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Fractie-

nieuwsbrief 
Beste leden, 

Deze keer de 8e nieuwsbrief. In deze editie nieuws 

over de voortgang van ons werk, Jan van Rest, le-

dencontact etc. Veel leesplezier. 

 

Politieke werk 

Het politieke werk gaat door. Wellicht heeft u 

het gezien, of er anders over gelezen: Op 14 april 

is de gemeenteraad voor het eerst digitaal bij el-

kaar geweest om te vergaderen. Natuurlijk is dit 

niet hetzelfde als vergaderen in de raadszaal van 

Boscotondo, maar het is wel een manier om ver-

der te gaan met waar we als gemeenteraad mee 

bezig zijn. En natuurlijk draait het politiek ook 

veel om Corona. Want de gevolgen zijn voor elke 

Helmonder groot. Van jong tot oud, van onder-

nemer tot vrijwilliger. Binnenkort worden ook de 

commissievergaderingen weer gestart. Er zullen 

enkele leden per fractie in de raadszaal samen-

komen, de overige raadsleden en burgerleden 

zullen thuis via het scherm mee vergaderen. Het 

is dus erg veel vergaderen via iPad en computer, 

maar het is een manier om elkaar te zien. En zo-

als op de foto te zien is, is er ook binnen onze di-

gitale fractievergaderingen af en toe tijd voor 

een lach. Met dank aan moppentapper Holke. 

 

Ledencontact 

 

 

 

 

 

Als het goed is heeft u sinds de laatste nieuws-

brief iemand van onze fractie of het bestuur aan 

de telefoon gehad. Gewoon om even te vragen 

hoe het gaat in deze crisis. We hebben fijne reac-

ties gehad op het initiatief. Dat vinden we uiter-

aard heel fijn om te horen. Net zoals wij het fijn 

vinden om te horen dat het over het algemeen erg 

goed met u gaat, ondanks dat we vanwege het vi-

rus ons normale leven moeten aanpassen. Bent u 

nog niet gebeld door iemand van de fractie of het 

bestuur, dan zal dat op zeer korte termijn gebeu-

ren. U hoort van ons! 

Jan van Rest overleden 

Ons bereikte het bericht dat (oud) raadslid Jan 

van Rest in de leeftijd van 84 jaar is overleden. 

Jan is van 1986 tot 2002 in diverse functies bin-

nen de CDA fractie actief geweest. Als burgerlid- 

en raadslid. Lang heeft hij de fractiefinanciën ge-

daan en dat deed hij met heel veel inzet. Jan 

werd algemeen geroemd en gewaardeerd om 

zijn accurate optreden en bescheiden opstelling. 

In 1993 is hij Konink-

lijk onderscheiden 

voor zijn maatschap-

pelijke inzet. Nooit op 

de voorgrond maar 

steeds achter de 

schermen zeer actief. 

Wij noemen met 

name Fanfare Unitas, 

Parochie Mierlo-Hout, 

de Houtvonken en de Geseldonk. Jan is ook een 

tijd columnist geweest voor de Loop. Het vereni-

gingsleven verliest een actief mens en bovenal 

een warm mens die oog en oor had voor ande-

ren en opkwam voor de belangen van de ge-

meenschap. Jan van Rest zal in onze herinnering 

voortleven als een warm en sociaal mens. Wij 

wensen de familie van Rest heel veel sterkte en 

Gods nabijheid toe bij dit afscheid. Jan rust 

zacht. 
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CDA Brabant gaat in zee met FvD 

U hebt het ongetwijfeld gezien en gelezen. 

CDA Brabant heeft via een online enquête 

aan de leden gevraagd naar hun mening 

over de samenwerking in de provincie met 

Forum voor Democratie. Een vraagstuk 

waarin ook onze fractie verdeeld is. Een 

meerderheid is tegen samenwerking en 

dat hebben we ook via de enquête aan het 

provinciebestuur laten weten. Wat de-

zelfde meerderheid in de fractie ook op-

merkelijk vond, was de wijze waarop de 

vragen in de enquête gesteld werden. Er 

werden soms 3 of 4 vragen tegelijk gesteld 

en er was alleen de mogelijkheid om te re-

ageren met een rapportcijfer 1-10. Als de 

vraag was gesteld ‘wilt u dat het CDA gaat 

samenwerken met Forum voor democra-

tie’ en daarop een Ja/ Nee antwoord was 

gevraagd, hoe had de uitslag dan ge-

weest?  

 

Maar de coalitie gaat er komen, met 56 - 

44 procent van de stemmen waren de le-

den die een stem hebben uitgebracht voor 

samenwerking. We worden als leden mee-

genomen in verdere besluiten en het pro-

vinciebestuur verzekert ook met leden in 

dialoog te blijven. Onze fractie zal dit 

nauwlettend blijven volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodra er weer nieuws te brengen is zullen wij als 

fractie een volgende editie uitbrengen van de 

nieuwsbrief. Blijft u allen vooral gezond en let een 

beetje op je naaste en de omgeving.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Graag tot de volgende keer. 

CDA fractie Helmond 
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