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INHOUD
Beste inwoner van Cranendonck,
Wat fijn dat u ons magazine TROTS heeft opengeslagen. Voor u ligt een verkiezings- 
magazine, dus géén verkiezingsprogramma! Waarom niet? Omdat ik daar niet in geloof. Een 
beperkt aantal mensen kan - met alle goede bedoelingen - niet opschrijven hoe en wat er de 
komende vier jaar in Cranendonck moet gebeuren. 

We moeten het in Cranendonck met elkaar doen. Wij kiezen daarom als partij voor een  
magazine waar je in begrijpelijke taal kunt lezen aan welke mooie initiatieven vier jaar lang 
keihard is gewerkt. Maar ook waar we graag de komende vier jaar sámen met u en de andere 
partijen mee aan de slag gaan. Als team!

Elk onderwerp kan alleen slagen door met alle betrokken partijen in gesprek te zijn. Van  
woningbouw tot goed sociaal beleid, van duurzaam-
heid tot centrumplannen en van het ondersteunen 
van ondernemers tot de problematiek rond het AZC. 

We willen participatie verder doorvoeren met als 
belangrijkste uitgangspunt: u als inwoner staat  
centraal. We hebben jullie signalen keihard nodig! 
En dat is niet zo simpel als even iets ophalen of over 
de schutting gooien. Het gaat om het voeren van het 
échte gesprek en elkaar steunen daar waar nodig. 
Juist dat zorgt voor positiviteit en daar krijg ik de 
meeste energie van!

Namens ons hele team: bedankt voor het vertrouwen 
de afgelopen jaren. Ik kijk er Juist Nu naar uit om een aantal belangrijke zaken in Cranendonck 
met u op te pakken en af te maken. Geniet ondertussen van onze prachtige gemeente, want 
daar mogen we TROTS op zijn! 

Veel leesplezier. 

Frans Kuppens
Wethouder Cranendonck
Lijsttrekker CDA Cranendonck 
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Vol energie om door te gaan! 
Frans Kuppens
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boer te zijn. 
Interview met Pierre en 
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Ontmoet Sil, Frank, 
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Vier jaar geleden 
was onze slogan 
#GEWOONDOEN. 
Wat deden we 

eigenlijk? 

GEWOON 
GEDAAN

SOCIAAL BELEID. Sociaal makelaars onder- 
steund, versteviging van het jongerenwerk. 

Scheidingsspreekuur. Ontwikkeling van  
collectieve voorzieningen WMO zoals  

Automaatje, huiskamers, hulpmiddelenpool. 
Aantal bijstandsgerechtigden terug- 

gebracht. Sociaal team doet de zogenaamde 
omgekeerde toets: “Welke oplossingen zijn 
er nodig zodat een gezin weer verder kan?” 

I.p.v. regels beoordelen. Nieuw beleid voor de 
aanpak van armoede.  

CULTUUR. CultuurCraan gaf een boost aan 
de culturele activiteiten. Zoals op de Baronie 
waar een eeuwenoud verhaal opnieuw leven 

is ingeblazen. Culturisten van Cranendonck 
worden meer verbonden. Uitgebreid  

cultuurprogramma in de Borgh, Smeltkroes 
en Het Cantinetheater. We hebben veel  

talent, kunstenaars en musici in  
Cranendonck. Met onze motie  

‘Cultuurmiddelen’ hebben wij ze beter in 
positie gebracht. Wat er in onze gemeente is, 

hoeft niet van elders gehaald te worden. 

CENTRUMPLANNEN. Het centrum van 
Maarheeze is een stuk aantrekkelijker  

gemaakt! Het viaduct volgt nog. Veel voor-
bereidingen gedaan voor het centrumplan 

Budel dat nu bijna klaar is voor uitvoering. 
Daarbij bouwen van appartementen op  

locatie ‘Rabobank’, verplaatsing van de  
Jumbo en realisatie van een verblijfscen-

trum.  Appartementen in leegstaande  
winkels in aanloopstraten: zo houden we 

sterke winkelcentra en creëren we  
woonruimte!

OPVANG VLUCHTELINGEN. We 
hebben in onze motie ‘Aanpak 

veiligheidsprobleem overlast-
gevers’ gesteld dat we een  

oplossing willen van het Rijk tegen 
de overlast en onveiligheid, dan 

pas praten we verder over opvang 
van vluchtelingen. Op ons  

verzoek heeft de burgemeester 
deze motie besproken met de 

staatssecretaris en wordt onder-
zocht of we snel kunnen stoppen 

met de aanmeldstraat en de 
opvang.

BURGERPARTICIPATIE. De 
samenwerking tussen inwoners 
en gemeente is verder versterkt. 

We hebben duidelijker om-
schreven wie wanneer welke rol 
heeft, en wat je van elkaar mag 

verwachten. We hebben het 
Burgerberaad voorgesteld. Een 

manier om willekeurige inwoners 
goed te informeren en om hun 

mening te vragen over belangrijke 
onderwerpen. Een alternatief voor 

een ja/ nee – referendum.  

WONEN. Flinke boost in woningbouw, 
mede n.a.v. onze motie ‘Tempo op woon-
visie’. Grootschalig: zoals uitvoering plan 
Neerlanden II, middelgrote projecten als 
appartementen Nieuwstraat, Kern van 
Schoot en kleine of particuliere projecten in 
nagenoeg alle kernen. Meer mogelijkheden 
voor flexwonen en actief grondbeleid voor de 
gemeente om zelf meer regie te nemen in 
realisatie van woningbouw. 

AGRARIËRS. Waterwerkgroep met agrariërs, 
waterschap en provincie opgericht om te werk-
en aan wateroverlast, waterberging, droogte en 
biodiversiteit. Via Buitenkans met agrariërs aan 
de slag om te komen tot toekomstige  
alternatieven voor agrarische locaties. Denken  
in mogelijkheden!   

FINANCIËN. Solide financieel 
beleid. Investeren in wat nodig 
is voor de toekomst van 
Cranendonckers, op de centen 
letten waar nodig. Huishoud-
boekje is prima op orde.  

KLIMAAT. Energiestrategie met keuze vóór  
zonneparken en tegen windmolens in Cranendonck. 
Duurzaamheidsbeleid gericht op opwek van (schone) 
energie en terugdringen energiegebruik. Project 
Groene Zone voor inwoners om hun huis te  
verduurzamen. Visie op klimaatbestendig  
Cranendonck met acties tegen hittestress,  
wateroverlast en projecten op scholen zoals de 
Boogurt. Reduceren van het restafval. 

ONDERNEMERS. Veel ondernemers 
gefaciliteerd met verwerven van grond 
binnen kant-en-klaar bestemmings- 
plan. Strategisch grondbeleid opgestart 
om sneller en vraaggericht bedrijfs- 
locaties te ontwikkelen. Garantstelling 
voor glasvezel industrieterreinen en 
glasvezel buitengebied mogelijk  
gemaakt. Bedrijvencontactcentrum 
opgezet voor alle ondernemersvragen 
en brede ondersteuning tijdens  
Corona zowel voor continuïteitsvragen 
als aanvragen financiële ondersteuning. 
Support bij doorontwikkeling Bivak. 

VERKEERSVEILIGHEID. Vracht- en 
sluipverkeer houden we uit Maarheeze. 
In de andere dorpen halen we de  
snelheid uit de verkeersstromen voor 
de verkeersveiligheid. We sturen op een 
concreet verkeersplan. Daarmee moet 
een einde komen aan ‘pleisters plakken’ 
en problemen doorschuiven naar de 
straat verderop. We vonden dat de auto 
te veel ruimte krijgt op lokale wegen 
waar ook voetgangers en  
fietsers gebruik van moeten maken, en 
te weinig ruimte op verbindingswegen 
die daarvoor bedoeld zijn. Om dit beter 
te regelen hebben we budget  
vrijgemaakt. 
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Hallo, mijn naam is Frans Kuppens. Ik ben 
getrouwd met Francien en samen heb-
ben we drie kinderen: Sil, Fieke en Loek en 
een kleinkind: Do. Ik ben nu met heel veel 
plezier wethouder in Cranendonck. Ik ben 
sportief en een aantal keer per week te 
vinden in de bootcamp. Daarnaast ben 
ik actief als scheidsrechter bij SV Budel. 
Sporten en fit zijn vind ik erg belangrijk 
om dit werk goed te kunnen doen.

Hoe omschrijven anderen jou?
Als gedreven en gedisciplineerd. Eerlijk, be-
trouwbaar en een doorzetter. Altijd kijkend 
naar belangen en meningen van betrokkenen 
en deze ook echt onderdeel van het besluit 
laten zijn.

Waar is CDA voor jou?
Gerechtigheid, gezamenlijke verantwoor-
delijkheid, solidariteit, duurzaam beheer en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Dat betekent o.a. zorgen voor mensen die 
kwetsbaar en afhankelijk zijn, elkaar vertrou-
wen geven en betrokkenheid van inwoners  
stimuleren. Het is ook versterken van onder-
linge verbondenheid, zowel tussen generaties 
als tussen arm en rijk. Vanuit duurzaam  
beheer en maatschappelijk verantwoord on-
dernemen voelen we ons geroepen tot zorg 
voor natuur en cultuur. We kregen het door 
van onze (voor)ouders en geven deze door 
aan de mensen die na ons komen. Dat vraagt 
dat we verder kijken dan ons eigen belang en 
onze eigen tijd, ook op financieel gebied!

Wat betekent CDA Cranendonck 
voor jou?
CDA Cranendonck weet met een enthousiaste 
groep mensen in onze gemeente goed  
uitvoering te geven aan onze belangrijkste 
waarden. We staan dicht bij de inwoners en 
organisaties en proberen samen op inhoud 
de dingen voor elkaar te krijgen die zorgen 
voor een leefbaar, mooi en vooruitstrevend 
Cranendonck. We zijn een betrouwbare 
en stabiele club, zowel in de Raad als in het 
college van Burgemeester en Wethouders. 
Daarom voel ik me thuis bij CDA Cranendonck!

Wat zijn je speerpunten?
Belangrijke speerpunten zijn woningbouw 
in alle kernen voor jong en oud. Uitbreiding  
industrieterrein, uitvoering centrumplan  
Budel en voorbereiding 2e fase centrumplan 
Maarheeze. Uitbreiding op De Baronie met 
café, restaurant en verblijfsaccommodaties 
en het opstarten van de natuur- en  
cultuurpoort. Werken aan een Duurzaam 
Cranendonck, met zowel inwoners als  
bedrijven in een tempo dat haalbaar is. 
Samen met alle partijen de ontwikkelingen 
binnen Metalot naar het volgende niveau 
brengen. 
De gemeentefinanciën hebben we volledig 
op orde en die blijven we goed volgen.

Waarom wil je doorgaan als  
wethouder?
Sinds enkele maanden ben ik wethouder 
voor woningbouw in Cranendonck en ben 
daar erg betrokken bij geraakt. Het is een van 
de belangrijkste onderdelen de komende 
jaren en ik zou het fantastisch vinden dit in 
de nieuwe periode verder te ontwikkelen. 
Na soms jaren van voorbereiding komen 
projecten, zoals ik noemde onder de 
speerpunten, nu tot uitvoering. Dit is een  
belangrijke periode die veel aandacht en 
toewijding vraagt om ze daadwerkelijk te  
laten slagen. Dit alles vraagt veel inzet en  
energie. Ik heb die energie en wil deze graag 
de komende vier jaar weer voor Cranendonck 
inzetten!

"We zijn een betrouwbare en 
stabiele club, zowel in de 
Raad als in het College." 

VOL ENERGIE OM
DOOR
TE GAAN!
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Schotenaar, getrouwd met Willemien en 
vader van Dennis en Anne. Van beroep: 
contentmaker, spreker, trainer, voice-
over, gastdocent. Was arbeidsdeskundige 
en beleidsadviseur.

Kenmerkend:
Oprechte interesse in mensen, authentiek en 
inspirerend.

Het CDA betekent:
Ik geloof echt dat we een middenpartij nodig 
hebben. Vanaf het moment dat we geboren 
werden zijn we niet alleen en hebben we el-
kaar nodig. Dat werkt niet door met een groot  
eigenbelang door de samenleving te banjeren. 
Daarvoor moeten we blijven nadenken hoe 
we het met elkaar kunnen uithouden. Door 
niet tegenover elkaar te staan met extreme 
standpunten, maar door de verbinding op 
te zoeken. Door het juiste midden zien te 
vinden. Omdat we door onze geschiedenis  
weten, dat extreme standpunten ons nooit 
verder geholpen hebben. 

Dat vraagt om reflectie, om verdieping. Dat 
is ‘mijn C’. Niet om ‘te zweven’, maar om in 
ons ‘hier en nu’ verstandige dingen te doen. 
Voor onszelf, maar ook om de boel voor onze 
kinderen netjes achter te laten. Zo wens ik 
vooruitgang die niet ten koste gaat van bijv. 
onze mooie natuur, maar daarmee in balans 
is. Welvaart én welzijn, vrijheid én verant-
woordelijkheid. Zo maken we samen een 
gemeente waarin jongeren keigoed onder-
wijs krijgen en een fijne omgeving om op te 
groeien en te wonen. We zorgen voor onze 
kinderen én voor onze ouderen. Links en  
rechts verbinden en verschillen overbruggen. 
Het zoeken naar balans is ons allemaal van 
dienst.

Ik wil me inzetten voor:
Ik wil me inzetten voor onze cultuur. Ik zou 
nog veel meer willen doen voor een breed 
cultuuraanbod in onze gemeente: van car-
naval tot kermis, van theatervoorstelling tot 
muziekconcert, van erfgoed, onze gezamen-
lijke geschiedenis, tot film. Kunst, film,  
muziek: het opent ons hart. Juist in tijden van 

polarisatie kan dit bijdragen aan verbinding 
en saamhorigheid. We hebben elkaar nodig, 
juist nu.

Ik ben trots op: 
Mijn vrouw Willemien, nuchtere boeren- 
dochter, intelligent, sociaal en een ongelooflijk 
warm hart. En op mijn kinderen die deel  
uitmaken van een nieuwe generatie waar ik 
nu al veel vertrouwen in heb

Ik ben allergisch voor:
Mensen die niet de geringste moeite doen 
zich in te beelden hoe iets voor een ander 
kan zijn.

ERIC PEETERS
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26 jaar oud, afkomstig uit Maarheeze en 
woonachtig in Budel met verloofde en  
zoontje. Werkzaam als accountmanager 
bij Scholt Energy in Valkenswaard.

Betrokken bij het CDA omdat:
Ik wil me graag inzetten voor de jeugd in onze 
gemeente. Zeker nu ik zelf vader ben, wil ik 
dat mijn zoon een even onbezorgde jeugd 
tegemoet gaat als ik dat had. CDA Cranen-
donck spreekt mij aan omdat ze ‘nuchtere 
politiek’ voeren. Ze schreeuwen niet van de 
toren, en kijken realistisch naar wat mogelijk 
is en proberen hier niemand in te benadelen. 

Je kunt me kennen van:
De meeste mensen zullen mij kennen van 
JC Harlekyn waar ik een aantal jaar voorzitter 
was, als vrijwilliger bij VV Maarheeze of van 
het sociale leven in Maarheeze. 

Ik wil bereiken in de raad:
We kunnen natuurlijk niet alle problemen 
of frustraties die er zijn in onze gemeente 
binnen een dag oplossen. Ik wil er in ieder 
geval voor zorgen dat de stem van de  
jeugd gehoord wordt in de gemeenteraad. Dit 
wil ik doen door heel veel in gesprek te gaan 
met jongeren, en hen ook terugkoppeling 
te geven. In mijn beleving is het onvoldoende 
duidelijk bij de jongeren wat er nu eigenlijk 
allemaal gebeurt in het gemeentehuis en 

op basis waarvan bepaalde beslissingen  
genomen worden. Dat laatste was in het 
verleden een groot deel van mijn eigen  
frustratie.

Ik kan niet:
Ik kan niet tegen mensen die op voorhand 
overal tegen zijn. Zeker niet als dat de mensen 
zijn die ook het hardst schreeuwen dat het 
allemaal slecht geregeld is. 
Wat ik zelf echt niet kan? Alles waar een 
beetje handigheid voor nodig is. Als we thuis 
een schilderij op moeten hangen doet mijn 
vriendin dat. 

Ik wilde vroeger:
Heel graag profvoetballer worden. Toen ik, 
al heel jong, besefte dat ik daar niet voor  
geschikt was leek mij voetbaltrainer ook 
ontzettend gaaf. 

Pap en mam zeiden wel 100x:
Dat ik voorzichtig moest zijn als ik in de tuin 
ging voetballen. Volgens mij heb ik wel 15 
lampen kapot geschoten. 

WOUTER BOELENS"Wist je dat Eric een  
podcasts maakt over  
Cranendonckse onderwerpen? 
Check onze site!" 
www.cdacranendonck.nl 



1 Frans Kuppens
2 Eric Peeters
3 Carina Gimblett - van Weert
4 Paul Coenegracht
5 Wouter Boelens
6 Peter Beelen
7 Sascha van Lent
8 Dirk van Asten
9 Lars Piron
10 Janneke van Happen
11 Frank Beerten
12 Femke van Weert
13 Weam Hanash
14 Sil Kuppens
15 Harrie Gerlings
16 Toon van der Heijden
17 Hans Teklenburg
18 Jac de Werdt
19 Barry Lenders
20 Rolf Janssen
21 Peggy Arts
22 Bram Quist
23 Math Roost
24 Franca Swinkels van Hoof
25 Noël Tummers
26 Jac Duis
27 Anton van Meijl
28 Harry Vorst
29 Ad van der Weiden
30 Pierre van Cranenbroek

11

Opgegroeid in Someren, woonachtig 
in Maarheeze met mijn zoon van 20 en 
grote Hovawart hond. Werk: ik heb sinds 
1993 een eigen zaak in administraties,   
jaarrekeningen en belastingadvies.

Kenmerkend::
Pietje precies, betrokken, creatief, enthousiast, 
vol passie, rechtvaardig, vasthoudend als 
een pitbull, vrolijk, lief, draait niet om dingen 
heen.

Waarom CDA-Cranendonck:
Toen CDA Cranendonck me in 2017 vroeg 
om Maarheeze te vertegenwoordigen in de  
gemeenteraad heb ik de basisgedachten 
van het CDA eens goed bekeken (want ik had 
totaal geen weet van politiek!) en die bleken 
wel heel dicht bij die van mijzelf te liggen. De 
‘C’ voor mij: respeCt hebben voor één ieder 
en voor de natuur, normen (Criteria), waarden 
en eerlijkheid belangrijk vinden, behulpzaam 
zijn, samen (Coöperatief) dingen voor elkaar 
krijgen, schouders eronder en hup, zuinig zijn 
(eConomisch) op goeie dingen. Dus eigenlijk 

paste dat helemaal bij mij. En de C? Betekent 
voor mij Christelijk in de zin van fatsoenlijk of 
Compassie.

Je kunt me kennen van:
Op straat of de winkels in Maarheeze en 
Budel, van Werkgroep Bus/fietsverbinding 
Maarheeze-Were Di (mede-oprichter) die 
in 2013 de bussen uit Cranendonck naar  
Valkenswaard heeft opgestart en nog steeds 
een bus regelt als die onverhoopt niet 
komt, van buurtvereniging De Kijkakkers 
Maarheeze, Karateschool Yin Yang.

Raadslid zijn betekent voor mij:
Iets voor een ander kunnen betekenen en 
op een juiste manier inwoners betrekken 
bij alles wat er in onze gemeente gebeurt. 
Van woningbouw aan de Neerlanden tot 
het verbeteren van openbaar vervoer en de  
verkeersveiligheid. En zo’n prachtig initiatief 
als MooiMares, daar krijg ik energie van! 

Wat ik (nog) wil bereiken:
Het pestprobleem op onze scholen vermin-
deren. Criminaliteit verminderen en ervoor 
zorgen dat onze inwoners zich (weer) veilig 
voelen

Ik ben trots op:
Allereerst op mijn zoon en de Brabantse  
cultuur en dialect. En dat er nu 2 vaste 
buslijnen (Budel-Maarheeze-Valkenswaard 
en Sterksel-Heeze-Valkenswaard) en 2  
extra buurtbussen (255 Maarheeze- 
Soerendonk-Gastel-Budel en 256 Maarheeze- 
Valkenswaard) zijn, die de kleine kernen  
binnen de A2-gemeenten verbinden. En dat er  
eindelijk passende maatregelen  zijn en nog 
komen tegen het sluipverkeer.

CARINA GIMBLETT
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Kleur in, hang voor het raam, post een foto 
en tag een van onze sociale pagina's. 

@CDACranendonck
@cdacranendonck 

Hoofdprijs: 
Dagje Efteling voor 

het hele gezin!
Tweede prijs:

Tegoedbon Intertoys
 t.w.v. 25,-

Derde prijs: 
Bon voor ijssalon 

Pierre t.w.v. 10,-

Herken jij onze Top 10 in 
Sprookjesland?
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L: Driko is jouw bijnaam Dirk. Waar komt vandaan? 
D: Alias voor Drikus en dat stamt weer af van een  
bijnaam uit de tijd van JC Harlekyn. 
D: Lars, wat zou je invoeren als je baas van de 
wereld zou zijn? L: Zo, lekkere binnenkomer dit... echt 
van heel de wereld? Dan zou ik invoeren dat meneer 
Poetin niet meer de baas mag zijn van Rusland. Ik heb 

daar eens even onder- 
zoek naar gedaan en 
het is natuurlijk bizar 
dat die man gewoon 
nog een aantal jaar de 
baas mag zijn en dat 
niemand daar invloed 
op heeft. Dat kan niet, 
doe toch normaal. Ik 
ben van: we doen het 
met z’n allen, demo- 
cratisch, iedereen 
mag wat vinden, wat 
jong bloed erin. Dus 
ja, ik zou Poetin me-
teen van z'n troon af-
stoten. 
L: Wat is jouw  
favoriete manier om 
een vrije dag door te 
brengen? D: Heel cli-
ché maar tijd met m’n 
gezin. Meen ik opre-
cht! Mijn vrouw en 
de kleine staan zwaar 
bovenaan en dan 
komt pas de rest. Zo'n 
dag kan vanalles zijn. 
Gewoon chillen thuis 
met een spelletje, lek-
ker naar de hei, stukje 
wandelen. Familieb-
ezoek, even naar m'n 
zus of dan samen 
een eindje wandelen. 
Daar haal ik echt m'n 
energie uit.

D: Ik pak nou een wat luchtigere: Wat was je  
favoriete programma toen je klein was? Dat is nog 
niet zo lang geleden bij jou :) L: Ik vond Koekeloere 
echt fantastisch, ken je dat? Dat is een programma 
over een mol en een worm en die maken kinderen 
wegwijs in het leven. Ze hebben thema's zoals naar de 
winkel gaan, klussen of beroepen. Superleuk, ik heb er 
veel plezier aan gehad. Stiekem moet ik toegeven: als 
ik met de kinderen van groep 1/2/3, naar dit programma 
kijk dan kijk ik gerust het hele programma mee! 
L: Dirk, waar ben jij echt mega-trots op in je leven? 
D: Phoe, ja eigenlijk weer bijna hetzelfde. Ik ben echt 
heel erg trots op mijn vrouw. Daar kan ik heel lang over 
uitweiden, dat ga ik nou niet doen maar ik ben echt 
heel trots op haar ja. 
D: Hoe zouden je beste vrienden je omschrijven 
in maar 3 woorden? L: Eigenwijs, (echt te) gestruc-
tureerd en ehm... ik wil wel graag gezien worden 

ofzo, hoe omschrijf je dat? Ik ben ook wel energiek,  
enthousiast, initiatiefrijk enzo, maar dat zijn dus meer 
dan 3 woorden... 
L: Wat is jouw ultieme guilty pleasure? D: Ai eh... 
dat ik stiekem graag met de tekenfilms van m'n zoon 
meekijk? Het is niet extreem ofzo, maar ooit blijf ik wel 
even lekker hangen met Paw Patrol.
D: Waarvan word je super enthousiast? L: Ik word 
mega-enthousiast als ik op de Triolier rondloop en het 
leukste vak van de wereld mag uitoefenen. Lekker met 
kinderen om me heen en dingen mag organiseren, 
bedenken voor de kinderen. Dat ze lekker bezig zijn. 
Ik wil een begeleider/ mentor zijn voor een kind, als 
een kind ergens mee zit of dat ik hun ergens mee 
kan helpen. Ik ben geen entertainer voor ze, ik wil ze 
wel echt verder helpen in hun ontwikkeling en echt 
iets voor ze kunnen betekenen. Daar word ik elke dag 
weer enthousiast van!
L: Als er 1 ding nu in Cranendonck zou zijn wat jij 
direct zou kunnen aanpakken, wat zou dat dan 
zijn? D: Dan zou ik de overlast rondom het AZC aan-
pakken. Als we mensen willen opvangen, dan moet 
dat niet ten koste gaan van onze veiligheid. We willen 
mensen helpen, maar niet op deze manier. 
D: Wat is je favoriete moment van de dag? L: Dat is 
zeker niet de ochtend, ik haat opstaan. Mijn favoriete 
moment is echt als ik 's avonds op de bank zit en lekker 
met m'n moeder samen bijv. 'Denkend aan Holland’ 
zit te kijken. En lekker kletsen, met een borrelplank 
erbij. Ik hou daar van, dan geniet ik intens. Dat ik een 
drukke dag heb gehad en dan zo heerlijk chillen. 
L: Wat is op dit moment jouw grootste drijfveer om 
binnen CDA Cranendonck aan de slag te gaan? 
D: Nou, dat komt omdat ik uitgedaagd ben eigenlijk, 
door Frans Kuppens. Ik ben uitgedaagd om iets met 
mijn mening te doen. En ik vind het belangrijk om 
iets te mogen vinden en daar eens met elkaar over te  
sparren. Dat het oké is dat je iets vindt. Dat gesprek 
met Frans heeft me wel aan het denken gezet. Ik sta 
overal tegenaan te schoppen en toen dacht ik ‘laat 
dan ook een keer je handen wapperen van Asten'. En 
ik moet zeggen, ik kwam er hier al snel achter: je zit 
hier met verschillende mensen, verschillende niveaus, 
verschillende persoonlijkheden en die accepteren  
elkaar en kunnen op een gezonde manier met  
elkaar een gesprek voeren. Dat was wel iets wat ik echt  
meteen voelde bij het CDA en toen voelde ik meteen 
dat ik daar bij wilde horen. Dat heeft me wel gebonden 
aan CDA Cranendonck, want landelijk ben ik niet echt 
een CDA-stemmer.
Wat is de allergrootste frustratie van anderen over 
jou? 
L: Ik ben wel nogal aanwezig. Niet van ‘hier ben ik', 
maar meer doorvragen op dingen die mensen  
zeggen, verbanden leggen, beetje kritisch ook. Dat  
andere mensen op een gegeven moment zeggen: 
‘Lars, hou op alsjeblieft, stop eens met vragen stellen!’. 
D: Dat ik te zwart-wit ben, in eerste instantie. Zo kom 
ik dan over. Ik heb mijn mening en die kan ik altijd wel  
bijstellen en nuanceren. Maar ik denk dat soms 
mensen het wel vervelend vinden zo van ‘oh daar heb 
je hem weer’, weet je wel. 

Een interview tussen Dirk van Asten uit Maarheeze (38) & Lars Piron (22) uit Budel 
Schoot: Twee nieuwe, jonge kerels bij CDA Cranendonck

Dorpleiner in hart en nieren. Getrouwd 
met Annelies en vader van Neeltje en 
Renske. Werkzaam als hoofd beveiliging 
& hulpverlening bij Nyrstar Budel. 

Ik ben:
Sociaal, betrokken, gedreven en opbouwend 
kritisch. En ik heb een winnaarsmentaliteit, 
verliezen komt niet voor in mijn woorden-
boek.

Waarom CDA Cranendonck:
Het CDA staat voor waarden en normen,  
helaas is dat vaak niet vanzelfsprekend.  
Fatsoen zou weer normaal moeten worden, 
het wijzen op verantwoordelijkheden ook. 
Vandalisme, straatvervuiling en hufterig  
gedrag heeft alles te maken met waarden en 
normen. Die waarden en gedeelde verant-
woordelijkheid die we hierin hebben, herken 
ik bij het CDA. 
Het spreekt mij ook aan dat CDA Cranendonck 
een politiek stabiele partij is. Een partij die al 
jarenlang vertrouwen uitstraalt.

Je kunt me kennen van:
Ruim 28 jaar betrokken bij de Heiknuuters, 
inzet bij de lagere school, het gemeenschaps- 
huis, buurtplatform en het kerkbestuur in 
Dorplein. 

Wat betekent raadslid zijn:
Raadslid zijn vergt veel vrije tijd, energie,  
kennis en vaardigheden maar vooral ook een 
luisterend oor. Hierin ben ik overigens altijd 
gesteund door een club nuchter en helder 
denkende mensen bij het CDA. 

Samen verantwoordelijkheid nemen en  
zoeken naar realistische mogelijkheden of 
kansen. Iedereen die mij een beetje kent 
weet dat ik een hekel heb aan onrecht of het 
roepen van loze kreten die niets raken.   

Ik zet me in de Raad in voor:
Veiligheid: zowel in sociale zin als rondom 
verkeer, vooral in Dorplein. Leefbaarheid in 
de kleine kernen: zoals behoud van scholen, 
woningbouw en ondersteuning van het  
verenigingsleven.

Guilty pleasure:
Sinds mijn 6e jaar is Kuifje mijn grote held en 
voorbeeld. Hij is degelijk, betrouwbaar, slim 
en vecht tegen onrecht. Niks is hem te veel, 
ondanks zijn leeftijd en tengere gestalte is hij 
iedereen te slim af. 

Ik wilde vroeger worden:
Al vanaf de lagere school wist ik het zeker: 
brandweerman ga ik worden. Kwam er een 
brandweerwagen met loeiende sirenes  
voorbij, dan vloog ik er achter aan. Als hoofd 
van o.a. de brandweer bij Nyrstar is een 
droom echt uitgekomen!. 

Ik ben trots op:
Mijn grote trots zijn op de eerste plaats mijn 2 
lieve meiden en partner. Door de jaren heen 
heeft mijn gezin meerdere zware stormen 
moeten doorstaan. Daarbij was mijn partner 
absoluut de rots in de branding binnen ons 
gezin. 

PAUL COENEGRACHT
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WOORDZOEKER

Ik ga stoppen als raadslid. 8 Jaar ben ik met 
plezier en vol overgave raadslid geweest. Ik heb 
ervan genoten om te horen wat er speelt bij  
inwoners en dat te vertalen naar goede  
besluiten in de Raad. Door het raadswerk heb 
ik veel geleerd: op inhoud, qua vaardigheden 
en zeker ook in de samenwerking met anderen. 
Want je doet het nooit alleen. Samenwerken, 
gezond verstand en discussiëren op de inhoud, 
dat kenmerkt mij denk ik het meest. 

De combinatie van het raadswerk met mijn  
gezin is de laatste tijd pittiger geworden. De jon-
gens worden ouder en liggen niet meer voor de 
raadsvergaderingen in bed. Ik mis meer van ze 
en dat wringt. Ook mijn werk vraagt veel van mij 
en die verantwoordelijkheid neem ik graag. Maar 
alles voor 100% willen doen is te veel. Ik moet 
keuzes maken en dan kies ik na 8 mooie jaren 
in de Raad, voor mijn gezin en voor mijn werk 
in de Jeugdzorg. Graag ga ik verder als voor-
zitter van het bestuur van CDA Cranendonck. 
Als ik zie met wat voor talentvolle kandidaten 
ik op de lijst sta dan heb ik er alle vertrouwen in 
dat ik goede opvolgers heb! 
Ik blijf actief voor CDA Cranendonck. Een stem 
op mij betekent een stem op CDA Cranendonck 
waar ik bij betrokken blijf, voor het sociaal 
domein en voor Soerendonk! 

Groetjes Janneke

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

AGRARIERS
BUDEL 
DORPLEIN 
HUISKAMERS
KLIMAAT
ONDERNEMERS
SCHOLEN
SOERENDONK
BARONIE
BURGERBERAAD
DUURZAAM
INHOUD

MAARHEEZE
OUDEREN

SCHOOT
VERENIGINGEN

BOUWEN
CULTUUR

GASTEL
JEUGD

METALOT
SAMEN

SOCIAAL
VERKEER

Update moties CDA Cranendonck 2021: 
Gemeenten in Nood-fonds (tekorten sociaal domein) 
Vergroten gemeentefonds (tekorten sociaal domein) 
Dempen stijging afvalstoffenheffing 
Stof glyfosaat op pachtgronden 
Inruilen tariefzakken  

Zomaar een dag van een wethouder Frans

JANNEKE VAN 
HAPPEN

FACTS 2021
12 raadsvergaderingen / 10 adviescommissies / 30 CDA fractievergaderingen   
75 raadsvoorstellen  / 150 technische vragen gesteld  / 4 schriftelijke vragen 
gesteld (iz vrachtverkeer Soerendonk)  / alle 4 amendementen aangenomen (actualisering 
beleidsvisie verkeer, zienswijze begroting A2-samenwerking, zonnepark  
D’Aasdonken, zonnepark de Raak)   / 5 moties aangenomen (mede) ingediend door 
CDA Cranendonck / 23.00 uur: voor deze tijd werden 10 van de 12 raadsvergade-
ringen afgerond / 113 minuten is de gemiddelde duur van de raadsvergadering  / 19  
infobijeenkomsten voor raadsleden / 43 raadsinformatiebrieven 

08.00-09.00 

Overleg uitvoer burgerpar-

ticipatie bij Zonneparken

09:00-10:00 

Overleg woningbouw in de 

kernen

10:00-11:00 

Overleg projecten 

Buitengebied

11:00-12:00 

Portefuillehoudersoverleg 

duurzaamheid

12:00-13:00  Pauze

13:00-14:00 

Bestuurlijk overleg 

werkeenheid Klimaatportaal 

2022
15:00-16:00 

Structureel overleg 

financiën

16:00-17:00 

Structureel overleg 

economie

17:00-18:00 

Overleg CPO initiatief 

Os Moen

NIET IN DE RAAD,
NET ZO
BETROKKEN
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De ‘C’
De ‘C’ is de bril waardoor we kijken wanneer we 

voor keuzes en uitdagingen komen te staan.
Het is weten dat samenleven met elkaar niet alleen 

een economische rekensom is.
Weten dat we niet van brood alleen leven.

De ‘C’ is ruimte maken om open te staan 
voor inspiratie.

Door eens uit de waan van de dag te stappen.
Even niet door te jakkeren, 
maar de stilte op te zoeken

Te verdiepen
Te reflecteren.

Want

Een mens kan niet zonder sociale contacten,
die wordt ziek en eenzaam.

Een mens kan niet zonder zingeving,
die wordt stuurloos en depressief.

We zijn mens door andere mensen, 
door een bestaan in een gemeenschap.

De ‘C’ gaat over respect en 
kwaliteit voor het leven.
Het gaat over de vraag:

Wat staat ons nu te doen, om samen goed te leven.

Eric

VOOR
ALLE
KERNEN

10
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Wat maakt het boerenbestaan zo mooi?
S: De vrijheid die je hebt, dat je hier gewoon fijn je  
eigen ding kunt doen. De vrijheid van het buiten leven, 
de rust, niet tussen allemaal mensen in. Ik kan slecht 
tegen drukte en herrie om me heen. Hier kun je  

lekker tot rust komen, 
je eigen tijd indelen, 
niemand die op je 
vingers kijkt. 

Wat doen jullie hier?  
S: We hebben een 
melkveebedrijf. We 
melken ongeveer 100 
koeien en hebben 
nog een kleinschalige 
pensionstalling voor 
paarden. Die verzor-
gen wij en we geven 
ook wel eens les. 
Dat zijn we aan het 
opstarten, naast de  
koeien.
P: Wat ik prachtig 
vind aan het boeren- 
bestaan is het zelf 
kunnen beslissen. Ik 
kan er voldoening 
uit putten dat ik alles 
zelf gedaan heb. We 
hadden altijd zo'n 70 
melkkoeien en zo'n 
100 stuks jongvee en 
daar had ik voldoe-
ning van dat ik dat 
zelf goed verzorgde. 
Ik zou moeilijk onder 
een baas kunnen 
werken. Ik werk liever 
het dubbele aantal 
uren voor mezelf. 

In de media bestaat er ook een beeld van boze  
boeren, die vooral bezig zijn met geld verdienen. 
Herkennen jullie dat? 
P: Nee dat klopt helemaal niet. Ik heb de eer en voor-
recht om boer te mogen zijn. Ik werkte zeker hard en 
veel, 60-80 uur per week. Maar ik kon er ook zijn voor 
mijn kinderen. Als het nodig was om ze van school te 
halen dan was ik er. 
S: Dat is hier niet anders. Het is druk, maar we doen het 
samen: Robert en ik. Onze twee kinderen kunnen zelf 
veel, maar gelukkig zijn we met ons werk ook flexibel 
en kunnen we schuiven om bijvoorbeeld de kinderen 
weg te brengen. 

Frustreert dat beeld over boeren jou? 
S: Een tijdje geleden wel, je gaat dan bijna denken 
dat alle mensen zo'n negatief beeld over boeren heb-
ben. Ik ben met een vriendin naar dat Boerenprotest 
gegaan in Den Haag. Toen hebben we zoveel steun 

gehad van mensen, dat was heel mooi om te zien. We 
merkten dat er ook echt veel mensen achter ons staan. 
Het negatieve beeld dat in de media werd neergezet 
is veel te eenzijdig. Als je die steun van burgers ervaart, 
dat sterkt je wel. 

Wat is het gevoel dat bij boeren heerst? 
S: Je merkt bij veel boeren dat hun plezier vergaat 
door alle regeltjes die er steeds bij komen. Ze hebben 
het gevoel dat ze gepest worden door de overheid. 
Het wordt ze van alle kanten lastig gemaakt, dat  
sentiment merk ik bijna bij elke boer die ik spreek wel. 
Dan gaat het met name over de regels uit Den Haag.  

Als we kijken naar de gemeente, ons buitenge-
bied. Hoe gaat dat? 
S: Wij horen niet veel klachten over de gemeente. 
Soms wel dat het lang duurt met vergunningen enzo, 
maar dat gaat de laatste tijd wel beter. Ik heb het idee 
dat het hier plaatselijk wel meevalt, de klachten die je 
hoort zijn vooral vanwege landelijk beleid. 
P: Dat deel ik. Bijna alles is landelijk en provinciaal al 
geregeld, de regelruimte van de gemeente is beperkt. 
Je bent boer geworden vanwege de levensstijl. En 
door het landelijk beleid krijg je de indruk dat je niet 
meer deugt. Je zit eigenlijk in een glazen kastje, ieder-
een kijkt naar je. Als m'n koe ziek is, kan ze nergens 
beter lopen dan in de wei. Maar als ik dat doe dan  
krijg ik het ene telefoontje na het andere van bezorgde 
burgers. Je bent soort van publiek bezit geworden. 
En ondertussen zit je met je hypotheek, regels die er 
steeds bijkomen en kun je niet uitbreiden zoals je zou 
willen. Dat is de druk die boeren voelen. Niet de vele 
uren werken.  

Wat vind je van de transitie in het buitengebied 
van Cranendonck, project Buitenkans? 
P: Dat is de goede omkeer geweest. In Cranendon-
ck heeft het buitengebied er 30 jaar een beetje bijge-
hangen en is er te weinig op ontwikkeld. In de jaren '90 
hadden we 350 bedrijven, nu zijn er 200 locaties geïn-
ventariseerd die geen agrarisch bedrijf meer zijn. Daar 
is Buitenkans voor! Om te kijken hoe we ontwikkeling 
een Kans kunnen geven, Buiten het oorspronkelijke ge-
bruik. Die strenge bestemmingsplannen van destijds, 
daar wordt nu met Buitenkans anders mee omgegaan. 
S: Wij zetten bijvoorbeeld een deel van onze grond 
in voor de opwek van duurzame energie, door  
zonnepanelen. We willen graag bijdragen aan groene 
energie. En het helpt ook voor een betere toekomst 
voor onszelf. We moeten iets erbij zoeken naast onze 
koeien en paarden.
P: Ik heb de paardentak van ons bedrijf doorgezet, 
aangevuld met therapie met paarden voor  
kinderen met autisme, leer- en ontwikkelachterstanden 
en trauma's. Daar hebben wij nou ruimte voor. Het  
oorspronkelijke rundveebedrijf doet mijn zoon, 
hij is helemaal omgeschakeld naar biologisch. De  
provincie heeft dat ook erkend en dragen financieel 
bij. Zonder die omslag naar biologisch had ons bedrijf  
weg gemoeten. 

Waar moet de landbouw over 25 jaar staan? 
S: Ik hoop dat we nog veel boeren overhouden die en- 
thousiast zijn, die door willen gaan en ontwikkelen. Mijn 
ideaal zou zijn: een kleiner bedrijf dat verduurzaamd is 
en meegaat met de tijd. Maar ik ben bang dat straks 
de trend gaat worden dat het allemaal grote fabrieken 
worden omdat het anders financieel niet meer haal-
baar is. Ik ben meer voor een zelfvoorzienend bedrijf, 
een familiebedrijf, en dat je ook nog wat kan leveren. 
Maar ik weet niet of dat de realiteit gaat zijn. 
P: We moeten de duurzame kant op, dus niet steeds 
groter. In het verleden was de teneur: groot, groter, 
grootst. Dat is een heilloze weg. Specialisatie op be-
paalde takken is misschien wel nodig. Je wordt dan 
ook kwetsbaar, als je gedifferentieerder zou zijn, ben je 
minder kwetsbaar. Je financiële basis moet ook minder 
kwetsbaar zijn. Je moet wel stootjes kunnen verdragen. 
Veel huidige bedrijven hebben dat niet meer, 1 klap 
en ze liggen om. Helaas heb je daar als raadslid geen  
invloed op.

Sascha, je gaat namens de agrarische sector de 
gemeenteraad in. Wat wil je voor hen betekenen? 
S: Ik wil er in ieder geval zijn voor de boer die vooruit 
wil, die wil kijken wat er wèl kan. Ik wil graag dat we 
vanuit de gemeente kunnen kijken wat je kunt doen 
voor de boeren die door willen gaan. Maar er zullen 
ook een hoop boeren zijn die toch gaan stoppen. Hen 
moeten we helpen met alternatieven zoeken zodat ze  
kunnen blijven zitten waar ze zitten en er een inkomen uit  
kunnen halen. 

Pierre, je bent 40 jaar vertegenwoordiger van de 
agrarische sector geweest. Heb je nog een les die 
je Sascha mee kunt geven?
P: Eigenlijk wel ja: neem het niet mee naar huis! Ik lag er 
's nachts wakker van, ik trok het me zo aan en maakte 
me druk. Dat moet je proberen te voorkomen. Dat hou 
je niet vol. Sascha mag me altijd bellen! Ze kan het goed 
verwoorden. Ze staat zelf met beide benen in de praktijk. 
Wie dat niet heeft, kan voor mij onmogelijk de agrarische 
sector vertegenwoordigen in de gemeenteraad. 
S: Ik heb zin om aan de gang te gaan. Ik ben nu 1,5 jaar 
op de achtergrond aan het meedraaien en ik wil gaan 
voor een plek in de Raad zodat ik echt mee kan doen. 
Dus agrariërs van Cranendonck: stem op mij!
P: Ja die oproep ondersteun ik van harte: Stem op 
Sascha! 

e zitten hier aan de keukentafel bij de familie van Lent- Peperkamp met 
Pierre van Cranenbroek en Sascha van Lent. Pierre gaat stoppen als 
raadslid en draagt de vertegenwoordiging van het buitengebied en de 
agrarische sector graag over aan Sascha.

PETER BEELEN

HET WAS VOOR MIJ
EEN EER OM
BOER TE ZIJN

6
Woont met Ans in Budel, heeft 4 kinderen en 
8 kleinkinderen. Ruim 40 jaar werkzaam als  
registeraccountant, waarvan ruim 20 jaar  
directeur/ mede-eigenaar van een accountants- 
kantoor. Nu werk ik wat minder en heb ik 
ruimte voor andere dingen, waaronder politiek 
actief zijn.

Anderen omschrijven mij als:
Vriendelijk, oprecht, neemt initiatieven, analytisch, 
sociaal, liefhebben van natuur & dieren.

Waarom CDA Cranendonck:
Altijd heb ik CDA gestemd. De waarden en normen 
vanuit het CDA spreken mij het meeste aan. Ik ben 
eens gevraagd om mee te kijken naar de jaarreken-
ing van de gemeente en zo de politiek in gerold. De 
vraagstukken die in de gemeentepolitiek spelen 
zijn divers en interessant.  

Je kunt me kennen van:
Speler en toernooicommissielid van volleybalclub 
VC Ledub, vml voorzitter van Stichting Katholiek 
Onderwijs Budel (SKOB) en bestuurslid van het  
Bisschoppelijk College in Weert.

Ik wil bereiken in de raad:
Ik verwacht met mijn ervaring op financieel/  
economisch gebied een positieve bijdrage te  
kunnen leveren in de discussies en beslissingen  
betreffende de toekomst van Cranendonck. Ik ga 
voor een veilig en toekomstbestendig Cranendonck.

Guilty pleasures:  Goede wijn en een lekker 
etentje.

Ik kan niet tegen: gekonkel en niet eerlijk zijn.

Ik ben trots op: mijn gezin! Mijn liefdevolle 
vrouw en de kinderen Josta, Esmee, Thore en Sten 
en uiteraard onze kleinkinderen.

W



1 .Wie ben je?
Mijn naam is Weam Hanash. Ik ben afkomstig uit 
Syrië en woon sinds 5 jaar met mijn drie kinderen 
in Budel Schoot. Ik zorg voor mijn kinderen, werk 
part-time en doe vrijwilligerswerk als taalmaat-
je voor Syriërs die nog niet zo goed Nederlands 
spreken. Mijn kinderen zitten in Budel, Budel- 
Schoot en Weert op school en gaan naar de voet-
bal en Jong Nederland.   
 
2. Waarom wil je betrokken zijn? 
Ik wil graag positieve impact hebben op de 
samenleving. Het is een mooi recht dat je invloed  
mag hebben op wat er in je gemeente gebeurt. 
Nederland biedt mijn gezin veiligheid, het is 
mijn tweede thuis geworden, hier groeien mijn 
jongens op. Uit dankbaarheid wil ik graag mijn  
bijdrage leveren.    
 
3. Welke onderwerpen hebben jouw aan-
dacht?
Ik ben geïnteresseerd in politiek, en kan mij vin-
den in het beleid van het CDA. Ja, ook als mos-
lima :) ! Oog hebben voor elkaar, elkaar helpen, 
goed zijn voor dieren en de natuur en samen ver-
antwoordelijkheid nemen. Dat is universeel.   
 
Ik was advocaat in mijn land en ik wil 
graag ook hier een kans krijgen op 
een baan waarbij ik kan groeien.   
“Aan de slag!” of in mijn moedertaal: 

1. Wie ben je?  
Femke Bakx - van Weert, getrouwd met Leon en 
moeder van dochter Noa. Ik ben 31 jaar en ge-
boren, getogen en woonachtig in Gastel. Je zou 
me kunnen kennen van mijn vroegere bijbaan 
bij Bakkerij Rooymans in Maarheeze en Budel, of 
wellicht van mijn danskunsten tijdens de bonte 
avonden in Gastel.
 2. Waarom wil je betrokken zijn? 
Ik wil betrokken zijn omdat ik het leuk vind om 
mijn mening te delen. Ik luister ook goed naar 
een ander en ik hoop iets voor de mensen in 
Cranendonck te kunnen betekenen.  
 3. Welke onderwerpen hebben jouw 
aandacht? 
- De toekomst van Gastel; activiteiten en  
festiviteiten voor jong en oud.  
- Sociaal Cranendonck; zodat kinderen met 
een beperking ook deel kunnen nemen in de  
gemeenschap en contacten kunnen leggen. 

1. Wie ben je? 
Frank Beerten, 34 jaar oud, ik woon samen met Joyce 
in het prachtige Budel. Politiek geïnteresseerd. 
Ben eigenaar van Beerten Bouwmaterialen, 
Beerten Bedrijfsruimtes en een kleinschalige 
zorgboerderij. Ook knap ik oude winkelpanden 
in onze gemeente op om de Cranendonckse 
woningmarkt wat lucht te geven. Daardoor krij-
gen starters meer kansen. Je kunt me kennen als 
ex-prins van de Buulder Buk. Verder ben ik actief 
bij de Buulder Buk, Prinsengarde, Cranendoncks 
Verbroederingsbal en CV de Jeugdbuk. Dus het 
carnavalsgetal nr. 11 past wel bij mij. Ook ben ik fa-
natiek lid bij Fietsclub Snelzat, op de wielrenfiets, 
mountainbike en op de barkruk.
 2. Waarom wil je betrokken zijn? 
Ik ben kritisch ten opzichte van de gemeente. En 
als je dan gevraagd wordt om mee te denken, dan 
moet je dat doen. 
Ik denk dat het contact tussen overheid en  
burgers/ ondernemers wat makkelijker en prak-
tischer kan.  Ik hoop dit samen met het CDA te 
bereiken. Zodat we met zijn allen Cranendonck 
een beetje mooier kunnen maken!
3. Welke onderwerpen hebben jouw 
aandacht? 
Het contact tussen gemeente en burgers/ on-
dernemers te verbeteren. Ik spreek veel Cranen-
donckse ondernemers aan wie ik ruimtes verhuur 
en weet wat er bij hun speelt. Ook ontmoet ik veel 
mensen bij de verenigingen waar ik actief ben. Ik 
wil me daarom ook inzetten voor burgers en ve-
renigingen.

1. Wie ben je? 
Ik ben Sil Kuppens, 36 jaar oud, geboren en 
getogen in Budel. Ik ben getrouwd met Anne 
en we hebben een dochtertje Do. De meeste 
mensen kennen mij wellicht van mijn bedrijf 
Different Doors. Maar je zou me ook kunnen 
kennen van het voetballen bij FC Cranendonck, 
vroeger van achter de bar bij De Bout of 
natuurlijk van de Carnaval! 
2. Waarom wil je betrokken zijn? 
Sinds pap de politiek in is gegaan, volg ik de 
politiek. De afgelopen 8 jaar was dat op de 
achtergrond. Nu voelt het goed om naar voor 
te treden. Als ondernemer ervaar ik zelf dat 
ontwikkelingen in een gemeente niet altijd zo 
lopen als je zou willen. Dan kan je 2 zaken doen, 
of gaan klagen of mee gaan doen. Dat 2e past 
meer bij mij. Daarom sluit ik me nu aan! 
3. Welke onderwerpen hebben jouw 
aandacht? 
Ondernemers en duurzaamheid. 
Ik spreek de ondernemers van Cranendonck 
bijna dagelijks, daarom denk ik dat ik goed 
weet wat er speelt en waar men tegenaan 
loopt. Door zelf wat actiever te zijn in de politiek 
kan ik me hier nog beter voor gaan inzetten. 
Op het gebied van duurzaamheid, ben ik zelf 
bezig met de bouw van het eerste bedrijfspand 
dat voldoet aan de norm van 2050. De kennis 
die ik hiermee opgedaan heb wil ik graag delen 
met de ondernemers van Cranendonck. 
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En dit alles binnen een verstandig en gezond financieel plaatje!
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#JUISTNU!

TOERISME. We zijn een groene gemeente met 
bossen, water, ruimte en rust. En we hebben 
prachtige kernen! Goed onderhouden groen, 
wandelroutes, fietspaden, horeca zijn een must. 
Denk ook aan  het smokkelmuseum, camping, 
camperplaatsen en B&B’s. En ontwikkeling op 
de Baronie met horeca, verblijf en ontwikkeling 
van de heksenroute.  

SPORT. Sport verenigt en is gezond,  
bevordert de sociale samenhang, de leef-
baarheid in de kernen en het algemeen 
welzijn. Daarom vinden wij het belangrijk 
dat de gemeente investeert in goede, 
veilige accommodaties en een basissub-
sidie verstrekt met extra bedragen voor 
jeugdleden en speciale doelgroepen.

ONDERNEMERS. Planmatig uitbreiden van 
industrieterreinen. De juiste soort bedrijven op 
de juiste plek. Waar nodig faciliteren van on-
dernemers bij grote vraagstukken zoals stikstof- 
probleem, verduurzaming en energietransitie. 
Vergunningsaanvragen vereenvoudigen en ver-
snellen. Verdere integrale benadering bij com-
plexe ondernemersvraagstukken. Doorzetten 
van vergroenen en aanpassingen tegen  
wateroverlast. Optreden tegen illegaliteit en 
verloedering.   

VERKEER. Inzet op verkeersveiligheid en onderhoud 
van wegen moet blijven doorgaan, maar ondertussen 
moeten we één overkoepelend verkeersplan maken. 
Niet meer oplossen in de ene straat en opstopping 
in de andere. We kijken wat de functie van een weg 
moet zijn en richten die daar op in: is de voetganger 
of fiets leidend, de auto, recreatief of doorgaand ver-
keer? De verkeersveiligheid aan de zuidkant van Bu-
del moet flink omhoog, daar zijn investeringen voor 
nodig en daadkracht. Plan Samen mee naar de A2 
komt tot uitvoering.  

WONEN. Bouwen! Bouwen! Bouw-
en! In alle kernen en voor alle doel-
groepen, op de zeer korte, mid-
dellange en langere termijn. Dat 
betekent: actief op zoek naar mo-
gelijkheden voor flexwonen, tijdelijke  
woningen, stimuleren van bouw- 
initiatieven van projectontwikkelaars 
en particulieren zoals CPO Os Moen 
en Neerlanden II. Ook voor de sociale 
huurwoningen. Creatief omgaan met 
vrijkomende gebouwen, woning- 
splitsing, woningruil en mantelzorg-
bewoning. Waar mogelijk met voor-
rang voor eigen inwoners. 

BUITENGEBIED. De uitstraling van het buitenge-
bied is multifunctioneel. Het is typisch voor Cranen-
donck. Om te recreëren, te ontspannen, te verblijven,  
te wonen en te boeren. Er verandert veel voor de 
boeren. Boeren, ondernemers en inwoners kun-
nen samen naar duurzame en economisch haal-
bare oplossingen zoeken voor de toekomst van de 
agrariër (stoppen, veranderen of doorgaan).  

AZC. Op dit moment zien we geen enkele re-
den om het AZC na 2024 voort te zetten. De 
aanmeldstraat moet sowieso stoppen De over-
last die we nu ervaren van een aantal AZC-be-
woners is onaanvaardbaar. Het Rijk moet in-
grijpen en het COA moet goede begeleiding 
bieden op het terrein. We willen mensen die 
moeten vluchten, graag opvang bieden, maar 
niet ten koste van onze eigen veiligheid.  

CULTUUR. Cultuur is van belang om te 
leren van het verleden, te vertalen naar 
het heden en te kijken naar de toekomst. 
Cultuur verbindt en verrijkt, zowel door zelf 
cultuur te maken als het te beleven in bijv. 
de Smeltkroes, de Borgh en de Cantine. 
Samenwerking van culturisten in Cultuur-
Craan versterkt de impact. Wij faciliteren, 
kunnen aanjagen en verbinden, zoals de 
cultuur- en natuurpoort op de Baronie.

SCHOLEN. School is meer dan onderwijs: een plek 
waar kinderen en ouders ontmoeten, verbinden, 
ideeën smeden. Het is een kloppend hart van een 
gemeenschap, die enkel kan bestaan met de steun 
van ouders om voor die school te kiezen. Als ouders 
ervoor willen gaan, maken wij ons sterk voor een 
kwalitatief goede school in elk dorp. "Het gaat niet 
om het gebouw an sich, maar juist om die brede 
functie van een school als sociaal bindmiddel. BI-
VAK blijven we steunen, o.a. vanwege de bijdrage 
aan de arbeidsmarkt.  

SAMENWERKING. De samenwerking tussen inwoner 
en gemeente krijgt steeds beter vorm. Het is duidelijk 
wat je op welk moment van de gemeente mag ver- 
wachten en wat de gemeente van jou verwacht als je 
wat wil bereiken. Bij besluiten met een grote impact 
vraagt de gemeente om de mening van inwoners. Aan 
gewone mensen dus, die goed geïnformeerd worden 
en dan hun mening mogen geven. Dat kan in de vorm 
van een Burgerberaad. 

SOCIAAL. Een hart voor mensen die niet zelf kun-
nen, hard voor mensen die niet willen.  Zorg en 
ondersteuning zo dichtbij mogelijk verkrijgbaar.  
Aandacht voor ouderen en mensen in eenzaamheid.  
Verenigingen spelen een belangrijke rol in het 
verbinden van mensen: jong, oud, met of zonder be-
perking, uit Cranendonck of ‘van buiten’. Wat je met 
elkaar kunt organiseren, hoeft niet door de gemeente 
of een instantie te gebeuren. De sportvisie krijgt vorm 
en leidt tot meer verbinding en inclusie in de Cranen-
donckse sport.  Ondernemers ondersteunen bij het 
integreren van mensen met een beperking.

KLIMAAT. We hebben nog ruimte over voor 
zonneparken, maar even pauzeren is niet erg. 
We hebben al flinke stappen gezet. Windmo-
lens komen er niet in Cranendonck. Wel zetten 
we stevig in op het isoleren van woningen en 
bedrijfspanden. We bereiden ons verder voor 
om klimaatdoelen te bereiken, in realistische 
stappen waarbij iedereen mee kan doen.  Hier- 
voor een info-punt opzetten voor inwoners 
met o.a. Energie Coöperatie Cranendonck en 
Metalot over verduurzamingsmogelijkheden 
van hun woning.
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