
In maart 2018 kiest Weert een nieuwe gemeenteraad. Vier jaar geleden werd
het CDA met zes zetels overtuigend de tweede partij van Weert. Ondanks het
feit dat dit niet leidde tot deelname aan de coalitie, heeft ons dat er zeker niet van 
weerhouden om ook in de afgelopen periode vanuit onze idealen de schouders 
eronder te zetten. Altijd constructief, maar zeker ook kritisch waar dat moest.
En met resultaat!

Met de nieuwe verkiezingen in aantocht is onze inzet duidelijk. De komende
jaren willen we meebesturen en verder bouwen aan Weert. Een betrouwbare
en slagvaardige gemeente die ruimte geeft aan de samenleving. Waar mensen
initiatief nemen en gestimuleerd worden om zelf invulling te geven aan hun ideeën 
en talenten. Met een sterke kandidatenlijst en een krachtig verkiezingsprogramma 
in de hand zien we de verkiezingen met vertrouwen tegemoet.

Een greep uit onze behaalde resultaten:

• Vermindering bezuiniging subsidies voor verenigingen
(van € 519.000 naar € 200.000)

• Behoud loket Burgerzaken Stramproy
• Behoud Beej Bertje als wijkaccommodatie voor Laar
• Openhouden multifunctionele accommodatie Swartbroek
• Inzet voor snelle uitvoering verbreding basisschool Altweerterheide
• Totstandkoming nieuwe basisscholen (integrale kindcentra) Leuken en Laar
• Goedkeuring treinverbinding met Antwerpen voor personenvervoer 
• Accent op de Weerter geschiedenis in het nieuwe gemeentemuseum
• Actie tegen glasverbod in de horeca bij evenementen
• Uitspraak raad tegen strengere regels voor St. Maartensvuren
• Geld voor MTB-fi etsroutes in het buitengebied
• Beperking van de bezuiniging op het openbaar groen en inzet voor

verbetering van de kwaliteit van het openbaar gebied
• Actie tegen het uitzetten Taurosrunderen in Stramproy en Altweerterheide

De schouders eronder!

9.  Antoinette te Riele - Gordijn
(50, Keent)

10.  Peter Mols (45, Altweerterheide)
11.  Carin Rosbergen (59, Boshoven)
12.  Henk Stribos (69, Boshoven)
13.  Marian Dirckx - Coumans

(49, Boshoven)
14.  Sjoerd Raemaekers

(23, Groenewoud)
15.  Léon Nijnens (53, Molenakker)

1. Hendrik Stals (50, Stramproy)
2. Tessa Geelen (30, Fatima)
3.  Jasper Heesakkers 

(34, Centrum) 
4.  Thamara Winters

(30, Rond de Kazerne)
5.  Pierre Sijben (61, Laar)
6.  Jan Stroek (64, Keent)
7. Colette Grijmans (21, Molenakker)
8.  Jeroen Weekers (23, Biest)

Verder staan op de lijst: Vincent Sterring-Schouten (43, Rond de Kazerne),
Rob Gerlings (25, Boshoven), Gonny De Goeij (63, Centrum), Alessandro Guidi
(26, Boshoven), Ruud van Eerd (26, Swartbroek / Keent), Jos Mans (55, Tungelroy), 
Nicky Linskens (30, Laarveld), Michiel Maes (30, Keent), Nelleke Padmos-Janssen
(67, Boshoven), Harrie Kuipers (54, Molenakker), Anton Jacobs (65, Graswinkel)
Hans Mathijsen (60, Boshoven) en Jeroen Lenaers (33, Stramproy).

www.cdaweert.nl
Volg ons ook op:

Beste lezer,

2018 is begonnen. De start van 
een nieuw jaar is een mooi mo-
ment om de balans op te maken. 
Om lessen te trekken uit het 
verleden en nieuwe voornemens 
te maken voor de toekomst. Een 
nieuw jaar met nieuwe kansen 
en mogelijkheden. Kansen die we 
samen gaan grijpen. 

In deze Nieuwjaarsfolder blikken 
we kort terug op de afgelopen
periode. We laten zien waar we 
ons sterk voor hebben gemaakt 
en we blikken vooruit op de
komende verkiezingen. 

Ik ben er ontzettend trots op om 
aanvoerder te mogen zijn van 
een fantastisch CDA-team.
We gaan vol vertrouwen op weg 
naar 21 maart en nog belang-
rijker… de periode daarna. 
Samen bouwen we aan een nog 
betere gemeente Weert. Want 
daar gaat het uiteindelijk om!
 
Ik wens u en uw dierbaren een 
gezond, gelukkig en voorspoedig 
2018.

Hendrik Stals
Lijsttrekker CDA Weert

Wij zijn Weert
…want de kracht zit in onze samenleving!

Vol vertrouwen 
het nieuwe
jaar in! 
Nieuwe en vertrouwde gezichten, 
kwaliteit, diversiteit en heel veel 
enthousiasme. Dat kenmerkt onze 
kandidatenlijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 21 maart 2018.  

Er staat een fantastisch CDA-team 
klaar om voor Weert aan de slag te 
gaan. Een team van betrokken en
enthousiaste Weertenaren, daar
kunt u op rekenen!

Bekijk onze introductiefi lm op
www.youtube.com/cdaweert.

Van links naar rechts: Staand: Sjoerd Raemaekers, Jeroen Weekers, Jasper Heesakkers, Hendrik Stals,
Tessa Geelen, Pierre Sijben, Léon Nijnens, Marian Dirckx-Coumans. Zittend: Carin Rosbergen,
Antoinette te Riele-Gordijn, Jan Stroek, Colette Grijmans,  Peter Mols, Henk Stribos, Thamara Winters.

‘Wij wensen u alle geluk, gezondheid
en inspiratie voor het nieuwe jaar!’ 
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Kandidatenlijst CDA Weert



Verbindend leider met hart voor de samenleving

 Hendrik Stals

 “Ik heb er veel geleerd over het 
leven en ben veel sterker gaan 
relativeren. Soms denk ik: 
‘Jongens, waar maken jullie je hier 
in Nederland toch zo druk om?!’
Ik ben door deze ervaring nog min-
der materialistisch geworden. Het 
enige dat je in je leven echt nalaat 
zijn je kinderen, daar moet je voor 
zorgen en in investeren. Het gaat 
niet om die iPad en die auto”. 

Eén van de grootste passies
van Hendrik is mountainbiken: 
“Ik ga elke zondag met vrienden 
rond- crossen in de bossen. Ik 
vind het geweldig om uitgedaagd 
te worden en om samen de eind-
streep te halen. Het groepsbelang 
staat voorop”. En dat laatste sluit 
naadloos aan op de politieke visie 
van Hendrik: “Ik geloof dat het 
belang van het collectief boven 
het belang van het individu gaat. 
De kracht zit in de mens en in de 
samenleving. De grootste waar-
den in het leven zijn niet in geld
uit te drukken”. 

In een tijd waarin het lijkt dat 
mensen steeds vaker tegen elkaar 
worden opgezet, moet de politiek 

Het is de tweede keer dat Hendrik 
Stals de kandidatenlijst van het 
CDA Weert aanvoert. Voor zijn 
werk en in zijn vrije tijd heeft hij 
vele landen bezocht. Hij bekeek 
de wereld vanaf hoge bergen en 
verbreedde zijn horizon op talloze 
manieren, maar streek uiteinde-
lijk weer neer in Stramproy, het 
dorp waar zijn wortels liggen. 

Hendrik houdt van het Weerter 
levensgevoel: “De gemeenschap 
is groot genoeg om ervoor te 
zorgen dat ieder mens op zichzelf 
kan staan en zichzelf kan ontwik-
kelen, en klein genoeg om ervoor 
te zorgen dat mensen er nog voor 
elkaar zijn en de helpende hand 
toesteken. Dit gevoel kenmerkt 
Weert: een gemeente met een 
intiem karakter, een prachtig
buitengebied en een bloeiend
verenigingsleven. Stad en platte-
land zijn één geheel en zeker
niet hoofd- en bijzaak”. 

In het dagelijks leven is Hendrik 
werkzaam als officier bij de 
Koninklijke Luchtmacht. Als militair 
is hij uitgezonden geweest naar 
voormalig Joegoslavië:

verantwoordelijkheid nemen en 
een verbindende rol spelen. Dat 
vergt inzicht in de samenhang en 
relaties. Ook de onderwerpen die 
de gemeenteraad behandelt staan 
nooit op zichzelf. 
Hendrik zag relaties tussen men-
sen en culturen, beleefde oorlog 
en vrede en in de gemeenteraad 
van Weert pakt hij, met een rugzak 
vol levensbagage, alle grote en 
kleine problemen aan. 
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In ons programma staan
5 thema’s centraal:

Sterke samenleving
Wij staan voor een sterke samen-
leving, waar iedereen zich veilig, 
thuis en beschermd voelt. Een 
samenleving waar respect en omzien 
naar elkaar de norm is. Daarbij kiezen 
we voor een politiek die de problemen 
aanpakt in plaats van uitvergroot.

Zorg voor elkaar
Goede zorg is voor ons een kwestie 
van beschaving. Wij willen dat ouderen 
en zieken nu de zorg krijgen die wij 
ook zouden willen als we later zelf
zorg nodig hebben. Samen vormen 
we die samenleving waarin niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten.

Eerlijke economie
In een eerlijke economie profiteert 
iedereen mee en zijn de spelregels
gelijk. Een eerlijke economie is ook 
een duurzame economie, waar 
ondernemerschap loont en groei en 
bedrijvigheid de toekomst van onze 
kinderen versterkt in plaats van belast.

Familie en gezin
Thuis is daar, waar je weet dat er
altijd iemand voor je klaar staat. Die 
aandacht en zorg voor elkaar maken 
een familie, gezin of relatie een van
de waardevolste dingen in het leven.

Waarden en tradities
Onze waarden en tradities zorgen voor 
verbinding en herkenning. Ze maken 
ons tot wie we zijn. Daarom zijn ze het 
waard om te beschermen en door te 
geven via opvoeding en onderwijs.

Onze plannen voor een beter Weert: 

• De wijken en dorpen versterken
• Wijkcoördinatoren voor elke 

wijk en dorp
• Kwaliteit groenvoorziening 

verbeteren
• Maatschappelijke stage 

voor jongeren
• Begrijpelijke zorg dichter bij 

de mensen
• Bezoek binnenstad stimuleren: 

proef gratis parkeren in garages
• Een rechtvaardig subsidiebeleid 

en waarderingssubsidies
• Right to challenge en digitale 

participatie

Benieuwd naar ons complete
programma? Kijk op 

www.cdaweert.nl 

Hendrik Stals

Beroep:
Officier bij de Koninklijke Luchtmacht 
Geboren op:
11 september 1967 in Stramproy
Woont in: Stramproy
Getrouwd met: Imke
Vader van: Jamie, Ruben en Björn
Hobby’s: 
gezin, mountainbiken, schutterij,  
bergbeklimmen, vrijwilliger scouting, 
herdenkingscomité Stramproy

Wij zijn Weert 
…want de kracht zit
in onze samenleving!

Wij zijn Weert. Dat is titel van ons 
nieuwe verkiezingsprogramma en 
onze slogan voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen. 
En met wij bedoelen we alle Weer-
tenaren. De kracht zit immers in onze 
samenleving en die maken we met
elkaar. Iedereen heeft het recht om 
mee te doen en de plicht om bij te 
dragen. Jong en oud, man en vrouw, 
stad of dorp, samen zijn we Weert.

Het CDA is dé partij die echt uitgaat 
van de kracht van de samenleving en 
niet alles overlaat  aan de overheid of 
de markt. Waar mensen samen leven, 
wonen en werken en betrokken zijn 
bij hun stad, hun dorp, hun gezin, hun 
school, hun wijk, hun bedrijf en hun 
vereniging. Weert is zo’n samenleving 
en daar zijn we maar wat trots op!


