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Brandevoorter Holke Flapper 
CDA burgercommissielid

Holke is een energieke oudere 
Helmonder en getrouwd met 
RoseMarie en woont met 
veel plezier al enige jaren 
in Brandevoort in het 
centrum van de Veste.

Reden om zich aan te 
sluiten bij het CDA en 
zich kandidaat te stel-
len voor de Gemeente-
raad is zijn overtuiging 
dat de ouderen in onze 
huidige maatschappij 
niet de waardering en 
dienstverlening krijgen die 
ze wel degelijk verdienen.

Hieraan wil hij op lokaal gebied 
een bijdrage leveren. Zijn lijfspreuk 
is: “In een wijs land planten oude 
mannen en vrouwen bomen in wier 
schaduw ze zelf niet zullen zitten”
 
Holke’s visie en plannen als 
burgercommissie lid zijn: 
“Vandaag de dag is de aandacht 
te veel gericht op het eigenbelang 
en is het sociale gevoel vaak ver te 
zoeken. Onder de ouderen waar hij 
inmiddels zelf toe behoort, heerst 
veel verborgen eenzaamheid. Wie 
bedacht heeft dat ouderen langer 
thuis willen blijven wonen, heeft 
niet beseft wat de consequenties 
zijn voor deze mensen. In Helmond 
wil hij zich inzetten voor de Seni-
oren, zeker als ze kwetsbaar en 
afhankelijk zijn. Op die wijze wil hij 
inhoud geven aan de CDA verkie-
zingsslogan ‘Voor Elkaar’.”
Hij zal zich in bovengenoemde 
functie bezighouden met het 
onderwerp Huisvesting, waaron-
der Seniorenhuisvesting en Zorg. 
Dat de ouderen niet alle wensen 
vervuld krijgen is onderdeel van het 

demo- cra-
tisch principe, maar zijn stelling is: 
“water bij de wijn doen mag tot op 
zekere hoogte, maar wijn moet wel 
wijn blijven”. Ook wil hij regelmatig 
spreekuur houden op deze wijze en 
meer van u horen over zaken die u 
belangrijk vindt. Graag wil hij een 
bijdrage leveren aan het verkleinen 
van de afstand tussen de burger en 
de politiek. Het plan is dan ook om 
alle wijken in Helmond te gaan be-
zoeken en zo een ontmoeting met 
de bewoners mogelijk te maken.

Naast de bovengenoemde thema’s 
waar hij zich voor in wil zetten, wil 
hij ook een bijdrage leveren aan de 
promotie van Helmond en het be-
vorderen van het Wij-gevoel onder 
de inwoners. 
Het Helmondse bedrijfsleven 
onderscheidt zich door haar veel-
zijdigheid en specialisatie op veel 
gebieden. Van groot belang is op 

regionaal, nationaal en inter-
nationaal gebied ons deuntje 

mee te blazen. Kwaliteit en 
kennis is er genoeg.

Verder is Holke voor-
nemens in Helmond 
een afdeling van CDA 
Senioren op te zetten. 
Zo wil hij een bijdrage 
leveren aan de besluit-
vorming binnen het 
CDA en op die wijze 

recht doen aan al die se-
nioren, die al gedurende 

vele jaren de basis vormen 
van de partij. Want hoe je 

het ook wendt of keert, veel 
zaken die voor ouderen van be-

lang zijn worden politiek besloten. 
We stellen vast dat de gemiddelde 
leeftijd van de Tweede Kamerleden 
in de diverse fracties aan de jonge 
tot zeer jonge kant is. Alle waarde-
ring voor bereidheid van jongeren 
actief mee te doen aan het poli-
tieke proces, maar het valt niet te 
ontkennen dat hun denkwijze en 
prioriteitsstelling een andere is dan 
menige senior zich zou wensen. 
Denk hierbij aan de onderwerpen: 
inkomen (waaronder pensioenen), 
zorg, huisvesting, mobiliteit en 
veiligheid. In de Helmondse situatie 
wil hij een bijdrage leveren om deze 
onderwerpen hier breed aan de 
orde te stellen. 

Dit zijn voor senioren zaken die het 
verschil maken tussen onbezorgd 
van een oude dag kunnen genieten 
en je voortdurend opgejaagd en 
respectloos behandeld voelen. n

Een burgerraadslid/commissielid is een assisterend raadslid, die bij verkiezingen op de kieslijst 
heeft gestaan en kan deelnemen in commissies. Op dinsdag 29 mei j.l .heeft onze wijkgenoot, 

Holke Flapper in de Gemeenteraad Helmond de eed afgelegd als burgercommissielid van het CDA.
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