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#GEWOON DOEN

“Een verkiezingsprogramma 
is ontzettend achterhaald” 

Frans Kuppens

JANNEKE VAN HAPPEN

TROTS
Niet roepen vanaf de zijlijn, 

meedoen!

STIEKEM VERSLAAFD AAN 
HAPPY SOCKS  

Frank van Leeuwen
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inhoud Beste inwoner van Cranendonck,
De tijd dat partijen hun eigen verkiezingsprogramma maakten en als “het enige juiste” of “wij weten wat 

Cranendonck nodig heeft” presenteerden, ligt wat mij betreft echt achter ons. Ik ben enorm trots op wat 

wij in Cranendonck de afgelopen vier jaar gedaan hebben. Samen met u en de andere politieke partijen 

hebben we veel bereikt. 

Als CDA Cranendonck willen we hier graag mee verder. Daarom is dit geen verkiezingsprogramma, maar 

een magazine waar in begrijpbare taal staat waar we aan gewerkt hebben en wat we de komende vier 

jaar graag SAMEN met u en de andere partijen willen oppakken. Op deze manier samen zaken voor  

elkaar krijgen, daar gaat het in mijn ogen om. 

We zijn op de goede weg, hebben al veel zaken opgestart en geheel of gedeeltelijk gerealiseerd in 

Cranendonck waaronder mooie projecten. Maar juist nu komt het er niet alleen op aan om door te  

zetten en ook af te maken, maar ook om samen te zorgen voor een goede balans tussen leefbaarheid, 

het behouden van noodzakelijke voorzieningen, rust, ruimte en economie.

Cranendonck is vooruitstrevend op het gebied van participatie en we zijn trots op de voorbeeldfunctie 

die Cranendonck vaak wordt toegedicht. Dit kan alleen door samen, inwoners en gemeentebestuur, de 

ingeslagen weg verder voort te zetten en samenwerking nog meer inhoud te geven. 

CDA Cranendonck wil samen met u verder werken aan onze mooie gemeente Cranendonck waar het 

goed leven, wonen, werken en ontspannen is en waar iedereen zich thuis én gehoord voelt.

GEWOON DOEN!

Frans Kuppens

Wethouder Cranendonck

Lijsttrekker CDA Cranendonck

“Tussen de 
mensen..
Daar ben ik op
mijn best!”

4 Samen voor elkaar

8 Één team, ons team, 

 één doel

12 In de race voor de raad

 Frank van Leeuwen

13 In de race voor de raad 

 Carina Gimblett-van   

 Weert

14 Rustig naar de raad

15 De C van CDA...

16 In de race voor de raad

 Hans Teklenburg

17 In de race voor de raad

 Eric Peeters

Het samen mooier
maken in Cranendonck!
Gewoon doen!
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Wat kregen we 

in Cranendonck?

Na het beëindigen van Hof van Cranendonck en een periode van stilstand is de Baronie in ontwikkeling in nau-
we samenwerking met vertegenwoordigers van de buurt, dorpsraden, agrariërs, ondernemers en cultuur- en  
natuurorganisaties. 

BOUWHALLEN CARNAVALSGROEPEN

Problemen met waterberging en verkeersproblemen brachten 
we onder de aandacht bij bestuur en waar nodig provincie 
en waterschap. Agrariërs zijn ondersteund bij hun bedrijfs- 
ontwikkeling via Keyport en betrokken bij de ontwikkeling 
herziening bestemmingsplan buitengebied. 

We werkten mee aan een structurele oplossing voor het vrachtverkeer in  
Maarheeze (met alle lof voor werkgroep “Samen mee naar de A2”),  aan  
maatregelen om het sluipverkeer in de dorpen aan te pakken, aan de veiliger 
inrichting van de voorlopige randweg in Budel en aan het onderzoek  naar een 
structurele oplossing van de verkeersafwikkeling aldaar.

Het huishoudboekje is op orde na het 
succesvol afronden van enkele flinke 
bezuinigingen en doorgevoerde aan-
passingen. Cranendonck is een finan-
cieel gezonde gemeente! 

AANDACHT VOOR AGRARIËRS

VERKEERSVEILIGHEID

WONEN
FINANCIËN 

ONDERNEMERSKLIMAAT

METALOT 

Bouwen in Maarheeze lag stil tot 
we de behoeften concretiseerden, 
betrokkenen activeerden en zo 
ontwikkeling op de Neerlanden 
II op gang brachten. We hebben 
nagenoeg alle woningbouwont- 
wikkeling op Cranendonckse plek- 
ken gestimuleerd en zijn enorm 
trots op de realisatie van Os Thoes: 
een thuis voor onze eigen ouderen 
op een vertrouwde plek. 

BARONIE VAN CRANENDONCK

Samen 
Voor 

Elkaar

We hebben innovaties in het sociaal domein 
mogelijk gemaakt, evenals de inzet van sociaal 
makelaars, extra jongerenwerk en de blijvers- 
lening voor ouderen, we hebben eenzaamheid 
en laaggeletterdheid op de kaart gezet.

SOCIAAL BELEID

BURGERPARTICIPATIE
Vier jaar geleden 
was onze slogan 

#SamenVoorElkaar. 
Wat bereikten we 

eigenlijk?

Na ons initiatiefvoorstel in 2014 is het  
betrekken van en samenwerken met  
burgers in een stroomversnelling gekomen. 
In nauw overleg met de dorpsplatforms zijn 
zij doorontwikkeld en digitaal platform ONS 
Cranendonck is gestart. 

We namen het initiatief met enkele carnavalsgroepen om locaties te zoeken om de carnavalsjeugd weer kansen te 
geven. Dat is gelukt met de realisatie van twee bouwhallen!

OPVANG VLUCHTELINGEN

CENTRUMPLANNEN

Ondanks de economische crisis hebben meer ondernemers grond ver-
worven in Cranendonck, zijn zij gefaciliteerd bij groei via pachtconstruc-
ties van grond, subsidies en netwerken vanuit Brainport en Keyport. 

In Budel  van incidentele vraag naar  
totaalplan voor een levendig en gast-
vrij centrum. Waar inmiddels met diverse  
initiatiefnemers de eerste grote stappen 
worden gezet! En nu echte aandacht voor 
Maarheeze. In nauwe samenwerking met 
inwoners en bedrijven is er inmiddels een 
uitvoeringsplan en gaan we aan de slag.

Door goed in gesprek te blijven met Cranen- 
donckers konden we de pijnpunten uit de 
overeenkomst met het COA halen en goede  
afspraken maken voor opvang die solidair is met 
de vluchtelingen én onze inwoners. 
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Na jaren van stilstand is 
Metalot in ontwikkeling. 
Geen zware vervuilende in-
dustrie meer, maar schone 
duurzame technologie. Het 
bestemmingsplan is door 
de Raad vastgesteld, vele 
initiatiefnemers staan in de 
startblokken.  
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Ik ben 58 jaar, getrouwd met Francien en samen 
hebben we drie kinderen: Sil, Fieke en Loek.  
Geboren en opgegroeid in Budel-Schoot op het 
Stationsplein. Vanaf mijn 21e woon ik in Budel. Nu 
ben ik met veel plezier wethouder in Cranendonck, 
daarvoor werkte ik in het bedrijfsleven. Eerst tech-
nisch en management, later verantwoordelijk voor 
het commerciële beleid en relatiebeheer. Ik ben 
sportief en actief als voetballer en scheidsrechter 
bij SV Budel en daarnaast fitness ik. Sporten en 
fit zijn vind ik erg belangrijk om dit werk goed te  
kunnen doen. 

Hoe omschrijven anderen jou?
Als gedreven en gedisciplineerd. Eerlijk, betrouw- 
baar en een doorzetter. Wel altijd kijken naar en 
meenemen van meningen en belangen van anderen. 

Waar staat CDA voor? 
Het CDA staat voor: gerechtigheid, gezamenlijke  
verantwoordelijkheid, solidariteit, duurzaam beheer 
en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Onder gerechtigheid scharen we niet alleen 
democratisch samenleven maar ook het zorgen 
voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Bij 
gezamenlijke verantwoordelijkheid geven inwoners, 
organisaties en overheid elkaar het vertrouwen 
om te doen waar ze goed in zijn. Niet alles hoeft 
volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen 
en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe  
dingen geregeld moeten worden. Bij solidariteit 
gaat het om betrokken burgers om de onderlinge  
verbondenheid te versterken zowel tussen  
generaties als tussen arm en rijk. De overheid moet 
zorgen voor de basis van sociale zekerheid: voor 
iedereen gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. 
Vanuit duurzaam beheer en maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen voelen we ons geroepen tot 
zorg voor natuur en cultuur. We hebben de natuur 
en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en 
geven deze door aan de mensen die na ons komen. 
Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen be-
lang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied!

Wat betekent CDA Cranendonck voor jou?
Ik voel me thuis bij het CDA, omdat de uitgangs- 
punten volledig bij mij passen. CDA Cranendonck 
weet hier met een enthousiaste groep mensen op 
lokaal niveau en op een lokaal passende manier 

goed uitvoering aan te geven. We staan dicht bij de 
inwoners en proberen samen met de inwoners op 
inhoud de dingen voor elkaar te krijgen die zorgen 
voor een leefbaar, mooi en vooruitstrevend Cranen-
donck. Daarom wil ik me graag blijven inzetten met 
het CDA voor Cranendonck!

Wat worden jouw speerpunten de komende 4 
jaar?
De financiën hebben we al goed op orde maar  
blijven een punt van aandacht. Ook het door  
ontwikkelen van het duurzaam industrieterrein 
Metalot, met al zijn onderdelen, de universiteits- 
campus, economische en cultuurhistorische 
ontwikkeling en uitvoeren van natuuruitbreiding. 
Daarnaast zijn speerpunten: de centrumplannen 
van Budel en Maarheeze en de ontwikkeling van de 
Baronie van Cranendonck. 

Waarom wil je wethouder blijven?
Kijkend naar de genoemde speerpunten mag het 
duidelijk zijn dat er nog veel energie gestoken moet 
worden in deze projecten om ze daadwerkelijk te 
laten slagen. Ook doorontwikkeling van burger- 
participatie, o.a. het veel meer betrekken van  
inwoners, vraagt nog veel inzet en energie. Ik heb 
die energie en wil deze graag de komende vier jaar 
weer voor Cranendonck inzetten!

“Vroeger wilde ik 
elektriciën worden... 
Ach, spanning en energie 
horen ook zeker bij het 
werk wat ik nu doe!”

Van oppakken 

Gewoon Doen!
naar aanpakken: 

Frans Kuppens
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één team

één doel!
ons team

1. Frans Kuppens
Met 4 jaar ervaring als wethouder en 4 jaar 
als raadslid zetten we een ervaren bestuurder 
en bekende Cranendoncker met trots op num-
mer 1 op de kieslijst. Economie, financiën, bur-
gerparticipatie, grote projecten als Metalot,  
Baronie van Cranendonck, centrumplannen  
Budel & Maarheeze. Frans houdt van aanpakken , 
samen met betrokken mensen, bedrijven en  
organisaties. Frans Kuppens: Gewoon Doen!

2. Janneke van Happen
Deze geboren en getogen Soerendonkse heeft 
een jong gezin en is sinds 4 jaar raadslid en frac-
tievoorzitter.  In de raad valt Janneke (35) op 
door een sterke blik op de inhoud en oprechte 
discussies. Eigenlijk is ze wars van politiek. Jan-
neke studeerde sociale wetenschappen aan de 
Universiteit Utrecht en werkte jaren in de jeugd- 
zorg. Nu adviseert ze zorgaanbieders en  
gemeentes over het sociaal domein. 

3. Frank van Leeuwen
Een jong talent in onze top 3! Frank (22) is  
bijna klaar met zijn opleiding Public Governance 
(Bestuurskunde) aan de universiteit van  
Tilburg. Deze enthousiaste Schotenaar is kind 
aan huis bij diverse verenigingen zoals voetbal, 
carnavalsgroepen en Jong Nederland. Frank 
zette met Janneke het jongerenpanel NexZt! op 
en wil zijn jeugdige blik en netwerk gebruiken 
om de stem van jongeren te laten horen in de 
raad.  
 
4. Carina Gimblett- van Weert
Carina is een actieveling! In Maarheeze staat 
zij bekend als voorzitter van buurtvereniging 
de Kijkakkers en trekt ze stevig aan de touwtjes 
van het initiatief busverbinding Maarheeze- 
Were Di. Hier heeft ze door een goede samen-
werking met alle betrokkenen mooie resultaten 
behaald: een definitieve busverbinding tussen 
Maarheeze en scholengemeenschap Were Di in 

Valkenswaard! Ook zet ze zich nu actief in voor 
het daadwerkelijk beperken van sluipverkeer in 
Maarheeze. 

5. Hans Teklenburg 
Budelnaar Hans is nu gepensioneerd na jaren-
lang de wereld te hebben rondgereisd met 
turntoestellen voor Janssen-Fritsen. In de tijd 
die overbleef was hij gedurende meer dan 30 
jaar actief in het bestuur van de Budelse Come-
die, de Buulder Buk en Turnlust. Hans vindt 
sport, cultuur en een bloeiend verenigings- 
leven erg belangrijk. Zijn ruime ervaring in het 
bedrijfsleven zet hij in om mee te werken aan 
een economisch sterk Cranendonck. 

6. Eric Peeters
Eric, Budel-Schoot, hield zich altijd bezig met 
de mens en zijn werk. Als arbeidsdeskundige en 
later als beleidsadviseur. Nu werkt hij als zelf-
standige. Voor Eric is politiek vooral een plek 
om nieuwe inzichten te ontwikkelen waardoor 
het leven goed kan blijven. En dat is volgens 
hem niet alleen maar een economische aan- 
gelegenheid. Natuur, duurzaamheid, erfgoed 
en cultuur krijgen zijn warme belangstelling.

7. Pierre van Cranenbroek
Pierre woont in Gastel, beheert een paarden-
pension en was actief in het bedrijfsleven 
zoals CHV, Campina en Rabobank. Op sociaal 
maatschappelijk terrein zette hij zich in voor 
ZLTO en ruim 25 jaar bood Pierre begeleiding 
bij de plaatselijke ponyvereniging. Zijn aan-
dacht gaat uit naar bestemmingsplannen en de 
ontwikkeling van het buitengebied. 

8. André Heesterbeek
Maarheezenaar André heeft lang gewerkt in 
de opleiding van volwassenen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Vooral mensen met een 
fysieke beperking leidde André op in werktuig-
bouwkundige en fijnmechanische richting. De 
laatste jaren verzorgt hij hier opleidingen in. 
André is lid van de Loopgroep Cranendonck en 
van Gilde St. Joris-St. Barbara te Maarheeze.

9. Barry Lenders
Barry woont in Budel, is vader van vier doch-
ters en werkzaam in de metaal. Hij is so-
ciaal betrokken; voorheen als ouderraadslid 

bij een kinderdagverblijf en nu als OR-lid bij  
basisschool De Schatkist, en het Sint Nicolaas 
Comité Budel. Mede door de cursus ‘Politiek 
actief’ en zijn opvatting ‘langs de zijlijn bereik 
je niets’ heeft Barry de stap genomen om zijn 
stem te laten gelden in de gemeente. Voor de 
mensen nu en voor de kinderen later.

10. Noud van Leeuwen
Noud was afgelopen periode raadslid voor het 
CDA en dat gaf hem veel voldoening. Hij heeft 
zich inhoudelijk hard gemaakt voor concreet en 
helder (sociaal) beleid in het belang van onze 
inwoners. Noud is van aanpakken, bijvoorbeeld 
als initiatiefnemer van de realisatie van de  
carnavalsbouwhallen als basis voor behoud van 
carnaval. Als arbeidsmakelaar zet hij zich vanaf 
dit jaar nog effectiever en vol energie in voor 
het welzijn van alle Cranendonckse inwoners. 

11 Paul Coenegracht    
12 Jac de Werdt
13 Harrie Gerlings
14 Robbert Steijvers
15 Peggy Arts
16 Bram Quist
17 Sjef van Deurzen
18 Toon van der Heijden
19 Bart Retera
20 Anita Duisters
21 Alexander Truijen
22 Franca Swinkels
23 Jan Verhoeven
24 Anton van Meijl
25 Jan Migchels
26 Jac Duis 
27 Jos Canjels
28 Harrie Vorst  
29 Jac Vreijsen
30 Ad van der Weiden



Hoe omschrijven anderen jou?
Als een bezige bij. Ik ben altijd in de weer met mijn 
gezin, m’n werk, als raadslid, met vrienden, etc. Maar 
juist die combinatie vind ik leuk! Door mijn werk en 
raadslidmaatschap ben ik goed op de hoogte van wat 
er speelt in Cranendonck, bij andere gemeenten en 
op het gebied van wet- en regelgeving. En mijn gezin 
houdt me bewust van waar ik het allemaal voor doe: 
om er voor elkaar, voor onze kinderen, iets moois 
van te maken. Daar werk ik hard voor. Met wat flauwe  
humor en af en toe wat ongeduld. 

Waarom ben je lid van het CDA? 
Ruim vier jaar geleden ben ik benaderd door het CDA 
om mee te doen. Ik was toen lid van de WMO-advies-
raad van Cranendonck en Dorpsraad Zurrik. En door 
mee te doen in de gemeentepolitiek zou ik me nog 
meer maatschappelijk kunnen inzetten. Ik heb geen 
moment getwijfeld of het CDA bij mij zou passen. Een 
landelijke partij heeft veel kennis en deskundigheid. 
Gelukkig varen we wel onze eigen koers en worden 
we niet ‘van bovenaf’ gestuurd. Wij weten immers 
wat werkt voor Cranendonck, niet de mensen in Den 
Haag. 

Waar kennen we je van? 
Sommigen kennen me al vanaf de basisschool,  
anderen vanuit mijn voormalige activiteiten bij korf-
bal,  SJS of WMO-adviesraad. Ik kom geregeld bij de 
dorpsraad in Zurrik, daar zou ik nog veel meer voor 
willen betekenen als ik daar praktisch meer tijd voor 
had. En met mijn kinderen kom ik natuurlijk geregeld 
op school, het voetbalveld, het zwembad, etcetera. Ik 
ben net een mens, doe boodschappen, sport, ga om 
met vrienden en familie etc. 

Wat betekent CDA voor jou? 
Het CDA is voor mij een bewuste keuze voor 
‘het samen mooier/ beter maken’. Niet de bal 
bij de overheid leggen, niet alles op het individu  
afschuiven. Maar met elkaar, burgers, bedrijven, 
overheid, organisaties, de belangen op tafel leggen 
en aan de slag gaan. Verantwoordelijkheid nemen en 
meedoen, niet makkelijk roepen vanaf de zijlijn. Ook 
bij lastige vragen vol voor de inhoud gaan en altijd 
met mensen in gesprek zijn, al zijn ze vierkant tegen. 
Wat de “C” voor mij betekent was eerlijk gezegd wel 
even zoeken. Ik ben geen fervent kerkganger. En dat 
hoeft volgens mij ook niet. 

Die openheid en diversiteit vind ik belangrijk en  
herken ik ook bij het CDA. Dat spreekt mij aan. 

Hoe is het om raadslid te zijn? 
Het kost me veel tijd maar ik vind het leuk en ik leer 
er enorm veel van. Waar je allemaal over gaat als 
gemeente! Ik heb daardoor een enorme dossier- 
kennis opgebouwd, maar ook vaardigheden  
ontwikkeld zoals spreken in het openbaar, complexe 
vraagstukken analyseren, discussiëren op inhoud, 
samenwerken, verantwoordelijkheid nemen. Een 
aanrader dus!

Waar ben je het meest trots op? 
Voordat ik in de raad kwam diende ik, via de toenmalige 
CDA-fractie, een initiatiefvoorstel Burgerparticipatie 
in. Dat werd door alle raadsleden ondersteund. Daar 
is burgerparticipatie mee op de kaart gezet. Ik ben er 
trots op dat ik die bal aan het rollen bracht!

“Ik ben allergisch voor 
mensen die roepen dat het 
allemaal anders moet en 
zelf niets bijdragen.”

Het samen mooier maken 

Gewoon Doen!
in Cranendonck:

We verzamelden mensen die 
woningen willen ontwikkelen op de  

Neerlanden ll in  Maarheeze.

Janneke van Happen
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Leeftijd: 22
Beroep: Student Bestuurskunde aan Tilburg  
University 
Gezinssamenstelling: Twee lieve ouders, een 
zus en een broertje
Je kunt me kennen van: Jong Nederland  
Budel-Schoot, Rood-Wit ‘67 of een van de vele 
mooie activiteiten die in Cranendonck te doen 
zijn en waar ik graag te vinden ben (zeker rondom  
carnaval!)
Waarom het CDA: Ik ben zeer gecharmeerd van 
de wijze waarop het CDA politiek bedrijft. Geen 
loze kreten roepen of via alle mogelijke kanalen de 
wereld laten weten waar je allemaal ‘tegen’ bent; 
maar juist verantwoordelijkheden nemen en zoe-
ken naar realistische kansen voor een betere toe-
komst. Ik vind het echt té makkelijk om altijd maar 
via de zijlijn te schreeuwen wat anders moet. Ik 
ben iemand die graag dingen aanpakt en dat zie ik 
dan ook graag in de politiek terug. ‘Gewoon doen!’.
Wat wil ik bereiken in de raad: Ik vind het  
belangrijk dat ook mijn generatie is vertegenwoor-
digd in de raad. Op dit moment zijn alle raadsleden 
een stukje ouder dan ik (no offence), en voor de  
diversiteit is het goed als er jeugd aansluit. Daar-
naast wil ik vooral de Cranendonckers laten zien dat 

er écht veel meer gebeurt dan het overgrote deel 
denkt. Als ik kijk naar de inzet van CDA Cranendonck 
de afgelopen jaren omtrent bijvoorbeeld Metalot, 
burgerparticipatie en in het bijzonder de bouw- 
hallen, dan is het doodzonde dat niet iedereen die 
inzet ziet of waardeert. Ik denk dat er nog veel te 
verbeteren valt in communicatie naar inwoners, 
dus ik hoop daaraan met frisse, nieuwe energie 
een bijdrage te leveren.

Wat ik nog even kwijt wil: Ik heb onwijs veel zin 
om aan de slag te gaan, dus help mij in deze ‘Race 
voor de Raad’!

Carina Gimblett – van Weert 
Leeftijd: 53, 
Werk: ik heb sinds 1993 een eigen zaak in o.a.  
administraties, jaarrekeningen en belastingadvies.
Gezinssamenstelling: getrouwd met een Engelsman, 
zoon van 16, 2 grote Hovawart honden;
Je kunt me kennen van: Werkgroep Bus/  
fietsverbinding Maarheeze-Were Di (mede-oprichter) 
die in 2013 de bus naar Valkenswaard heeft opgestart, 
Buurtvereniging De Kijkakkers Maarheeze, Karate-
school Yin Yang, fysio-fitness en fitness in Maarheeze,  
of zomaar van zien in de winkels…
Waarom het CDA: Toen CDA Cranendonck me vroeg 
om Maarheeze te vertegenwoordigen in de gemeente- 
raad, heb ik de basisgedachten van het CDA eens goed 
bekeken (want totaal geen weet van de politiek!) en 
die bleken wel heel dicht bij die van mijzelf te liggen:  
respect hebben voor mens en natuur, normen en 
waarden en eerlijkheid belangrijk vinden, behulpzaam 
zijn, samen dingen voor elkaar krijgen, zuinig zijn op 
goeie dingen… Dat past helemaal bij mij. 
Wat wil ik bereiken in de raad: Verbeteren van de 
verkeers- en sociale veiligheid voor schooljeugd en fi-
etsers, het sluipverkeer binnen en rond onze dorpen 
minimaliseren, bus en trein beter laten aansluiten op 
de behoefte binnen Cranendonck. Criminaliteit rond 
het station Maarheeze aanpakken. Bedrijven een  
gunstig huur-/koopklimaat bieden zodat de leegstand 
wordt beperkt, de werkgelegenheid groeit en de centra  
aantrekkelijker worden. Het pestprobleem op onze 
scholen verminderen. 
Ik kan echt niet: niks doen of stilzitten en vroeg naar 
bed gaan.”

in de 

voor 
de raad
race

Stiekem verslaafd aan: 
Happy Socks

“Je hoort bij mij wel eens 
een Zummers of Engels 
woord in mijn zinnen.”

Frank van Leeuwen

in de 

voor 
de raad
race
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woordzoeker

Ik ga stoppen als voorzitter van KS de  
Heiknuuters uit Budel Dorplein. Dat heb ik vele 
jaren met plezier en voldoening gedaan. Dit jaar 
ga ik op zoek naar mijn opvolger om vervolgens 
in goed overleg toe te werken naar het moment 
van aftreden.
Ik wil me graag in blijven zetten voor mijn dorp 
waar de komende jaren heel wat veranderingen 
op stapel staan. Daarom lijkt mij een nieuwe  
uitdaging in de gemeentepolitiek wel wat!! 
Aan de ene kant heb ik meer dan 25 jaar 
bestuurservaring, opgedaan in diverse  
Dorpleinse besturen. Anderzijds komt mijn 
vakkennis van integrale veiligheid mij goed van 
pas. De komende twee jaar ben ik dus nog niet 
beschikbaar voor een raadsfunctie maar ga ik 
me in alle rust op de achtergrond inwerken. En 
wie weet wat de nabije toekomst dan brengt!
Als rasechte Dorpleiner, in hart en nieren, zal ik 
binnen mijn mogelijkheden uw belangen gaan 
vertegenwoordigen. 

Grootschalige investeringen in natuur 
en cultuur bij de ontwikkeling van 
Metalot. 

De Baronie is weer in 
ontwikkeling, op het 

gebied van natuur, 
recreatie,  

cultuur en ondernemen. 

Aandacht 
voor alle 
kernen!

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
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Verdiensten CDA Cranendonck
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
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AGRARIERS BARONIE
BLIJVERSLENING
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METALOT
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Geen race

naar de raad
maar rustig

Aangenomen moties (2017)
1. Weerbaarheid jonge kinderen 

2. Zicht op Zorg 

3. Aanbieden groenafval

4. Gehandicaptenparkeerkaart

5. Leefbaarheid kernen 

6. Verbreding A2

7. Bedoeling Gemeenschapshuizen

De C van CDA in 100 woorden

We horen regelmatig, “Waarom toch die C?” 
Voor ons geeft het houvast, 
het geeft een richting mee

Die C, die is van samen, 
van normen en fatsoen
Van omzien naar elkaar, 
iets voor een ander doen

Je kunt naar een kerk gaan (of niet), 
om in contact te komen
Met jezelf, de ander, 

te verlangen en te dromen

Van een mooi Cranendonck 
om door te kunnen geven

Van hoe ook onze kinderen hier 
goed en gelukkig kunnen leven

Die C is van bezinning, 
van rust en van reflectie

Waar gaat het in de kern om? 
Daar maken we de connectie!

Janneke

“Een omgeving waarin een gezond evenwicht is te 
vinden in werken, sporten en een natuur waar ruimte 
is voor rust, bezinning, inspiratie en creativiteit. “
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Paul Coenegracht

Fa
ct

s

2017

13 raadsvergaderingen  13 adviescommissies  23 CDA fractievergaderingen  135 
raadsvoorstellen 115 technische vragen gesteld 2 schriftelijke vragen gesteld  
(Gratis Wifi voor Cranendonckers & Behoud Kindertelefoon) 2 amendementen 
werden er aangenomen (1 mee ingediend, de andere ondersteund) 7 moties werden 
er aangenomen, allemaal (mede) ingediend door CDA 22.30u voor deze tijd werden 
alle raadsvergaderingen afgerond 113 minuten is de gemiddelde duur van de  
raadsvergadering 14 informatiebijeenkomsten voor raadsleden 70 raadsinformatiebrieven

08.00-09.00 
Bijpraten met buitendienst  
09.00-10.00 
Overleg met Waterschap  
10.00-11.00 
Projectteam Baronie 
van Cranendonck 
11.00-12.00 
Overleg vertegenwoordigers 
Budel-Dorplein 
12.00-13.00  Pauze  
 

13.00-14.00 
Bespreken klimaataanpak 
Cranendonck  
14.00-14.30 Reistijd   
14.30-16.00 
Werkplaats 
Detailhandel MRE   
16.00-16.30 Reistijd 
16.30-17.30 Voortgang platform 
“Ons Cranendonck”  
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Hans Teklenburg
Leeftijd:  67 jaar
Beroep:   Sinds 2015 gepensioneerd.  Voorheen werkzaam in het internationale topturnen als adviseur  
en verkoper.
Gezinssamenstelling:  Getrouwd, twee dochters en twee kleinkinderen.
Je kunt me kennen van: Turnlust, de Budelse Comedie, Buulder Buk, de Zittingen, Heemkundekring, 
Willem de Zwijgerstraat.
Waarom het CDA:  Het CDA staat voor het zorgen voor elkaar en wil graag een betere
wereld doorgeven aan de volgende generaties. Wat mij ook aanspreekt is dat het CDA geld wil  
uittrekken om de sport, de sportverenigingen en sport voor mensen met een beperking te versterken.
Wat wil ik bereiken in de raad:  Ik wil mijn ervaring, energie en tijd  graag inzetten voor een  
Cranendonck waar het goed leven is,  en waar iedereen kan meedoen.
Trots op:   Mijn gezin, Cranendonck, mensen die zich belangeloos inzetten voor de samenleving.
Allergisch voor:  Ongefundeerde kritiek.
Stiekem verslaafd aan:  Geschiedenis, quizzen, lekker eten.
Ik kan echt niet:  Als ik me ergens voor inzet lukt het vaak maar zingen kan ik echt niet.
Vroeger wilde ik worden:  Ontdekkingsreiziger. In mijn beroep heb ik meer dan 130 landen bezocht 
en dit aardig kunnen waarmaken.

Leeftijd: 50
Beroep: producent videoverhalen, schrijver, 
spreker, trainer. Was arbeidsdeskundige en beleids- 
adviseur.
Gezinssamenstelling: getrouwd met Willemien, 
zoon Dennis 15, dochter Anne 13.
Je kunt me kennen van: opzet sinter- 
klaasintocht Budel-Schoot, Schootitief, hou vaak 
een microfoon vast bij evenementen in ons dorp. 
Waarom het CDA: CDA Cranendonck heeft zin-
geving als leidende motivatie, maar bestuurt 
niet met ‘de bijbel in de hand’. We kijken vanuit 
een breed zingevend perspectief naar het leven 
en zo ook naar vraagstukken en uitdagingen in 
onze gemeente.  We zijn vooral een club die niet 
zuur moppert vanaf de zijlijn, maar optimistisch  
verantwoordelijkheid neemt en meedoet.
Bezinning hoort wat mij betreft bij de ‘C’. In onze 
gemeenschap en dus ook in onze fractie, zijn 
er mensen die bezinning en hun spiritualiteit, 
niet per se willen verbinden met het instituut 
‘kerk’. Wat we gemeen hebben is dat we een  
sociale gemeenschap wensen en het leven op de 
beste manier willen doorgeven aan de volgende 
generaties. 

Wat wil ik bereiken in de raad:
Een omgeving waarin een gezond evenwicht 
is te vinden in werken, sporten en een natuur 
waar ruimte is voor rust, bezinning, inspiratie en  
creativiteit. 
Wat ik nog even kwijt wil: Politiek betekent 
voor mij niet alleen de boekhouding doen, maar 
ook bepaalde zekerheden tegen het licht houden 
en bekijken of we die kunnen vervangen of  
verbeteren: “waarom doen we het zo?”.  
Trots op: mijn moeder
Allergisch voor: eh..nergens voor 
Stiekem verslaafd aan: nootjes! maar iedereen 
mag het weten, dus stiekem..
Ik kan echt niet: voetballen 
Vroeger wilde ik worden: politieagent, radi-
opresentator en gemeenteraadslid in een, voor 
mij toen nog onbekende, bijzondere Brabantse  
gemeente. (gevonden!)
Wat moest jullie mam/ pap vroeger 100 x 
tegen je zeggen: Doe je licht uit en ga slapen.

“Een omgeving waarin een 
gezond evenwicht is te  
vinden in werken, sporten 
en een natuur waar ruimte 
is voor rust, bezinning,  
inspiratie en creativiteit. 

‘Samen topprestaties leveren’

Eric Peeters
in de 

voor 
de raad
race

“We moeten het 
samen doen.”

in de 

voor 
de raad
race



Maarheeze

Soerendonk

Budel

Budel-Schoot

Budel-Dorplein

Gastel

Gewoon

in Cranendonck
Doen

Een hart voor mensen die het even niet zelf kunnen, 
hard voor mensen die niet willen, ondersteuning op 
maat, sociaal makelaars/ team per kern, goed zicht 
op zorginzet, inzetten op preventie: voorkomen 
is beter dan genezen. Zorg en ondersteuning zo  
dichtbij mogelijk verkrijgbaar en hierbij openstaan 
voor initiatieven van ondernemers, met behoud van  
keuzevrijheid voor de cliënt. 

Zoals verdere ontwikkeling Metalot, terrein Nassau Dietz, de Baronie 
en de centrumplannen van Budel en Maarheeze. Toekomstbestendig 
en aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen. Samen tegen 
criminaliteit: een netwerk aangaan om veiligheid voor (agrarisch)  
ondernemers en inwoners te vergroten. Regionale samenwerking:  
beschikbaar stellen van kennis, informatie en communicatiemiddelen. 

Veilige en efficiënte verkeersafwikkeling in en tussen kernen 
inclusief verbeteren (veilig) openbaar vervoer. Waaronder  
zeker de verkeersafwikkeling aan de zuidkant van Budel, vracht-
verkeer en sluipverkeer in Maarheeze, doorgaand verkeer in 
Soerendonk, verkeersafwikkeling rondom de ontwikkeling van 
Metalot in Dorplein. Promotie van Kempen Airport, een station in 
Budel- Schoot voor personenvervoer, een snel-fiets-route Weert- 
Eindhoven en vergroten van de bereikbaarheid van bedrijven- 
terreinen waaronder Metalot met het openbaar vervoer. 
Beschikbaarheid over glasvezelnetwerk voor goed internet. 

Cultureel Cranendonck: een structureel aanbod van 
culturele evenementen en kunst, behouden van tradities  
zoals  carnaval, kermis en sinterklaas, ontwikkeling van  
cultuur op de Baronie en CultuurCraan. Stimuleren van  
culturele activiteiten voor o.a. jeugd. 

Niet meer naar believen consumeren en uitputten van de 
aarde, samen verantwoordelijkheid nemen voor een zuinig 
gebruik van grondstoffen. Samenwerken in ecologische 
ontwikkelingen met energiecoöperaties, onderwijs en 
bedrijven. 

Woningontwikkeling die past bij de vraag van de Cranendonckers zoals 
Neerlanden II in Maarheeze maar ook in Budel en de andere kernen! 
Goed onderhoud van onze openbare ruimte (fietspaden bijvoorbeeld). 
Gratis WiFi-plekken in de gemeente. Ruimte creëren voor creatieve 
oplossingen voor leegstaande gebouwen: gemeentelijke gebouwen als 
de Hoge Weg in Maarheeze en voormalige school de Kleine Wereld in 
Budel. Maar ook kerkgebouwen die leeg staan, (delen van) agrarische 
bedrijven, (delen van) industrieterreinen en leegstaande panden in de 
centra zoals Café de Sport in Soerendonk.  

Ondersteunen van het verenigingsleven, zij vormen 
een belangrijke schakel in de preventie van problemen 
op sociaal en lichamelijk gebied. Oog voor 
doorontwikkeling van het sporten voor alle Cranen-
donckers en voor sportlocaties. Inzetten op het  
vergroten van weerbaarheid van kinderen, ook ter 
preventie van problemen later. Geen coffeeshop in 
de gemeente. 

Actieve dorpsplatforms, plekken om samen te kunnen komen 
zoals een speelplek, huiskamers, gemeenschapshuis, bouw- 
hallen, bibliotheek & oude kerk. Sociale samenhang tussen 
bedrijven en mensen die ondersteuning nodig hebben. Burgers 
aan zet in digitaal platform ONS Cranendonck. Verbinding  
tussen generaties: jong & oud, samen doen. Waardering 
van vrijwilligers en mantelzorgers. Ook verbinding tussen 
gemeente en inwoners, bedrijven en organisaties. Verder 
ontwikkelen van burger- en/ of overheidsparticipatie.  Dat 
moet in de genen komen van de gemeente, maar ook van 
mensen die iets van de gemeente gedaan willen krijgen.

En dit alles binnen een gezond financieel plaatje!

SOCIAAL CRANENDONCK
BEREIKBAAR CRANENDONCK

DUURZAAM CRANENDONCK

AANTREKKELIJK CRANENDONCK

GEZOND CRANENDONCK

ONDERNEMEND CRANENDONCK

CULTUREEL CRANENDONCK

VERBONDEN CRANENDONCK
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CDA CRANENDONCK 

#GewoonDoen!

www.cda.nl/cranendonck
cdacranendonck


