent 
De donkere tijd van het jaar,
veelal de tijd van overdenkingen
of althans het zoeken er naar. 
Met veel of weinig bedenkingen.
Iedere week het ontsteken 
van een nieuw licht. 
Met alle bezinning en verlossing
op het Kerstfeest gericht.

Dankbaar voor de tomeloze inzet van vele vrijwilligers



Kunst & Cultuur Maasgouw

Ger Hermans (Heel)

Marianne Heijnen (Heel)

Martine Zevenhek (Thorn)

Sjef Bok (Linne) | Mia Molewijk (Wessem)

Jeannie Frenken (Wessem)

Marleen Claessen (Beegden)



Maarten Luther

Plannen voor 2017 - Enkele overwegingen bij de overgang van ’16 naar ’17
Is dat ook gebeurd? Vorig jaar in het CDA “kerst-groen-bulletin” 
hebben we ’t daarover gehad. Bent u met uw kinderen, klein-
kinderen of andere relaties naar Den Bosch geweest? Naar de 
tentoonstelling van Jeroen van Aken of Jheronimus Bosch. Dan 
was u niet alleen, ook dat zal u wel zijn opgevallen. Er waren 
ongeveer 380.000 anderen in Den Bosch. Geweldig toch, bizar 
en betoverend, magnifiek en macaber, dat zijn woorden die 
zonder meer passen. Vaak onduidelijk ook. Wat wil die Bosch 
ons eigenlijk laten zien? Onverklaarbare wezens in monden 
van monsters of in een dichtgeklapte schelp. Apart 
en zo is het leven ook. Soms, of misschien wel 
vaak: onverklaarbaar.

Nadenkend over het leven en wat er zoal 
opkomt aan gedachten rond de Advent en de 
Kerst van 2016 gaan onze overwegingen 
ook naar het komende jaar. Wat kunnen 
we u aanraden als “uitstap” in 2017?
En welke plannen hebt u zelf?

Vanaf 31 oktober 2016 “loopt” 
het “Reformationsjahr”. In 1517,
dus 500 jaar geleden, plakte 
Maarten Luther zijn 95 
stellingen tegen de kerkdeur 
van Wittenberg, zo wil het in 
elk geval de overlevering. 

Het was toen een duidelijk protest tegen bestaande praktijken 
van de katholieke kerk. Aan de tijd van 1517 gebonden, tegen 
de zogenaamde koopbare aflaten en ook tegen de drukkende 
hiërarchie binnen de toenmalige kerk, geregeld vanuit Rome. 
Er moest gebouwd worden…. En daarvoor heb je geld nodig… 
Dat is heden ten dage niet anders. En waarover zouden we in 
2017 eens moeten nadenken? Zijn Luthers stellingen van 1517 
helemaal “uit de tijd”? Niets meer van doen hebbend met 
2017?

Stel, u gaat deze zomer of eerder naar Eisleben, Erfurt, 
Wittenberg, Augsburg of Leipzig, misschien ook wilt u de 
Wartburg bezoeken. Allemaal plaatsen die op een of andere 
manier met Luther en de Reformatie van doen hebben…. En 
denk daarbij eens hoe modern enkele woorden van hem nu 

nog zijn. Waar hebben we dat eerder gehoord……? MEER 
LUISTEREN naar het VOLK……! Waarom lukt het maar 

niet om het gewone volk te bereiken? We hebben 
het niet over onderbuikgevoelens, overigens een 
merkwaardig woord…. Een citaat uit een boek over 

de reformator: “Denn Luther wollte dem schlichten 
Volke verständlich sein”. “Man muss die Mutter im 

Hause, die Kinder auf der Gassen, den gemeinen 
Mann auf dem Markt drumb fragen und denselbigen 
auf  das  Maul  sehen,  wie  sie  reden,  und  darauf 
dolmetschen, so verstehen sie es denn und merken, 

dass man deutsch mit ihnen redet”.



En geldt dat alleen maar voor het Duits? Van 500 jaar geleden dan? MEER LUISTEREN naar HET GEWONE VOLK! 
Waar hebben we dat de laatste tijd meer gehoord? Tot de volgende ronde, eind 2017, als alles meezit, en veur no 

EIN ZALIG KÖRSMIS en veur het NIEJE JAOR alle goods, 
veural ein gooj gezonkheit en EIN LUSTEREND OER! 

Ine en Hub Beurskens-Van Herten

De dom in Erfurt, waar Luther tot priester werd gewijd De Wartburg waar Luther 10 maanden ondergedoken zat als ‘Jonker Jörg’



Jessie Smeets-Palmen
Wethouder
Boegspriet 23
6051GL Maasbracht
0475 - 464147
j.palmen@gemeentemaasgouw.nl

Bas Busschops
Raadslid
Walburgisstraat 31
6109 RE Ohé en Laak
0475 - 217940
b.busschops@gemeentemaasgouw.nl

Koen Hawinkels
Raadslid
Stationsweg 17
6051 KK Maasbracht
0475 - 462602
k.hawinkels@gemeentemaasgouw.nl

Erwin Dehing
Raadslid
Pastoor Woutersstraat 1
6017 BV Thorn
0475 - 564755 
e.dehing@gemeentemaasgouw.nl

Thea Hoenen
Raadslid
Rector Driessenstraat 1
6097 AK Heel
0475 - 570304
t.hoenen@gemeentemaasgouw.nl

Tim Snijckers
Fractievoorzitter
De Endepoel 63
6107 CK Stevensweert
0475 - 856603
t.snijckers@gemeentemaasgouw.nl

Fractieleden CDA Maasgouw



Peter Berben
Commissielid
Braambos 7 
6099 CT Beegden
0475 - 472438
peter.berbencda@gmail.com

Anita van Bruggen
Commissielid
Biezenstraat 5 
6099 BD Beegden
0475 - 217449 
anita.vanbruggen@outlook.com

Paul Pollaert
Commissielid
Eindstraat 35 
6099 BE Beegden 
0475 - 573159
pollaertpaul@home.nl

Henk Straetemans
Penningmeester & secretaris
Cunnegondisstraat 33
6017 ED Thorn
0475 - 562493
henk@straetemans.nl

Jan Heijnen
Voorzitter
Genoenhoflaan 8
6097 GC Heel
0475 - 572919
j.b.heijnen@gmail.com

Huub Peeters
Bestuurslid
Brandt 6a
6107 XZ Stevensweert
0475 - 551995
hjjg.peeters@ziggo.nl

Bart Hendrikx
Bestuurslid
Julianalaan 68
6051 AV Maasbracht
0475 - 461161
bart.hendrikx@home.nl

Jan Brouns
Bestuurslid
Rozenberglaan 7d
6097 ET Heel
0475 - 571637
jan.brouns@hetnet.nl

Frans Pex
Bestuurslid
Bosstraat 13
6109 RA Ohé en Laak
0475 - 551215
fjgpex@live.nl

Bestuur CDA Maasgouw



Durf te vertrouwen!

Met vertrouwen en geloven, 
kom je elke zorg te boven. 

Angst en twijfel zijn een last. 
Hoop doet leven, dat staat vast.

Deze decentralisatie volgt op de drie voorgaande in het sociale 
domein en gaat zich nu in het fysieke domein voltrekken. En 
tegelijk wordt een forse omslag in bestuurlijk en ambtelijk han-
delen nodig geacht, waarbij de decentrale besturen meer ruim-
te krijgen om belangen tegen elkaar af te wegen onder meer 
door minder centrale regels. Bij het gebruik van die grotere 
afwegingsruimte spelen enkele kernwaarden een centrale rol. 
Er zal meer vrijheid zijn voor initiatiefnemers, maar er wordt 
ook een grotere verantwoordelijkheid van hen verwacht voor 
de leefomgeving en jegens de (mede)burgers. Het bestuur zal 
daarbij de taak hebben om partijen en zichzelf te verbinden. 
Het centrale begrip daarbij is vertrouwen. 

 

Op ‘t terrein van de fysieke leefomgeving 
gaat de wetgever meer bevoegdheden 
leggen bij de decentrale besturen en 
vooral bij de gemeenten. Er wordt bij de 
stelselherziening in het omgevingsrecht 
– mijn vakgebied – die leidt tot een alge-
hele vernieuwing van de regelgeving, als 
onderdeel van een zich snel voltrekkend 
maatschappelijk veranderingsproces, 
gesproken van een vierde decentralisatie. 

De kernwaarden in het nieuwe stelsel zijn dus vrijheid in 
verantwoordelijkheid, verbinden en vertrouwen. Vertrouwen 
zal de basis moeten zijn waarop besturen in het nieuwe stelsel 
met elkaar en met de burgers samenwerken. Meer vertrouwen
betekent minder regels die immers vaak een vorm van 
georganiseerd wantrouwen zijn. Vertrouwen zou dan een 
belangrijk aspect zijn bij het invullen van de bestuurlijke ruimte
voor de decentrale overheden die ontstaat door minder 
centrale regels en meer afwegingsvrijheid. 

Dat bestuur en burgers meer vertrouwen in elkaar moeten 
hebben is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Immers: om 
vertrouwen te krijgen zul je het eerst moeten geven. En dat is 
voor sommige bestuurders niet altijd even gemakkelijk, 
zeker als er ervaringen zijn waarbij dat gegeven vertrouwen is 
beschaamd. “Vertrouwen is goed, controle is beter” zo luidt 
een bekend devies. Het gaat er echter niet om dat het een in 
de plaats komt van het ander, maar wel dat de controle niet 
voorop moet staan. Vertrouwen hebben in anderen is niet 
een vorm van zwakheid of naïviteit maar juist van kracht, 
zeker als je in staat bent dat vertrouwen ook naar anderen uit 
te stralen. 

Vertrouwen moet je durven! Dus ook het risico durven
nemen dat het anders uitpakt dan verwacht, wat niet per
se hoeft te betekenen dat de situatie er slechter op wordt!



Hoe maak je duidelijk dat je initiatieven ‘van onderop’ zult 
waarderen en ondersteunen, ook als ze misschien niet per 
se in het politieke of bestuurlijke straatje passen? Hoe durf 
je als bestuurder los te laten en te dienen in plaats van te 
sturen? Raadsleden krijgen in het nieuwe stelsel meer nog 
dan nu een dubbelrol: naast vertegenwoordiger zijn in de 
indirecte democratie ook deze rol vervullen in de directe 
democratie. De eerste, meer traditionele rol, is vooral aan 
de achterkant als er in het democratische proces besluiten 
moeten worden genomen. Maar de tweede rol is niet minder 
belangrijk en neemt steeds meer in belang toe: die aan de 
voorkant als deelhebber aan de directe democratie. Dan gaat 
het erom maatschappelijke betrokkenheid te tonen bij wat er 
in de buurt, het dorp en de gemeente gebeurt. Bij uitstek een 
taak voor een politieke partij als het CDA! 

Dan is het zaak om dienstbaar te zijn aan maatschappelijk 
initiatieven in oprechte interesse bij wat er onder de 
mensen leeft. Waar mogelijk is het dan de inzet om mogelijk 
burgerkracht te versterken en desnoods mobiliseren waar 
daar in de gemeenschap behoefte aan bestaat. En dat moet
je niet alleen durven maar ook kunnen!

We kunnen niet negeren dat de wereld om ons heen in hoog
tempo verandert. Laten we met z’n allen de kansen die zich
daarbij aandienen goed benutten. In het vertrouwen dat we
er dan het komend jaar samen weer wat moois van kunnen 
maken, wens ik iedereen:

Zalig Kerstmis!

Frans Tonnaer

“Als je vertrouwen hebt,
hoef je niet de gehele trap te zien

om de eerste stap te zetten.”

Martin Luther King Jr.      



CDA Senioren netwerk Limburg

en de belangen van 55+ senioren. Daarnaast wordt
geprobeerd om het verloren senioren electoraat in 1994 
weer terug te winnen. Door het  AB CDAS is in aan het 
verkiezingsprogramma voor  2013 en 2017 een 
substantiële bijdrage geleverd met betrekking tot de 
onderwerpen zorg, welzijn, wonen, pensioenen in relatie 
tot de stapeling van eigen risico en eigen zorgkosten, en de 
werkgelegenheid voor 55+ senioren. 

Zie voor meer info het CDA Senioren Nieuwsbulletin CorDAad 
2016 nr. 2 en nr. 3 via de website http://www.cda.nl/senioren 

Vanaf 2010 is ondergetekende, door CDA 
Limburg, afgevaardigd in het  landelijk
AB CDA Senioren en vanaf 2013 
participeer ik als adviseur in het AB 
van CDA Limburg. De belangrijkste
doelstelling van het CDA senioren 
netwerk is om ervoor te zorgen
dat er binnen het CDA,  op alle niveau’s, 
op een evenwichtige wijze aandacht 
gegeven wordt aan de problemen 

Vanaf 2016 bestaat er ook in Limburg een CDA Senioren een 
netwerk met dezelfde doelstellingen. Mijn doelstelling was om 
ook in Limburg een CDAS netwerk te realiseren. Het verheugd 
mij zeer dat ik samen met hulp van een aantal gemotiveerde 
CDA senioren, en instemming van het CDA bestuur Limburg, 
een netwerk heb kunnen realiseren. De eerste gesprekken op 
regionaal niveau zijn gevoerd en wij zullen onze plannen nog 
toelichten in een aanstaande AB  en ALV van CDA Limburg. 
regionaal niveau zijn gevoerd en wij zullen onze plannen nog 
toelichten in een aanstaande AB  en ALV van CDA Limburg.
Op dit moment bestaat het bestuur uit vier intrinsiek 
gemotiveerde bestuursleden, twee uit Midden en Noord 
Limburg en twee uit Zuid Limburg. Naast bovengenoemde 
doelstellingen  is onze inzet om “bottom up” te werken en wij 
willen met name een inhoudelijk bijdrage leveren. 
Gezocht wordt naar een aansprekende werkwijze van het CDA 
Senioren netwerk op provinciaal, regionaal en of lokaal niveau.
Wij hopen, samen met vele betrokken senioren, een 
actieve bijdrage te kunnen leveren aan een meer evenwichtige
aandacht voor senioren binnen het CDA  en een  groter
senioren electoraat voor het CDA op lokaal, regionaal,
provinciaal, landelijk en europees niveau.  
 

Ik wens u allen een gezegend kerstfeest en een gezond 2017 

Nel van Lin 
voorzitter CDAS netwerk Limburg 



Één motief, één missie
De kerstspecial van het CDA ligt weer op de deurmat. De dagen 
zijn korter en het aftellen van 2016 is begonnen. 

Zoals voor velen van ons blijven de feestdagen altijd in het 
teken staan van bezinning en terug kijken naar het geen het 
afgelopen jaar is gebeurd of soms wel voorzichtig een 
doorkijkje maken naar het aankomende jaar.

Terugkijkend heb ik afgelopen jaar zomer al een beetje kerst 
voorbij zien komen. Op de meest warme dag van het jaar 
waren we het kantoor van mijn vader (Joep Cuijpers) aan het 
opruimen. Zelfs na 3 jaar sta ik er nog steeds versteld van 
wat hij in al die jaren allemaal heeft geschreven. In dit kader 
kwamen we ook de geboorte van de eerste kerst-info (huidige 
kerstspecial) tegen. De eerste krabbels, het eerste voorblad en
een stapel gedichten waar hij traditioneel de kerstspecial mee 
afsloot. 

Het zal jullie niet verbazen dat wat in de eerste krabbels
staat, los van het inhoudelijke jaarverslag, nog steeds 
aansluiting kan vinden bij de waarden die het CDA 
vertegenwoordigt in haar verkiezingsprogramma. We staan 
voor een Sterke Samenleving, Familie en Gezin, Zorg voor 
Elkaar en een Eerlijke Economie. Juist dit zijn de pijlers die we 
nodig hebben om een bestendige toekomst te leren bouwen.

Antoine de Saint-Exupéry schreef ooit wijze woorden over het 
begin van leren en bouwen. 

2017 zal als verkiezingsjaar een extra uitdaging worden om de 
verbinding te blijven houden met elkaar en samen te zoeken 
naar het verlangen om een veilige en leefbare samenleving te 
creëren. Als we kunnen blijven dromen van deze samenleving 
zal dit de brandstof opleveren die ons bij de volgende halte 
brengt die het CDA in 2017 een mooi platform zal bieden haar 
waarde uit te dragen en een fundament te leggen voor een 
stabiele samenleving.

Ik hoop dat ook in 2017 uw dromen en verwachtingen zullen 
uitkomen! Laten we van de feestdagen genieten met familie en 
vrienden en afsluiten met de traditionele woorden:

Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar

Theo Cuijpers

Één motief, één missie

‘Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan 
geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, 
werktekeningen te maken en taken te verdelen, 
maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee’.

Antoine de Saint-Exupéry



Groener en beter bereikbaar in 2017

Hoewel 2017 ook een jaar zal zijn waarin we ons volgende
nationale parlement kiezen, Max Verstappen ons ook weer vele
zondagen aan de buis gekluisterd houdt en het eerste jaar van
President Trump start mag ik mij specifiek bezig houden 
met landbouw, natuur, monumenten, de bereikbaarheid en 
openbaar vervoer voor de inwoners van onze provincie.
De uitdagingen op die thema’s zijn niet mis.

Op 11 december 2016 is de nieuwe concessie met vervoerder
Arriva gestart. Een innovatieve concessie met oog voor de 
lokale kernen en duurzaamheid. Om deze verder te 
ondersteunen blijven we de wensbus erin houden. Ook het
asfalt wordt aangepakt, samen met Brabant gaan we het
komende jaar o.a. de verbreding van de A2 aanpakken. 

De periode naar Kerst en de jaarwisseling
biedt weer eens de gelegenheid om 
vooruit te blikken en nieuwe doelen te 
stellen voor het komende jaar. Waar bij
veel mensen de goede voornemens 
meestal na een aantal weken stranden,
gaat dat bij mij niet op. Met veel energie
en enthousiasme mag ik per 1 januari
aan de slag als nieuwe gedeputeerde van 
onze provincie. 

Voor de landbouw zijn de uitdagingen groot: bij agrariërs is 
sprake van vergrijzing, de helft is 55-plusser en 15.000 boeren
hebben geen bedrijfsopvolger klaar staan. Daardoor dreigen
15.000 land- en tuinbouwbedrijven in Nederland te verdwijnen.
Dat geeft ons de urgentie om het komende jaar werk te maken
van ‘versneld stoppen en versneld doorgaan’. Een actieplan
voor boeren die een definitieve keuze gaan maken. 

Dit is nog maar een kleine selectie van de acties die opgepakt
moeten worden. Het komende jaar gaat de aandacht ook
uit naar de opgave die er ligt bij Natuur, voor minder betere
kwaliteit, een aanpak voor terugdringen fijnstof en de grote
restauratieopgaves bij vele monumenten. 

Het komende jaar wil ik samen met jullie en onze gedeelde 
christendemocratische ideeën de schouders eronder zetten. 
Laat 2017 het jaar worden waarin wij samen onze provincie 
groener, beter bereikbaarder en economisch sterker weten te 
maken. 

Ik wens u fijne feestdagen 
en alle goeds voor 2017!

Hubert Mackus
toekomstig lid Gedeputeerde Staten van Limburg



De zware taak van mantelzorgers

‘s nacht je bed uit. Terwijl je gewone baan ook veel van je 
vraagt. Naast de zorg voor je dementerende vader, moeder of 
partner pas je ook nog één of twee dagen in de week op je 
kleinkinderen. Uit enquêtes blijkt dat mantelzorgers aangeven
steeds meer en eerder overbelast worden. En wanneer de 
miljoenen mensen die in Nederland mantelzorger zijn omvallen, 
hebben we pas echt een probleem. Niet alleen omdat dit tot 
veel verdriet en frustratie leidt bij de mensen die het betreft, 
maar ook omdat er dan meer en dus duurdere professionele 
zorg gegeven moet worden. 

Namens het CDA heb ik vanaf het begin van alle zorghervormin-
gen aandacht gevraagd voor de familie van chronisch zieken,

Mantelzorgers hebben nooit vakantie. 
Ook geen kerstvakantie. Mantelzorg gaat
immers altijd door. Iemand waar je van 
houdt, wordt ziek. En daar ga je dan voor
zorgen. Vanzelfsprekend. Dat doe je voor
elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat het
eenvoudig is. Niet alleen is er sprake van
verdriet omdat de ander steeds meer 
beperkingen krijgt of pijn heeft. Het is 
soms ook zeer intensief. Je moet steeds 

gehandicapten en kwetsbare ouderen. De regering heeft te 
veel taken in te hoog tempo over de schutting naar gemeenten 
gegooid met gelijk daar bovenop grote bezuinigingen. Daarbij 
werd steeds gezegd dat mensen maar meer voor elkaar moeten 
gaan zorgen. En dat terwijl mensen juist al veel voor elkaar 
zorgen. Als ik om mij heen kijk, zie ik niet anders. De vraag 
is hoeveel mensen er nog bij kunnen hebben. Het is aan 
gemeenteraadsleden en wethouders om bij de gesprekken die 
met kwetsbare burgers gevoerd worden goed door te vragen
hoe het met de mantelzorger gaat. En er daarbij niet van 
uitgaan dat het allemaal wel lukt of dat de dochter des huizes 
er nog wel een taakje bij kan hebben. Je weet immers niet wat 
deze allemaal al doet. 
 
Het stoorde mij zeer toen in november 2014 minister-president
Rutte alle zorgen rondom de veranderingen in de zorg onzin
vond. En hoewel er veel goed gaat, zijn we inmiddels 
tienduizenden ontslagen verder, hebben veel kwetsbare 
burgers kortingen gekregen op de hulp, zijn de eigen bijdragen
zo gestegen dat mensen van hulp en ondersteuning afzien.
En waar komt deze rekening vooral terecht? Bij de familie, de 
mantelzorgers van kwetsbare mensen. Ook in 2017 zal ik mijn 
uiterste best weer voor hen doen.

Ik wens u, en allen die u dierbaar zijn een Zalig Kerstfeest en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar!

Mona Keijzer
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal



Martijn & Limburgse Schutters voor de basiliek St Paulus in Rome

 ‘Een volk dat wandelt in het duister, 
  zal een groot licht zien.’

En met de barmhartigheid als wapen, kunnen we die 
angst in de samenleving te lijf. Ik wens u en mij toe, dat we 
met barmhartigheid als wapen de Kerst tegemoet treden. 
Laten we nu niet genoegen nemen met een tientje 
doneren aan Serious Request (op zich niets mis mee), 
waarmee we de barmhartigheid afkopen. Maar laten
we ook eens kijken waar we de angst in onze eigen 
vierkante kilometer weg kunnen nemen. Vragen we de
overbuurman hoe het is nadat hij werd ontslagen? 
Vragen we aan onze achternicht ook eens of ze komt eten 
nu haar man precies 5 maanden geleden is overleden?
Kunnen we mensen die vluchten voor oorlog opnemen
in ons dorp? Zijn die jongeren buiten juist niet op zoek
naar ouders die om hen geven? En gaan we ook op bezoek
bij de ongetrouwde oud-tante in het verzorgingshuis of
sturen we alleen een kaart?

Als we erkennen dat we qua barmhartigheid in het 
duister lopen, dan kunnen we nu ons gezicht naar de 
hemel heffen in afwachting van de geboorte van het kind, 
het nieuwe leven. En met de barmhartigheid als wapen 
zullen we het grote licht zien. Dat weet ik zeker. Mede 
namens mijn vrouw Yvonne wens ik u allen

Zalig Kerstfeest

Martijn van Helvert
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

#stemmartijn

  
    

Bovenstaande tekst kennen we van onze voorbereiding op Kerst: 
een tekst die hoop geeft in bange dagen. En bange dagen zijn het. 
Bisschop de Korte van Den Bosch, die nooit te beroerd is om onze 
partij terechte feedback te geven, zegt het als volgt: “Nederland is 
een rijk land en daarbij een heel bang land.” Ik herken dat wel. Angst 
is voor veel mensen een constante factor geworden. Mensen zijn 
bang voor het verliezen van hun baan, het verliezen van een geliefde;
bang voor buitenlanders, bang voor hangjongeren op straat; er is 
angst voor de snelle verandering en grote angst om alleen te zijn.

Afgelopen maand was ik met Limburgse schutters in Rome en we  
mochten paus Franciscus ontmoeten. Ik ben zo’n fan van die man. 
Hij sloot die week het jaar van de barmhartigheid af. Daarmee 
opende hij voor ons een kans om alles wat we geleerd geleerd 
hebben in het jaar van de barmhartigheid uit te dragen in ons leven.



Tweede Kamerverkiezingen 2017
Limburgse kandidaten hoog op kandidatenlijst CDA 

Limburgse CDA’ers zijn goed vertegenwoordigd op de 
kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. 
Dat blijkt uit de lijst die op 12 november j.l. tijdens het 
Partijcongres in Veghel door de leden van het CDA is 
vastgesteld. Een fantastisch resultaat waarmee het CDA 
Limburg de verkiezingen met vertrouwen tegemoet ziet.

De voltallige zittende Tweede Kamerfractie krijgt een plek in 
de top 20. Onder hen onze Limburgse Kamerleden Raymond 
Knops (Hegelsom, nummer 6), Mustafa Amhaouch (Panningen, 
nummer 15) en Martijn van Helvert (Sittard, nummer 16). Een 
mooie plek op nummer 26 is er voor nieuwkomer Vivianne 
Heijnen. Zij is momenteel voorzitter van de CDA-fractie in de 
gemeenteraad van Maastricht en werkzaam als hoofd van de 
Brusselse campus van de Universiteit Maastricht. Roy van der 
Broek, wethouder in de gemeente Schinnen, staat op plek 45.

Het CDA Limburg is zeer tevreden met deze lijstsamenstelling, 
waarbij sprake is van een goede afweging tussen ervaring, 
diversiteit en regionale spreiding. De CDA-lijst wordt 
aangevoerd door lijsttrekker Sybrand Buma. Hij is sinds 
23 mei 2002 Tweede Kamerlid, sinds 12 oktober 2010 
fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer en was bij 
de vorige verkiezingen van september 2012 ook al lijsttrekker
van het CDA. Plek 2 op de lijst wordt ingevuld door Mona 
Keijzer die net als haar collega Martijn van Helvert een 
artikeltje voor deze Kerstspecial heeft geschreven.

Op 15 maart 2017 gaan we met z’n allen naar de stembus 
en kiezen we waar we naartoe willen met ons land. Het CDA 
kiest voor een ander Nederland. Een beter Nederland. Een 
Nederland waar we weer trots op zijn. Een Nederland waar we 
met vertrouwen naar de toekomst kijken.



Kerst 2016

dat we moeten stilstaan bij de ander? Bij de zorgen van anderen,
mensen die een minder mooi leven hebben. Mensen die geen 
werk hebben en toch hun gezin draaiend moeten houden. 
Mensen die ziek zijn, ouderen die alleen zijn. Er zijn ook nog 
mensen die we niet bereiken en toch geraakt zijn door
problemen. Ja, elk huisje heeft zijn kruisje zo weet ik. Maar wat 
doen we als mens om dat kruisje draaglijk te maken…. 

Ik ben trots op Maasgouw, er is nog veel gemeenschapszin in 
onze gemeente. Buren helpen elkaar nog. Er is in onze gemeente 
nog sociale controle, we letten op en hebben zorg voor elkaar. 
Onze verenigingen bloeien en zorgen voor ons samen en maken 
ons leven plezierig. De velen die zich als vrijwilliger inzetten, 

Wat betekent Kerst voor ons? Kerst het 
feest waar wij met familie en vrienden 
het “goede” leven  vieren. Kerst waar 
velen zelfs angst hebben dat spijs en 
drank het gewicht onder spanning zet. 
Realiseren we ons hoe goed we het 
hebben, hoe welvarend de meeste 
mensen in ons deel van Europa zijn?  

Is de Kerst dan ook niet bij uitstek de tijd 

of dat nou voor de Harmonie, de Fanfare, de schutterij, 
de sport, de ouderen, het kindervakantiewerk of andere 
samenwerkingsverbanden is, allen verdienen onze allergroot-
ste waardering.

Maar ondanks alle goede zaken die we bereid zijn voor elkaar 
te doen, stel ik onrust vast, een onbestemd gevoel bij mensen
dat we niet de goede kant opgaan. We zien toch niet meer 
dat we door onze internationale binding ook ongelooflijk veel 
voordelen hebben van de samenwerking met landen in Europa
en daarbuiten. Als ik dit schrijf is net Fidel Castro overleden, 
een markante persoonlijkheid die het eiland Cuba, vanwege 
ideologie heeft afgehouden van de rest van de wereld door 
het weren van contacten, met uitzondering van China, Rusland
en Venezuela, en daarmede de bevolking en het land echt arm 
achter liet. Wat kunnen en willen we daarvan leren?

Zou het samenwerken in de internationale gemeenschap en het
respect voor elkaar op lokaal niveau en dus ook het koesteren 
van het geloof in het goede van elk mens, ons kunnen helpen 
tot een ruimere blik en meer welvaart en hechter welzijn? 
Zou Kerst met dat motto ons meer tot elkaar kunnen brengen? 
Ik ben daarvan overtuigd.

U allen een heel goede Kerst toewenst met allen die u lief zijn!

Ria Oomen-Ruijten
senator Eerste Kamer



Sterren stralen in de koude nacht.
Sneeuwvlokjes vallen uit de lucht.

Spreken tot onze verbeeldingskracht,
fonkelen als sterretjes in hun vlucht.

Buiten is het koud, ademlucht bijna bevroren.
Voetstappen knisperen in de verse sneeuw.

Mutsen en sjaals ver over de oren.
Straks weer een jaar voorbij in deze eeuw.

Kijk niet te veel terug, wat voorbij is, is geweest.
Geniet van het moment, de toekomst ligt nog open.

Maak van het leven een feest.
Geef nooit op, maar blijf altijd hopen,
op het goede in het leven en de mens.

Wij wensen iedereen een gelukkig kerstfeest en een fantastisch nieuwjaar!
Want geluk, liefde en gezondheid is toch de beste wens,

om alles uit het leven te halen, samen met elkaar!

Bestuur, wethouder & fractie CDA Maasgouw 

  Foto Karel Smitsmans



 Za
lig Kerst

feest en een Gezegend Nieuwjaar!
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