
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober ‘20 

Met ingang van 1 januari 2022 zullen de gemeenten 

Boxmeer, Cuijk, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis 

herindelen naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk. 

Daartoe zullen in november 2021 vervroegde 

gemeenteraadsverkiezingen gehouden worden. 

 

Ter voorbereiding zijn de CDA-afdelingen Boxmeer, 

Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis een 

fusietraject begonnen om als 1 nieuw CDA Land van 

Cuijk de verkiezingen te organiseren en zich als één 

krachtige politieke middenpartij in het Land van Cuijk 

te positioneren. 

Een fusie op dit niveau is mensenwerk met mensen 

wat meteen leuk en uitdagend is. 

De uitgangspunten die het overgangsbestuur hanteert 

om haar doel te bereiken zijn:  

• Organiseren van bestuurskracht; 

• Organiseren van plezier en leren (met en van 

elkaar); 

• Op basis van gelijkwaardigheid. 

 

Omdat CDA Grave ook tot de grote familie CDA Land 

van Cuijk behoort doet zij volwaardig mee in het 

bestuurlijke fusietraject. Zij zullen, zoals het er nu 

naar uitziet, in 2022 nog wel eigen lokale verkiezingen 

organiseren! 

 

Vanuit ditzelfde CDA-familiegevoel hebben de 

afdelingsvoorzitters de heer Bart Claassen bereid 

gevonden de afdelingen als onafhankelijk voorzitter, 

te begeleiden naar één CDA Land van Cuijk. Bart is 

voor het CDA Brabant actief secretaris/voorzitter van 

de HRM-commissie. 
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 Koers naar één afdeling CDA LvC 

 De te volgen route naar succes! 

 Van de afdelingvoorzitters 
 

Hierbij ontvang je een allereerste gezamenlijke 

nieuwsbrief van CDA Land van Cuijk.  

 

Als gezamenlijke voorzitters van de lokale 

afdelingen van het CDA zijn we trots op het feit 

dat we enige tijd geleden al besloten hebben, 

zowel bestuurlijk als politiek gezien, als één 

herkenbaar CDA naar buiten te willen gaan 

treden. De herindeling van 1 januari 2022 heeft 

deze vergaande samenwerking enkel nog 

versneld.  

 

Met deze nieuwsbrief willen wij je graag bijpraten 

over het samenvoegingsproces en de in de nabije 

toekomst te maken gezamenlijke keuzes. 

 

Uiteraard hadden wij je graag ‘fysiek’ bijgepraat  

over deze mooie ontwikkelingen.  

Echter door de beperkende coronamaatregelen 

van dit moment, loopt de communicatie anders 

dan gepland. Vandaar deze eerste nieuwsbrief. 

Een nieuwsbrief met actualiteiten die we met 

enige regelmaat naar je zullen versturen. 

 

Namens alle lokale afdelingsvoorzitters LvC, 

 

           Bart Claasen 

           onafhankelijk voorzitter 

          CDA Brabant 
 



 

 

 
 Het overgangsbestuur 

 Onze mensen aan tafel 

Voor een fusie tussen CDA-afdelingen bestaat een 

handboek. De eerste actie is het vormen van een 

zogenaamd ‘overgangsbestuur’. Dat is een bestuur 

met afgevaardigden van elke fuserende afdeling en 

een onafhankelijk voorzitter.  

Het overgangsbestuur is dit voorjaar 2020 

samengesteld en bestaat uit: 

• Onafhankelijk voorzitter: Bart Claassen 

• CDA Boxmeer: Gerrit Vos en Stijn de Bruin  

• CDA Cuijk: Hans Cranen en Hans Peters 

• CDA Grave: Geer Hubers en Wietse Burger  

• CDA Mill & Sint Hubert: Ron van Lith en Erik van 

Gerwen  

• CDA Sint Anthonis: Helmie van Creij en Rob 

Wientjes  
 

 Oproep aan alle CDA-leden  LvC 

leden: 
 Deelname aan deelcommissies 

Via deze nieuwsbrief willen we graag een 

oproep doen aan iedereen.  

 

Leden die mee willen helpen, ondersteuning willen 

geven, bepaalde rollen en functies op zich willen 

nemen of toekomstige politici willen worden:  

➔ meld je…!  

 

We zoeken leden die: 

• Op de kieslijst van toekomstige politici geplaatst 

willen worden;  

• Het partijprogramma mee vorm willen geven; 

• Het campagneteam van hun energie en daden 

willen voorzien; 

• De sociale media een gezicht willen geven; 

• Het overgangsbestuur willen helpen; 

• Of gewoon een leuke actie op touw willen 

zetten. 

We kunnen alle hulp gebruiken: denkers, doeners, 

gasgevers… iedereen…!!!  

 

Als overgangsbestuur zijn wij allen 100% zeker van 

het succes van één CDA Land van Cuijk! 

Jij hopelijk ook!  Interesse om jouw steentje bij 

te dragen aan succes???   

Meld je dan bij je lokale afdelingsvoorzitter! 

Per mail mag ook op mailadres: 

cdalandvancuijk@gmail.com 

 

 

 

 Tijdpad overgangsbestuur 

Voor het einde van dit jaar willen we drie commissies 

gaan samenstellen. Deze commissies gaan de 

kieslijst, het programma en de campagne 

vormgeven. 

In een te plannen gezamenlijke ALV, ruim voor de 

zomer van 2021, willen we de kieslijst, het 

programma en de campagne samen vaststellen. 

 

In de tussentijd zitten we vooral niet stil! 

 

Toekomstige politici gaan op een leuke manier 

kennis met elkaar en elkaars gemeente maken en 

aan teambuilding doen. In de tussentijd wordt door 

iedereen nagedacht over het beleid van de toekomst. 

Deze informatie is voeding voor de programma-

commissie.  

En bij alle daden die we doen, bij teambuilding maar 

ook bij de ‘dagelijkse politiek’ die gewoon doorgaat, 

zullen we alle communicatiemiddelen inzetten om 

zichtbaar te zijn. De voorloper van de campagne. 

Richting maart 2021 zullen we ons samen ook 

inzetten voor de landelijke verkiezingen. 

We proberen hierbij kansen te benutten om elkaar te 

ontmoeten, voeding te geven aan programma en 

campagne en vooral ook in de regio en lokaal 

zichtbaar te zijn. 
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