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Voor u ligt de derde nieuwsbrief van het CDA-Bladel. Middels deze nieuwsbrief hopen 
wij onze zichtbaarheid als CDA Bladel te vergroten, naast onze activiteiten op social 
media en in de PC55. U bent natuurlijk ook altijd van harte welkom bij onze 
fractievergaderingen. Zie hiervoor de data op onze website www.cdabladel.nl   

De gemeenteraadsleden van het CDA  

 Op  30 maart jl. zijn de raadsleden van de gemeente Bladel 
geïnstalleerd. CDA Bladel wist vier zetels te behalen en dat 
betekent vier raadsleden: Niels Beerens, Marco  
Schoenmakers, Henri van Gorp en Nathalie Baijens gaan de 
komende vier jaar als CDA-raadsleden aan de slag. In deze 
nieuwsbrief en in de volgende nieuwsbrieven stellen zij zich 
aan u voor.  

  
  
Henri van Gorp  
Iedere stem telt! Vier jaar geleden net niet. En dit jaar op de kop af 
net wel genoeg stemmen voor een zetel in de gemeenteraad van 
Bladel. Iedereen die heeft gestemd, hartelijk dank daarvoor. Het doet 
goed en geeft mij nog meer motivatie om mij de komende vier jaar in 
te zetten voor jou, en met jou, in onze gemeente.  

De afgelopen vier jaar heb ik met ons CDA-team mogen samenwerken. Niet direct in 
de raad, maar wel volledig betrokken in de commissie grondgebied en bij de 
fractievergaderingen. Ik ben trots wat wij als CDA in die vier jaar bereikt hebben, 
zoals het versnellen van de woningbouw.  
Maar we zijn er nog niet. Ook voor de komende vier jaar zijn er flinke uitdagingen. 
Hoe groot willen wij onze dorpen laten groeien? Hoe houden wij de dorpse 
gezelligheid en de leefbaarheid hoog en alles wat daarbij komt kijken? Er is genoeg 
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werk te doen en genoeg om het met elkaar over te hebben, want uiteindelijk doen we 
het met elkaar en voor elkaar!  
  

CDA Bladel neemt deel aan coalitie  

Na enkele intensieve weken van 
onderhandelen heeft CDA Bladel op 12 
mei jl., samen met Bladel Transparant en 
de Vrije Hapertse Partij, het 
coalitieakkoord gepresenteerd. Zie voor 
de inhoud van dit coalitieakkoord onze 
website www.cdabladel.nl.   

In dezelfde vergadering zijn ook vier wethouders geïnstalleerd. Voor CDA Bladel gaat 
Fons d’Haens aan zijn derde termijn als wethouder beginnen.   

  

Fons d’Haens  

Op voordracht van CDA Bladel mag ik opnieuw aan de 
slag, ditmaal in een team met vier wethouders. Deels 
ingegeven door de uitslag van de verkiezingen, maar ook 
goed om Bladel in de regio goed op de kaart te zetten. 
Want er komt nogal wat op ons af. Enerzijds de 
zogenaamde ‘schaalsprong’ van de Metropoolregio 
Eindhoven. De sterke groei van bedrijvigheid in 
Brainport, met ASML voorop, zorgt voor uitdagingen: 
grote vraag naar nieuwe bedrijventerreinen en woningen. 
Kunnen we de vraag bijbenen, waarbij bereikbaarheid 

ook een  
belangrijke rol speelt? Is er wel ruimte? Hoe houden we huizen betaalbaar? 
Anderzijds zorgen klimaatverandering en het stikstofprobleem voor grote 
veranderingen in ons buitengebied. Ook hier wordt een grote claim gelegd op de 
beschikbare ruimte. Zonder dat er een duidelijk perspectief is voor onze agrarische 
sector. Werk aan de winkel dus! Samen met de nieuwe raadsfractie en met jullie als 
achterban: voor elkaar, met elkaar!  
  

Bestuurssamenstelling CDA Bladel  

Tijdens de ALV op 9 mei jl. hebben we met veel CDA-leden teruggekeken naar de 
verkiezingen en vooruitgekeken naar de komende vier jaren. We constateren dat we 
een actieve en betrokken ledengroep hebben. Dit willen we de komende jaren graag 
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zo houden en proberen om deze groep te vergroten. Bestuursleden CDA Bladel: 
Patrick Adriaanse (voorzitter), Lian van Rijthoven (secretaris), Walter Ansems 
(penningmeester), Anjo van de Huygevoort (lid), Thea Tinga (lid).  
CDA-familiedag  

Na twee jaar afwezigheid vanwege corona is ook de traditie 
van de jaarlijkse CDA-familiedag weer voortgezet. Op 14 
mei jl. waren we te gast bij Annemiek van de Sande en 
Koen Duis. Op een zonnige zaterdag werd er fanatiek 
deelgenomen aan het Levend Ganzenbordspel en werd de 
dag afgesloten met een lekkere barbecue.  

In de ochtend hebben enkele leden deelgenomen aan de 
ALV van CDA Brabant. Hier zijn alweer ideeën opgedaan 
voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.  

  

Wat speelt er de komende periode in de Bladelse politiek?  

Egyptische Poort  
Het gebied “de Egyptische Poort” wordt verder ontwikkeld. 
Voor CDA Bladel zijn de daar gesitueerde 
sportverenigingen het uitgangspunt. Vanuit dit 
uitgangspunt bekijken en beoordelen wij alle andere 
plannen die in dit gebied aan de orde zijn. Concreet 
betekent dit bijvoorbeeld dat de geplande vijver niet te 

dicht op het sportpark mag komen te liggen; verenigingen moeten de mogelijkheid 
houden  
om nog uit kunnen breiden indien noodzakelijk. Wat ons betreft komt de vijver deels 
te liggen waar nu woningbouw is ingetekend. Daarnaast zetten we in op snel een 
nieuwe accommodatie voor de korfbal, de huidige accommodatie is bedroevend 
slecht. Verder zijn wij voor de bouw van het zwembad, zodat jong en oud uit onze 
gehele gemeente hier kan (af)zwemmen. Ook de Bossingel moet snel worden 
aangepakt, zodat al onze (jonge) sporters uit Bladel veilig naar het sportpark 
kunnen. Wij hopen dat het college zich realiseert dat de grote bedragen die gemoeid 
zijn met de plannen ook verwachtingen wekken voor andere sportparken, want ook in 
Casteren is er de  noodzaak om tot een nieuwe duurzame accommodatie te komen.   
Onze standpunten, wat betreft de Egyptische Poort, baseren we mede op de 
gesprekken met meerdere verenigen en de buurtbewoners. Harstikke leuk en 
interessant om uitgenodigd te worden voor een gesprek of een bezoek aan een 
vereniging.  
 
En verder:  
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Verkeersvisie  -  Perspectiefnota  - Jeugdhulp:   
In de CDA-fractievergadering van 4 juli a.s. worden de standpunten van CDA Bladel 
voorbereid. Iedereen is hierbij van harte welkom. Besluitvorming vindt plaats in de 
gemeenteraadsvergadering van 7 juli a.s. U kunt de raadsvergadering meekijken en 
terugkijken via de website van de gemeente Bladel: www.bladel.nl .   
  
Na de zomervakantie:   
O.a. Visievorming over de schaalsprong van de Metropoolregio Eindhoven: Zie de 
input van Fons d’Haens eerder in deze nieuwsbrief.  
  
Wilt u meepraten en meedenken? Neem contact op met een van onze raadsleden!  
  


