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Voorwoord: 2018, het jaar van de verkiezingen

Terugdenken aan de tientallen vergaderingen en bijeenkomsten
die ik per jaar heb bezocht. De vele stukken die we hebben 
moeten lezen en voorbereid moesten worden. Om nog maar te 
zwijgen over de grote dossiers als de 3 decentralisaties binnen 
het Sociale Domein, MSZ, Edelchemie, De Heus, Belevenispark, 
afbouw planvoorraad, verbouwing Gemeentehuis en zo kan ik 
nog wel even door gaan. Als CDA hebben wij ons goed staande 
weten te houden in deze dossiers.  

Eind 2013, na een telefoontje van Jessie, ben ik er over gaan
nadenken om mij verkiesbaar te stellen voor de Gemeente-
raadsverkiezingen van 2014. Uiteindelijk heb ik besloten om 
in dit avontuur te stappen. Als buitenstaander kun je, ook al 
loop je de laatste maanden van de voorgaande raadsperiode
met de fractie mee, nauwelijks overzien wat raadslid zijn 
daadwerkelijk betekent. Het is een uitdaging, en je moet in 

De Kerstdagen, met kort daarna het einde 
van het jaar, komen er weer aan. Daarmee
komt ook het einde van mijn eerste termijn
als raadslid in zicht. Eind november, als 
ik dit voorwoord aan het schrijven ben, 
en de Kerstspecial voor de vierde maal in 
elkaar aan het zetten ben, moet ik terug 
denken aan wat ik de afgelopen 4 jaar als 
raadslid heb meegemaakt.

korte tijd veel leren. Gelukkig hebben we een aantal ervaren 
mensen binnen de fractie die je waar nodig ondersteunen, en je 
de mogelijkheid geven om te groeien. Ik hoop dan ook dat wij 
nog een aantal nieuwelingen aan onze lijst toe kunnen voegen. 
Ik heb in ieder geval geen spijt gehad van mijn keuze in 2013, 
en stel mij dan ook wederom kandidaat voor de komende 
verkiezingen. 

De verkiezingen; daar zal het veel over gaan in deze Kerstspecial.
Want Kerst is niet alleen een tijd van bezinnen en terug denken
aan wat is geweest, maar ook van vooruit durven kijken. In 
verscheidene stukjes, veelal geschreven door fractieleden die 
zich wederom kandidaat hebben gesteld, zullen de verkiezingen
dan ook aan bod komen. Als fractie zijn wij al druk bezig 
met de voorbereidingen voor 21 maart: opstellen van het 
verkiezingsprogramma, campagneplan, campagnebegroting, 
het samenstellen van de lijst, etc. 

Hoewel wij er de gehele raadsperiode actief mee bezig zijn 
geweest (door middel van flyers, persberichten, social media en
via onze site) zijn verkiezingen toch hét moment waarop wij 
ons kunnen presenteren, en kunnen laten zien waar wij voor 
staan, en wat wij willen bereiken. De 5 speerpunten die het 
CDA bij de landelijke verkiezingen gebruikte, “familie en gezin”, 
“sterke samenleving”, “eerlijke economie”, “zorg voor elkaar” 
en “waarden en tradities” onderschrijven wij.



Waarden en tradities; daar wil ik het tot slot nog kort over 
hebben. Niet over de Zwarte Pieten discussie die in deze tijd 
(eind november) weer oplaait, want daar wordt al genoeg 
over geschreven en gezegd (c.q. geschreeuwd). Maar in meer 
algemene zin. Er was veel te doen rond de plannen van het 
CDA met betrekking tot het Wilhelmus (over het Wilhelmus 
meer verderop in deze Kerstspecial). In Limburg kennen wij ook 
ons eigen volkslied. Hoewel, ‘kennen’… De carnavalsvereniging
waar ik (bestuurs)lid van ben heeft net haar Prinsuitroeping 
achter de rug. Bij de opening zingen wij traditiegetrouw het 
Limburgs Volkslied. Wij zingen dit uit volle borst mee, en de 
Fanfare en Harmonieën in onze gemeente spelen het af en toe 
bij bepaalde gelegenheden. Maar hoeveel mensen in het publiek
kunnen dit nog mee zingen? Kennen kinderen dit nog? Of moet 
dit inderdaad verplichte kost zijn op de basisscholen? Voor mij 
maakt het deel uit van onze Limburgse identiteit. Maar voor 
hoelang nog? Onze waarden en tradities, en daarmee onze 
identiteit, gaan langzaam maar zeker, beetje bij beetje, verloren.
Orkesten, schutterijen en andere verenigingen hebben het 
steeds moeilijker om leden te werven en te behouden, of 
het hoofd financieel boven water te houden; de opkomst bij 

(carnavals)activiteiten wordt minder; etc. Hier ligt een taak voor
ons allen om te voorkomen dat deze volledig verloren gaan. 
Wij zullen er in ieder geval ons best voor doen! 

Ik wens u veel leesplezier, een Zalig Kerstfeest,
en een gezond en gelukkig 2018!

Koen Hawinkels
raadslid Gemeente Maasgouw

21 maart gemeenteraadsverkiezingen
Mogen wij 

wederom op uw 
steun rekenen?

Voor heel bijzondere mensen
deze Kerstspecial met fijne wensen

Een goede gezondheid
en bergen van geluk

Voorzien van veel gezelligheid
een heel jaar aan een stuk



Een Maasgouw om door te geven

te behartigen. Zonder compleet te zijn herinner ik onder 
andere aan de inzet met betrekking tot het belevenispark 
in Heel, de vertegenwoordiging bij de Provincie Limburg in 
verband met de geuroverlast c.q. geurbeleving in Maasbracht, 
de voorgestelde aanpak met betrekking tot de planvoorraad 
die terug gebracht moet worden in Maasgouw, etc. etc. We 
mogen met enige trots stellen dat onze vertegenwoordigers
zich in Maasgouw maar zeker ook in de raadszaal prima 
geprofileerd hebben. Hopelijk heeft dat zijn ‘exposure’ naar 
het belangrijke jaar 2018. Het jaar dat de Maasgouwse kiezer 
op 21 maart 2018 weer naar de stembus kan gaan voor de 
Gemeenteraadsverkiezing 2018 en kiest voor een Maasgouw 
waar je graag woont, werkt en  recreëert. Want dat is wat het 
CDA nastreeft. Een Gemeente om aan onze kinderen door te 
geven !

Beste CDA-vrienden,

Een jaar vliegt voorbij en het nieuwe 
jaar 2018 klopt alweer aan onze deuren. 
Terugkijkend op 2017 mag ik stellen dat 
er veel is gebeurd landelijk maar zeker 
ook binnen Maasgouw. Er is bij onze 
fractie-, commissieleden en wethouder
weer keihard gewerkt om de belangen 
van onze Maasgouwse burgers optimaal

Het CDA heeft een zeer gemêleerde samenstelling gelet 
op man/vrouw, gelet op leeftijd, vertegenwoordiging per 
dorpskern, missie en visie maar vooral ook een sterke binding 
en vertrouwen in elkaar binnen de groep bestuurders. Dit 
alles maakt dat we een sterke en krachtige fractie, commissie 
en wethouder hebben. Een hecht team op alle fronten welk 
ook voor u in de bres springt. 

De zorgen die wij allen kennen vragen naar antwoorden. Deze 
antwoorden kunnen niet alleen uit het gemeentehuis komen 
maar proberen we gezamenlijk aan te pakken. Deze aanpak 
doen we met respect naar de ander en door klaar te staan 
voor, en omzien naar, elkaar.

Ik hoop dat de burgers vertrouwen hebben gekregen in de 
aanpak die het CDA Maasgouw voorstaat. en dat zij dit zullen 
uiten op 21 maart a.s.

Namens het bestuur van het CDA Maasgouw  
wens ik u allen vredige Kerstdagen en in alle 
opzichten een gezond en voorspoedig 2018!

Jan Heijnen
voorzitter CDA afdeling Maasgouw



Diepgeworteld in de (Maasgouwse) samenleving

Een blikje in de achteruitkijkspiegel…

De afgelopen periode heb ik aan het roer mogen staan van een 
fantastische fractie. Deze bestond niet alleen uit Raadsleden, 
maar ook uit Commissieleden zijnde niet Raadsleden. Met 
andere woorden, we bedrijven politiek met een fractie die in 
werkelijkheid groter is dan alleen de Raadsfractie. Gelukkig 
maar. Want door de toename van Samenwerkingsverbanden 
en Gemeenschappelijke Regelingen veranderd de invulling van 
het Raadslidmaatschap. Alle hulp en nieuwe inzichten die we 
daarbij kunnen gebruiken grijpen we dan ook met beide handen
aan. De frisse en nuchtere kijk van Commissieleden die niet 
volcontinu in de politieke arena staan helpt daar enorm bij. Via 
deze weg wil ik hun daarvoor ook hartelijk danken.

Een bijzonder woord van dank aan de Raadsfractie. Ik ben erg 
trots op de politieke ontwikkeling van onze fractie. 

Beste CDA-er,

Er ligt weer een speciale editie van de 
Kerstspecial voor u. Niet alleen is dit de 
terugblik op en het vooruitkijken naar 
een bepaald jaar…. nee, ten tijde van het 
maken van deze Kerstspecial zijn we al 
volop bezig met de verkiezingen.

Met 5 raadsleden (waarvan er 2 bezig zijn aan hun eerste 
termijn) zijn we goed vertegenwoordigd. Door de ontwikkeling 
die één ieder heeft doorlopen durf ik te beweren dat iedereen de 
CDA fractie continu in de gaten houdt. Een compliment aan de 
fractie. Ik heb enorm genoten van het politiek bedrijven en het 
voorbereiden van de Raadsvergaderingen met deze club.

Op een andere manier heb ik intens mogen samenwerken met 
onze wethouder, Jessie Smeets-Palmen. Jessie dank voor de  
steun aan de fractie. Je bent onze vertegenwoordiging in het 
College van Burgemeester en Wethouder en vind ook dat jij 
daar de juiste persoon voor bent. Dank voor je inzet en vooral 
aan de tomeloze inzet om onze verkiezingsbelofte “we laten 
niemand in de kou staan”, waar te maken.

En nu vooruit…

De kandidaten zijn nagenoeg allemaal al in opperste staat van 
paraatheid. Klaar om een goede campagne te gaan voeren. 
Klaar om te laten zien waarom onze inwoners voor het CDA 
moeten stemmen. Het CDA is een brede volkspartij. Dit is zowel 
terug te zien in onze landelijke Kamerfractie, alsook op onze 
eigen lijst. Onze lijst bevat kandidaten die naast hun dagelijkse
werkzaamheden zich ook inzetten voor onze Maasgouwse 
verenigingen. Al met al kandidaten die dus diepgeworteld zijn 
in onze gemeente.



Ik wens u allen Fijne Feestdagen en een goed 2018!

Tim Snijckers
fractievoorzitter CDA Maasgouw

Dit zorgt er dan ook voor dat ons verkiezingsprogramma 
Maasgouwbreed gelezen kan worden. Iedere kern proberen 
we zoveel mogelijk te helpen. Maar we blijven realistisch 
en beseffen dat het financieel onmogelijk wordt om de 
voorzieningen in alle kernen overeind te houden. We maken 
daarom goed beargumenteerde keuzes en gaan hiervoor geen 
enkele gesprek uit de weg. 

Over het verkiezingsprogramma ga ik nu nog niet verder 
uitweiden. Dit kunt u op een later tijdstip inzien. Wat wel van 
belang is, is om te vermelden dat we net als 4 jaar geleden 
de verenigingen weer de mogelijkheid hebben gegeven om 
input te leveren. Aan deze oproep is weer veel gehoor gegeven. 
Wederom een teken dat we als CDA diep in Maasgouw 
geworteld zijn.

Punten uit ons regeerakkoord die voor Maasgouw van 
onschatbare waarde zijn, zijn natuurlijk meegenomen. Want 
wat kunnen we op dit moment als CDA Maasgouw goed ons 
landelijk partijnetwerk gebruiken. Zowel in Provinciale Staten,
Tweede Kamer en Eerste Kamer zitten we als CDA in de 
coalitie. Deze korte lijnen die we intern in de partij hebben 
zullen wij, zodra het Maasgouw raakt, ook gebruiken. Het feit 
dat we in alle gremia aan het roer staan onderschrijft nogmaals 
het belang van de oproep die ik altijd plaats: Stem ook tijdens 
lokale verkiezingen op een Landelijke Partij!!

We hopen op uw steun te mogen rekenen om te zorgen dat 
we als CDA wederom aan het roer mogen staan van deze 
prachtige gemeente. Een laatste woord van succes aan al onze 
kandidaten. Ik wens jullie een fantastische en enthousiaste 
campagne toe. 

2017 is bijna vervlogen, 2018 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!



Gespreide verantwoordelijkheid
Het individu, samen met het maatschappelijk middenveld en 
de overheid. Voorbeelden hiervan zijn het initiatief van een 
inwoonster om met een petitie te bewerkstelligen dat er 
aandacht is om in ieder geval seniorenwoningen te bouwen 
op de vrijgekomen schoollocatie in Maasbracht. Door ruim 
700 handtekeningen is hier wel degelijk rekening gehouden in 
het uiteindelijke plan. Een ander voorbeeld is de beweegtuin
die onlangs in Linne is geopend. Een bijzonder staaltje van 
samenwerking tussen het burgerinitiatief “Leef Linne”, het 
bedrijfsleven en de gemeente.

De donkere dagen voor Kerst nodigen uit 
tot bezinning. Terug kijken op afgelopen 
jaar maar dit jaar ook eens naar wat er 
de afgelopen raadsperiode is bereikt. De 
titel van het verkiezingsprogramma 2014 
-2018 was: “Samen kunnen we meer”. 
Daarin zijn de 4 CDA uitgangspunten 
vertaald.

Publieke gerechtigheid, 
Iedereen wordt in zijn waarde gelaten en heeft het recht zich te 
ontplooien. Voorbeeld hiervan is het feit dat wij in Maasgouw 
alle nieuwkomers een hartelijk welkom heten door de eerste 
inrichting van hun nieuwe adres te bekostigen. Het bedrag dat 
daarvoor nodig is, wordt niet omgezet in een lening. Tevens 
wordt daar een traject aan gekoppeld om mensen naar werk 
te begeleiden om zodoende zelfstandig in hun onderhoud te 
kunnen voorzien. Dank aan alle vrijwilligers die zich inzetten 
om deze inwoners hun weg te laten vinden. 

Solidariteit
Het zorgen voor de kwetsbaren in de samenleving. In het 
bijzonder de oudere mensen binnen Maasgouw kunnen 
terecht bij de zogenaamde Huiskamers Plus in Maasbracht en 
in Beegden. Een ontmoetingsplek in de eigen buurt waar naast 
vrijwilligers ook professionele ondersteuning aanwezig is, waar 
men met elkaar een gezellig dagprogramma heeft en de warme
maaltijd met elkaar wordt gebruikt.  Zo wordt het spook van 
vereenzaming tegengegaan en tevens zijn mantelzorgers voor 
een dag ontlast. 

in een donkere tijd
geeft een heel klein licht

uit een blij gezicht
soms een sprankje hoop

vele kleine lichtjes
die de liefdesstralen
uit hun diepste halen

zetten mij in gloed

met die gloed en hoop
wil ik er voor gaan zorgen
dat de vrede van morgen
ook uit mij mag lichten

Samen kunnen we meer



Rentmeesterschap
Toekomstige generaties een leefbare gemeenschap nalaten, 
uit zich in hoe wij het verenigingsleven ondersteunen. Het 
zoeken naar, soms nieuwe, vormen om met elkaar activiteiten 
te blijven ontplooien. Maar ook de verduurzaming van 
energiegebruik als het gaat om verlichting en de inzet van 
zonnepanelen. Behoud en onderhoud van groen in de 
openbare ruimte met inzet van mensen die soms in het 
“gewone” bedrijfsleven niet zo goed kunnen functioneren.

Ook in de nieuwe raadsperiode van 2018 – 2022 zal CDA 
Maasgouw zich blijven scharen achter onze uitgangspunten 
ten gunste van de gemeenschap in Maasgouw.

Maar nog voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 
2018 vieren wij met allen die ons dierbaar zijn:

Een zalig Kerstfeest 

& 

alle goeds voor het Nieuwe Jaar!

Jessie Smeets-Palmen
wethouder Gemeente Maasgouw

Punten uit ons regeerakkoord die voor Maasgouw van 
onschatbare waarde zijn, zijn natuurlijk meegenomen. Want 
wat kunnen we op dit moment als CDA Maasgouw goed ons 
landelijk partijnetwerk gebruiken. Zowel in Provinciale Staten,
 Tweede Kamer en Eerste Kamer zitten we als CDA in de 
coalitie. Deze korte lijnen die we intern in de partij hebben 
zullen wij, zodra het Maasgouw raakt, ook gebruiken. Het feit 
dat we in alle gremia aan het roer staan onderschrijft nogmaals 
het belang van de oproep die ik altijd plaats: Stem ook tijdens 
lokale verkiezingen op een Landelijke Partij!!

We hopen op uw steun te mogen rekenen om te zorgen dat 
we als CDA wederom aan het roer mogen staan van deze 
prachtige gemeente. Een laatste woord van succes aan al onze 
kandidaten. Ik wens jullie een fantastische en enthousiaste 
campagne toe. 

Boom in groen, rood en goud,
rond haardvuur kinderen luisterend

naar verhalen van weleer 

van koningen vergezeld van een ster,
op weg naar een wereld reddend kind,
geboren in een stal, bij engelengezang

Oude legendes maken plaats,
voor oude man met baard en slee 
met rendieren, elfen, sneeuw en ijs

en pakjes in gekleurd papier,
gebonden met glinsterende touwtjes,

de nieuwe goden zingen mooier



Kerstfeest
thuis zijn met z’n allen 
goed zijn voor elkaar

Kerstboom, kaarsjes
slingers, ballen 
herdenken van ‘t afgelopen jaar!

Goed voor elkaar!

debat. Wij vormden dan ook een fractie waarmee men terdege 
rekening hield.

We horen het bijna dagelijks: ‘Wat vliegt 
de tijd toch snel voorbij’. Zo weet ik nog 
als de dag van gisteren dat ik mijn eerste 
bijdrage aanleverde voor de kerstspecial 
van 2013. Nu 4 jaren verder kijk ik met een 
tevreden gevoel terug op de afgelopen 
raadsperiode. Als voltallige fractie hebben 
we ons laten zien bij tal van activiteiten 
en hebben we tevens van ons laten horen 
op vele fronten waaronder het politieke 

Vooruitkijkend staan Kerstmis en Oud & Nieuw alweer voor 
de deur. Een periode van huiselijke gezelligheid samen met 
familie, vrienden en bekenden. Een periode van bezinning
om daaruit kracht te putten en nieuwe energie te vinden voor
al datgene wat op ons pad gaat komen. 

Zo zijn daar op 21 maart volgend jaar alweer de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen. Opnieuw heb ik mij verkiesbaar 
gesteld en is mijn wens om mij ook de komende jaren samen 
met U te gaan inzetten voor een Maasgouw waarin we het 
‘Goed voor elkaar’ hebben.

Ik wens U allen fijne feestdagen en een vredig, gelukkig en gezond 2018!

Erwin Dehing
vice-fractievoorzitter CDA Maasgouw



Jeugdhulp in 2018

Mijn gedachten gaan uit naar de gezinnen waar het niet 
zo vanzelfsprekend is om de kerst op de deze wijze te 
kunnen vieren. Gezinnen die rond moeten komen van 
een bijstandsuitkering kunnen zich vaak weinig tot geen 
kerstcadeautjes permitteren. En de ontwrichte gezinnen waar 
kinderen (tijdelijk) geen thuis hebben waar ze zich veilig en 
geborgen voelen. Of jeugdigen die door negatieve invloeden 
van buiten af, op het verkeerde pad terecht zijn gekomen, en 
ouders die hierdoor het gevoel van onmacht hebben.

Duidelijk moge zijn dat preventie belangrijk is. Hoe eerder er 
ingegrepen wordt des te beter men de problemen kan 
bijsturen.

Het kerstfeest of kerstmis wordt over 
de hele wereld beleefd en gevierd. 
Een ieder doet dit op eigen wijze. 
Voor de ene persoon is het een
innerlijke beleving door bezinning op
kerst. Voor de ander is het een feest
van samenzijn met familie in een
omgeving met kerstbomen, verlichting,
eten en geschenken.

Het is goed dat er binnen de gemeente Maasgouw het 
volgende gesteld wordt: In 2018 moet in alle opzichten meer 
vooruitgang geboekt worden met de transformatie van 
jeugdhulp en daarmee samenhangende maatschappelijke 
ondersteuning. Er is een plan opgesteld dat de mogelijkheden 
biedt om jeugdhulp effectiever en efficiënter aan te sturen: 
‘Versnelling transformatie jeugd’.

Helaas komen ook de budgetten voor de jeugdzorg onder druk 
te staan en de kosten voor de jeugdzorg kunnen een grillig 
karakter vertonen. Voor mij is het van belang dat de kwaliteit 
en kwantiteit binnen de jeugdzorg hierdoor niet in het gedrang 
komt. 

We moeten ernaar streven dat steeds minder jeugdigen een 
fijne kerst moeten missen door welke oorzaak dan ook. We 
gaan ervoor in 2018 en verder.

Natuurlijk blijven we ook werken aan de andere punten binnen
het sociale domein zoals de WMO, participatie, de stille 
armoede en de vereenzaming van inwoners.

Ik wens u allen fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2018!

Thea Hoenen
raadslid Gemeente Maasgouw



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



Laten we samen

Samen proberen onze lichtjes te laten schijnen.
Leren elkaar helpende handen te reiken.
Rondom ons de vrede bewaken,
om samen deze Wereld een stukje beter te maken!

Alweer voorbij...

4 jaar geleden zag ik een oproep van de gemeente om eens 
kennis te maken met de gemeentepolitiek. Ik heb aan die 
oproep gehoor gegeven en ben lid geworden van het CDA. Het 
CDA, omdat ik op zoek was naar een partij die oog heeft voor 
de noden van bepaalde groepen in de samenleving, maar ook 
het belang van gezonde financiën een wam hart toedraagt. 
Kortom, een partij van het midden.

Het is niet te geloven, maar er is alweer 
een jaar voorbij. We staan aan de voor-
avond van Kerstmis en op de drempel van 
weer een nieuw jaar. Dat nieuwe jaar zal 
ook een nieuwe raadsperiode brengen 
en dat brengt ons er toe om ook terug te 
kijken naar de afgelopen raadsperiode.
Voor mij was dit voor het eerst dat ik 
betrokken was bij de gemeentepolitiek in 
de rol van commissielid.

In de afgelopen 4 jaar heb ik zitting gehad in de Commissie 
Leefbaarheid en Financiën en heb ik vooral in de fractie mijn 
inbreng kunnen hebben. Ik heb dat met groot plezier gedaan 
en ik vind ook dat we als deel van de Coalitie, samen met 
Lokaal Belang, hebben kunnen zorgen dat er te midden van 
het geweld van de grote decentralisaties, oog blijft voor het 
individu en voor de lokale behoeften. Voor mezelf zijn deze 
4 jaren een leerschool geweest die ik zeker niet had willen 
missen en ik zal de fractie ook de komende tijd blijven 
ondersteunen. 

Voor mij is het CDA of de politiek geen doel op zichzelf, 
maar een middel om samen er op toe te zien dat de 
gemeenschapsgelden goed besteed worden en er geen 
groepen worden vergeten. Daar wil ik graag mijn steentje 
aan bijdragen.

Ik wens u allen heel fijne feestdagen 

&

 een mooi, gezond en gelukkig 2018 toe!

Anita van Bruggen
commissielid Gemeente Maasgouw



CDA Senioren netwerk Limburg

ook mijn voorzitterschap overgenomen van het CDA senioren
netwerk Limburg. Ik vind het belangrijk dat er regelmatig nieuwe
mensen, met nieuw elan en nieuwe ideeën, bereidt zijn om 
hun bijdrage te leveren het algemeen maatschappelijk belang, 
o.a. voor de senioren. 

Het CDAS netwerk probeert te bewerkstelligen dat  binnen het
CDA op een evenwichtige wijze aandacht wordt gegeven aan 
de problemen en de belangen van senioren. Groot succes dat wij 
hebben bereikt is dat Lenny Geluk-Poortvliet (lid landelijk CDAS 
netwerk) per oktober lid is van de CDA-fractie van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal. Het streven van het CDA senioren
netwerk Limburg is om ook in de provinciale en de lokale CDA 
fracties een vertegenwoordiger te krijgen die zorg draagt voor 
evenwichtige aandacht voor de problemen en belangen van 
senioren. Met de a.s. verkiezingen in 2018 en 2019 zijn er weer 
nieuwe kansen om dit streven gerealiseerd te krijgen. 

Tot 1 januari 2017 mocht ik CDA Limburg
vertegenwoordigen in het landelijk AB 
CDA Senioren en was ik adviseur van 
het AB CDA Limburg. Na twee periodes 
mijn bedrage geleverd te hebben op 
deze bestuurlijke niveaus vond ik het van 
belang om het stokje over te dragen aan 
een nieuwe betrokken en gemotiveerde 
senior van CDA Limburg, de heer Theo 
Krebber. Hij heeft met ingang van 2017 

In 2016 en 2017 heeft het CDAS netwerk Limburg  gesprekken
gevoerd met bestuurders van de lokale afdelingen en het 
bestuur van CDA Limburg. Herhaalde verzoeken om in de ALV 
van CDA Limburg het nut en de noodzaak van het CDA Senioren
netwerk Limburg te mogen presenteren is tot op heden niet
gehonoreerd. Tot op heden is gebleken dat er bij bestuurders
weinig draagvlak is om te komen tot een senioren netwerk in
Limburg.  Mede in het perspectief van de a.s. lokale & provinciale
verkiezingen wordt dit ten zeerste betreurt. Wij achten het van
belang om van de leden van CDA leden te vernemen hoe zij
aankijken tegen een CDA Senioren netwerk in Limburg. Derhalve
is de vraag  gerezen of doorgaan met het CDA Senioren netwerk
Limburg  zinvol is? Deze vraag willen wij graag voorleggen aan de
leden, het DB en het AB van het  CDA Limburg. Het bestaande
CDAS Limburg is bereid en gemotiveerd om een inhoudelijke
bijdrage te leveren en mede zorg te dragen voor een groter 
senioren electoraat voor het CDA van lokaal tot europees 
niveau. Maar zonder een morele en materiële ondersteuning
van de leden en alle CDA bestuurders is dit niet langer 
mogelijk!? Mede namens de leden van het CDAS Limburg; 

Voor allen een gezond en gezegend 
2018 gewenst.  

Nel van Lin 
lid CDA Senioren netwerk Limburg 



Aankomst van Adriaan Pauw, gezant van de 7 Verenigde 
Provinciën in Münster (door Gerard ter Borch)

Weer een goed voornemen? Of worden het er meer voor 2018?
Een, twee of drie goede voornemens of plannen voor het 
komende jaar, dat is al enkele jaren een van de rode draden 
in de Kerstspecial. Wat zullen we ondernemen in 2018? Waar 
gaat de reis naar toe, willen we op stap of wat willen we lezen?

De verkiezingen voor de Raad staan op woensdag 21 
maart 2018 op de rol. Na de behaalde resultaten komen de 
onderhandelingen binnen en buiten de fracties in Maasgouw. 
Allemaal politiek, zeker, en voor de goede gang van zaken 
uitermate van belang voor de hele gemeente. Maar daarover 
willen we ’t in deze kleurrijke Kerstspecial niet hebben. Dat 
laten we met een gerust gevoel over aan anderen die meer 
“met twee benen in de politieke klei staan”.

Wat gaan wij dan doen in het jaar 2018?
Misschien hebt u Leeuwarden al in uw agenda staan, komend 
jaar Culturele Hoofdstad van Europa. Zoals u zonder twijfel weet, 
is deze activiteit aan de neus van Maastricht voorbij gegaan. 

Daarbij is in Europa de hele periode van 2018 aangeduid
als Jaar van het Cultureel Erfgoed. Wat moeten we daarmee? 
Het jaar 1568, dus 450 jaar geleden, betitelen het begin van
de 80-jarige Oorlog 1568-1648. Het verzet tegen Spanje en
het begin van de Verenigde Nederlanden, onze geschiedenis. 
Het einde was in de mooie stad Münster, 1648 de Vrede van 
Münster. Op 23 april 1568 de Slag bij Heiligerlee, op 5 en 6 
oktober van hetzelfde jaar de veldtocht van Willem van Oranje 
(1533-1584) vanuit Dillenburg via Obbicht en Stokkum de Maas
over. Maar intussen waren de graven van Egmont en Horn(e) 
al in de val gelopen bij Don Ferdinando Àlvares de Toledo,
en waren zij reeds op de Grote Markt te Brussel een kopje
kleiner gemaakt. Een statig monument treft u aan, als u in 
2018 Brussel bezoekt, op de Kleine Zavel. Vaak worden de 
gebroeders Diederik & Gijsbrecht van Bronkhorst-Batenburg,
afkomstig van het Limburgse Stein, daarbij vergeten. Zo niet 
in 2018, zij zullen “aan de Maas” ruim aandacht krijgen, in 
Obbicht en in Weert. U zult er zeker van horen. 



De belegering van Roermond door het leger van Oranje op 
4 augustus 1572 (door Fans Hogenberg)



De Grote Ommegang op 4 juli 2018 in Brussel zal veel 
aandacht hebben voor “De Van Hornes”, die uit Horn en 
uit Weert. We weten zeker dat u van harte welkom bent. 
Ook in Weert is rond de Martinustoren veel over Jakob en 
Willem te zien en te beleven.

   In 1998 door de Duitse Posterijen uitgegeven postzegel bij gelegenheid..
   van 350 jaar Westfälische Friede.

Overigens wordt in onze regio Midden-Limburg in 2018 nogal
wat aandacht besteed aan de jaren vanaf 1568. En enkele 
jaren eerder, zoals 1566 de beruchte Beeldenstorm, die in 
Steenvoorden in de Zuidelijke Nederlanden begon en mede 
onder de druk van de “Reformatoren” oversloeg naar Weert, 
Roermond, Venlo en het Noorden. En wat weet u nog over de 
“Bestandtwisten” rond 1609, over de “Raad van Beroerten”? 

Huidige tekst

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,

den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje

ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,

op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.

Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,

de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Als een prins opgezeten
met mijner heireskracht,

van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,

die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;

mijn ruiters zag men draven
zeer moedig in dat veld.

Originele tekst

Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen Bloedt,
Den Vaderland ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet;
Een Prince van Orangien
Ben ick vry onverveert.
Den Coninck van Hispangien
Heb ick altijt gheeert. 

Mijn schilt ende betrouwen
Zijt ghy, O Godt, mijn Heer.
Op U soo wil ick bouwen,
Verlaet my nimmermeer;
Dat ick doch vroom mag blijven
U dienaer t’aller stond
Die tyranny verdrijven,
Die my mijn hert doorwondt.

Als een prins opgezeten
met mijner heireskracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig in dat veld.

Wilhelmus (strofen 1, 6 en 11)



Allemaal geschiedenis. Onze Nederlandse geschiedenis. En 
weten we daarvan niet ietwat te weinig? Zou mede daarom 
de leider van het CDA, Sybrand Buma “het Wilhelmus” van 
1572 uit het hoofd willen laten leren? Om bij gelegenheden
van nationaal belang een of twee coupletten te zingen? 
We hebben het idee, dat hij met zijn plannen rond het 
nationale lied, wil dat we meer oog en weet hebben over 
ons eigen ontstaan, meer begrip krijgen waar onze wortels 
liggen, meer onze eigen geschiedenis kennen, hoe “het 
Nederland van nu” is ontstaan, uit een OPSTAND, via een 
verzet tegen de overheersing vanuit Madrid. Daarover gaat 
namelijk het “Wilhelmus van Nassau”, of “Willem van 
Nassav” met de beginletters. 

In 2018 is ook de herdenking 100 jaar einde van de WWI, of 
zoals onze zuiderburen dat noemen, de Grote Oorlog. In 2018 
bestaat het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden 200 jaar en 
daar ligt nogal wat “Limburgs” in de verschillende vitrines. Hoe 
het daar gekomen is? Daarover kunnen ze u in Stevensweert 
het een en ander vertellen, of wilt u dat vragen in Simpelveld? 

Geschiedenis en aanleiding voldoende om in het komende
jaar erop uit te trekken, een beetje geschiedenis in uw rugzak, en
kijken wat her en der vakmensen, maar ook andere belangstel-
lenden, u uit ONZE geschiedenis laten zien. Wat formuleerde 
de in Roermond geboren Joseph Hubert Mooren (1797-1887) 
al? Hij schreef een brede en diepgaande Geschiedenis van 
het Diocees Keulen: “ein Volk, das die Brücke zur Geschichte 
abbricht”, wird “an seiner Geschichtslosigkeit” zugrundegehen, 
“und damit ein Volk ohne Zukunft”. En voegde daaraan toe:

 “Die Vergangenheit wieder lebendig werden lassen, 
indem man sie neu bedenkt”.

Excuses voor de (te) lange historische verhandeling, het rolde
zomaar uit de pen, en toen de computer in. Er zullen zeker 
meer interessante evenementen in 2018 komen, die u kunt 
en wilt bezoeken. We hopen u op het een of ander SPOOR 
gezet te hebben. En hopen u te ontmoeten, bij voorbeeld 
bij “Gluren bij de Buren” 2018 in de veertiende editie van de 
Cultuurhistorische Zomer. Tot slot wensen wij u allen:

  EIN ZALIG KÖRSMIS en veur het JAOR 2018 ALLE GOODS, 
vuul reize met ein aope aug veur het VRÜGERE, wat oeit waas.

Ine en Hub Beurskens



Een helpende hand

en een van de sessies mocht voorzitten. Zelden ben ik meer 
gemotiveerd en geïnspireerd thuisgekomen. Met 1400 actieve
deelnemers en tientallen burgers, van overal uit Europa, die 
lieten zien wat er mogelijk is als jezelf aan de slag gaat. De 
Franse professor in mijn bijeenkomst liet zien dat een 
vroegtijdige check op alzheimer, niet in het ziekenhuis, maar 
met dezelfde methode in een gemeenschapshuis voor meer 
mensen tot vroegtijdig weten leidt en in elk geval kan bijdragen
tot een lagere drempel en ook behandeling om de ziekte te 
vertragen. Een ander voorbeeld. Het inzetten van een database 
waar patiënten hun ervaringen kunnen delen. Men gaat ervan 
uit dat een patiënt het beste weet hoe de eigen problemen 
worden opgelost en dit graag wil delen, artsen van het initiatief
bekijken overigens of de aanbevelingen op de website ook 
een echte bijdrage hebben voor andere patiënten en niet het 
tegendeel bewerken en dus niet geplaatst worden. Heel veel 
meer kan ik noemen. 

Een geschreven kerstboodschap hoort 
iets te hebben wat draagt en ook iets 
persoonlijks meegeeft. In de laatste 
weken zijn er wat zaken die mij goed 
deden. Daarover wil ik het dus ook 
hebben. 

Eind november was ik uitgenodigd voor 
een conferentie over sociale innovatie 
in Lissabon waar ik een inleiding hield

De les die ik weer geleerd heb is dat de Nederlandse overheid 
wel eisen mag en moet stellen aan de kwaliteit van de zorg 
en ook meedoet aan de financiering, maar dat het aan het 
lokaal niveau, onze gemeente is, om invulling te geven aan de 
wensen en verwachtingen van de burger uit Maasgouw. En 
dat is precies wat de decentralisatie van zorg naar de gemeente
wil bewerken.

Doen we het goed? Ja zeker, maar het kan altijd beter. 
Maar dat kunnen onze CDA wethouder en onze CDA fractie, 
die verantwoordelijk zijn voor de zorg, niet alleen. Men is 
afhankelijk van ons aller medewerking, hoe kunnen wij elkaar als 
mensen ondersteunen, welke innovatieve suggesties hebben
wij, zijn wij nog  bereid om op te letten en soms een handje te 
helpen…. niet verplicht maar gewoon op elkaar betrokken zijn 
en de kleine dienst willen doen voor de ander.

Mijn tweede positieve ervaring waren de gesprekken die 
ik met CDA bestuur en Margot Hofman mocht voeren in de 
benoemingsadviescommissie voor de samenstelling van de 
komende lijst. Deze commissie geeft een advies aan het CDA 
bestuur en praat daarom met de zittende leden van onze 
Raad, onze wethouder en de mensen die op de lijst stonden en 
willen staan. Was opgetogen te horen, echt van allen: de 
fractie functioneert uitstekend, ook de leden van de commissies,
men voelt zich happy, men is kritisch opbouwend naar elkaar 
en de sfeer is excellent. 



U persoonlijk en allen die u lief zijn wens ik een zalig kerstfeest 
en een gelukkig, gezond en succesvol 2018. 

Ria Oomen - Ruijten
senator Eerste Kamer

Onze CDA-ers bedank ik voor deze goede manier waarop ze 
zich inzetten en politiek bedrijven. Wij voelen ons als CDA in 
Maasgouw een partij die geruggesteund is door mensen in de 
Provinciale Staten, door de leden van de Gedeputeerde Staten, 
de mensen in de Tweede- en Eerste Kamer en het Europees 
Parlement. 

Wij kunnen met ons allen onze gedachten delen en samen 
oplossingen verzinnen om het goed te laten gaan voor de burgers 
in Maasgouw. Ja, die goede contacten buiten we uit, het maakt 
sterk, het maakt ons team sterk. We doen het voor U allen en 
ik vertrouw erop dat we ook na de verkiezingen weer met een 
hecht team dienstbaar kunnen zijn aan de lokale gemeenschap.

Dit Kerststerretje 
schijnt helder en klaar

dat het de weg mag leiden 
naar een gelukkig nieuwjaar!



Kerst in Europa

vandaag de dag kennen. In 2017 werd hier dan op verschillende
manieren bij stilgestaan. Zo kwamen de EU regeringsleiders in 
Rome bij elkaar, wat resulteerde in de stelling “Europa is onze 
gemeenschappelijke toekomst”. In Maastricht werd ‘t jubileum
gevierd met het programma “Europe Calling!”, waarbij terug-
geblikt werd op het Europa ten tijde van ondertekening en 
vooruitgekeken werd naar de toekomst.
 
Als we iets meer naar de nabije toekomst kijken, zien we dat 
de kerstdagen voor de deur staan. Kerst staat symbool voor 
solidariteit en saamhorigheid. We komen samen met vrienden 
en familie en staan stil bij de gebeurtenissen om ons heen, wat 
vaak gepaard gaat met lekker (en soms te veel) eten en drinken.
Het is bij uitstek een periode waarin ook aandacht voor de ander
centraal staat. Echter, niet alleen in Nederland zijn er mensen 
die zich in een minder bevoordeelde positie bevinden, ook 
voor vele vluchtelingen wereldwijd zullen de kerstdagen, net 

Traditioneel gezien is de kerstperiode 
een periode van terugblikken en vooruit-
kijken. Het voorbije jaar was in veel 
opzichten bijzonder en enerverend. Voor 
de Europese Unie stond 2017 in het 
teken van het 25-jarige jubileum van het 
Verdrag van Maastricht én het 60-jarige 
jubileum van het Verdrag van Rome. Beide
verdragen waren belangrijk voor de 
ontwikkeling van de EU zoals wij die 

zoals de rest van het jaar, geen gemakkelijke tijd zijn. Laten we 
ook daar de komende dagen bij stil staan, en laten we er met 
zijn allen voor proberen te zorgen dat mensen die hun eigen 
land ontvluchten, waar ook ter wereld, op een fatsoenlijke en 
menswaardige manier behandeld worden.
 
Naast een periode van terugkijken, wordt er tijdens de Kerst 
vaak ook vooruitgeblikt op wat ons te wachten staat in het 
nieuwe jaar. De politiek beheerste in 2017 nóg meer dan 
andere jaren het nieuws, met Tweede Kamerverkiezingen en 
een kabinetsformatie van maar liefst 225 dagen. Ook 2018 zal 
in het teken staan van verkiezingen, deze keer voor de (meeste)
gemeenten. De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen was 
overwegend positief voor ons als CDA, wat uiteindelijk ook 
weer in kabinetsdeelname heeft geresulteerd, met Raymond 
Knops als perfecte Limburgse ‘afgevaardigde’. Ook in Maasgouw
was de uitslag voor het CDA veelbelovend en waren we de derde
grootste partij. Hopelijk krijgen we bij de gemeenteraads-
verkiezingen wederom het vertrouwen van de kiezers en 
behalen we een mooi resultaat! 

Ik wens u hele fijne Kerstdagen 
en een in alle opzichten voorspoedig 2018!

 
Jeroen Lenaers

lid van het Europees Parlement 



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 



 Za
lig Kerst

feest en een Gezegend Nieuwjaar!
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