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Periodiek van het CDA Valkenswaard 

Hierbij ontvangt u een 
Groen Licht. Ik kreeg al te 
horen: Groen Licht, wat is 
dat? Het bijna een jaar 
geleden dat we de leden 
van CDAS Valkenswaard 
op deze manier hebben 
geïnformeerd.  
We kunnen terug kijken 
op 
gemeenteraadsverkiezing
en die we hebben 
gewonnen, tegen ook toen 
al de landelijke trend voor 
het CDA in. Dat ligt aan 
een goede eigen 
benadering en natuurlijk 
ook aan zwakke punten in 
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Beste leden, 
Eindelijk weer een 
Groenlicht. Nog net voor 
de vakantie. Terugkijkend 
zien we een hele drukke 
periode. Onze raads-
verkiezing was een groot 
succes. Campagne, 
programma en 
kandidatenlijst waren 
uitstekend. Resultaat; een 
goede fractie, we zijn 
weer coalitiepartner en 
Mart als wethouder. Jaren 
van goede voorbereiding 
hebben geleid tot dit 
succes in Valkenswaard. 
Ik ben er trots op. 
Vervolgens zijn er de 
Tweede Kamer 
verkiezingen in Juni. Ook 
Valkenswaard blijft niet 
gespaard van de 
landelijke malaise van het 
CDA. Dit is schrikken. Als 
ik dit weekend de kranten 
lees schrik ik van de toon 

de beeldvorming van 
enkele andere partijen.  
Het elan van de 
gemeenteraadsverkiezing
en hebben we met enkele 
nieuwe mensen goed vast 
kunnen houden. Zij doen 
hiervan verslag in dit 
Groen Licht.  
We willen als lokale partij -
afdeling graag een 
bindend netwerk zijn. In 
het Groen Licht proberen 
we daarom ook te 
verwoorden “hoe het 
voelt”.   En om de sfeer 
van “gezellig samen actief 
met een doel” uit de 

verkiezingscampagne vast 
te houden.  
 
In maart 2010 komen er 
alweer verkiezingen aan 
voor de Provinciale Staten. 
Herhalen van het resultaat 
van 2006 is vrijwel 
onmogelijk. Met een 
aansprekend programma 
met grondbeginselen en 
met een campagne met 
zichtbaarheid en optimisme 
doen we wat kan. Laten we 
ook daar aan bijdragen! 
Wim van der Hulst 

die de Telegraaf neerzet over 
het CDA en de PVV. De PVV 
is als grote winnaar uit de 
bus gekomen en zo ook in 
Valkenswaard. Is dit een 
waarschuwing? Het zet ons 
weer met beide benen op de 
grond. Ten tijde van de LPF 
is onze maatschappij zich 
ook gaan verharden. Voor mij 
was dat een moment om 
politiek actief te worden. Als 
ik dan denk aan etnische 
registratie of hoofddoeken 
tax, voel ik mij diep geraakt. 
Dit voelt niet goed! Tijd om 
op te staan, denk ik dan. 
Komende jaren zullen we er 
hard voor moeten werken om 
een goed resultaat in 
Valkenswaard neer te zetten. 
Nu is dan ook de tijd om een 
ieder hulp te vragen om in de 
moeilijke bezuinigingstijden 
een goede koers te varen. 
Daarbij doe ik een beroep op 
u als lid. Mocht er een extra 

landelijk congres 
bijeengeroepen worden, is 
dat het moment om uw stem 
te laten horen. Als bestuur 
zullen wij u op de hoogte 
houden.  
In de afgelopen 
bestuursvergaderingen zijn 
we als bestuur bezig met de 
planning voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
2014. In de Algemene leden 
vergadering van 27 oktober 
in Borkel en Schaft zullen we 
u daarvan op de hoogte 
brengen.  Ik wens u dan een 
goede vakantie toe en hoop 
u de hand te schudden op de 
zomerborrel op dinsdag 7 
September in Dommelen. 
Met vriendelijke groet,  
 
Jan Valkhof 
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Door burgers en bedrijven 
wordt jaarlijks 
afvalstoffenheffing / 
reinigingsrecht betaald. 
Vooraf wordt begroot wat de 
kosten voor een jaar zullen 
zijn en daarop wordt het 
tarief uitgerekend. Zowel in 
2008 als in 2009 bleef er 
geld over. De gemeente 
mag een reserve 

Donderdag 29 april j.l. was 
de eerste, échte 
raadsvergadering in de 
nieuwe samenstelling en met 
het nieuwe college. Voor het 
CDA-Valkenswaard 
aanleiding om eens te 
polsen wat de raad ervan 
vindt dat er helemaal niet 
meer geparkeerd mag 
worden op het vernieuwde 
marktplein. Een geheel auto-
vrije markt, zoals door het 
vorige college besloten, is nl. 
niet onze wens. Want wat is 
daarvan de meerwaarde; 
een groot kaal plein, waar 
donderdags de markt is, en 
af en toe een evenement? 
Ouderen en gehandicapten 
en andere medeburgers, die 
Galerie Lambèr, de 
Apotheek, de ING-bank en 
niet te vergeten de Kerk niet 
meer kunnen bereiken? Nog 
minder parkeerplaatsen t.b.v. 

aanhouden van € 250.000,-. 
Het CDA, H en G en PvdA 
hebben een amendement 
en motie ingediend met als 
doel vast te leggen, dat als 
er in een jaar meer overblijft 
dan het reserve-bedrag van 
€ 250.000,-, dit weer wordt 
verrekend met de burgers 
en bedrijven in de 
toekomstige aanslagen. 

Daarmee wordt de 
afvalstoffenheffing / 
reinigingsrecht ook 
daadwerkelijk gebruikt voor 
het opruimen van ons afval. 
Dit voorstel is met ruime 
meerderheid aangenomen. 
 
Monique Krikhaar, Fractie 
voorzitter CDA Valkenswaard 
 

gemeentehuis en Hofnar en 
verlies aan parkeerinkomsten 
voor de gemeente? Waarom 
zouden we dit doen? Kan de 
Markt niet verfraaid worden 
met behoud van een aantal 
parkeerplaatsen op de 
markt? Wij vinden van wel! 
  
Daarom heeft 
ondergetekende namens het 
CDA een motie ingediend, 
waarin het College wordt 
gevraagd “ op enigerlei wijze 
parkeren op de markt weer 
mogelijk te maken ”, en hier 
voor aan de raad zo spoedig 
mogelijk een uitgewerkt 
voorstel aan te bieden. 
Snelheid is aan de orde, 
omdat men al volop bezig is 
met de uitvoering van de 
renovatie van het marktplein. 
Wij hebben bewust gekozen 
voor een brede formulering 
van de opdracht aan het 

College, zodat het college de 
ruimte heeft om met een 
reëel, betaalbaar voorstel te 
komen.  
  
Deze motie kreeg de steun 
van een grote meerderheid 
van de Raad (16 voor, 7 
tegen), waarmee de Raad 
zich eindelijk eens duidelijk 
heeft uitgesproken, en wel 
vóór behoud van parkeren op 
de markt. Overigens vinden 
we ook dat het eerste deel 
van de renovatie van de 
markt, met name het “laantje” 
met de terrassen voor Jo d’n 
Urste / Subways / de 
Troubadour/Apotheek, prima 
geslaagd is; een aanwinst 
voor ons dorp! 
 
Joop van Dijk, raadslid CDA 
Valkenswaard 
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Tijdens de raadsvergadering 
van donderdag 29 april j.l. 
heeft het CDA –
Valkenswaard een motie 
ingediend die tot doel heeft 
te bevorderen dat er meer 
bomen c.q. 
groenvoorzieningen komen 
op de Markt. En dan met 
name op het stukje markt dat 
nu klaar is, voor het oude 
gemeentehuis (en de twee 
arcade-gebouwen). Het is 

een kale vlakte geworden 
voor het bordes van galerie 
Lambèr en dat is jammer 
voor de uitstraling van ons 
centrum. Een paar flinke 
bomen (waar de week-markt 
dan onder kan staan) zou 
een hele verbetering zijn; 
maar wij kunnen ons ook 
voorstellen dat met grote 
verrijdbare plantenbakken, 
waarin kleine bomen staan, 
en met bloemen en bloeiende 

planten, ook een mooi groen 
effect verkregen kan worden. 
Ook hier geldt weer dat we 
het aan het college overlaten 
om hiervoor met een reële, 
betaalbare oplossing te 
komen. Bijna de gehele raad 
was het met ons eens (één 
stem tegen), zodat ook dit 
deel van de markt verder 
verfraaid zal worden. 
 
Joop van Dijk 
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Monique Krikhaar, 
rechtvaardig 

Joop van Dijk,  
aanwinst voor ons 
dorp 
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Mart Wijnen wethouder met  
verkeer in portefeuille 

 
 
 
 
 

 
Gemeente en mantelzorg,moeten 

 ze AWBZ zorg over nemen? 
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De verkiezingen in maart 
hebben het uitgewezen; het 
CDA heeft in Valkenswaard 
nog steeds een goede 
naam! Een prachtige uitslag 
is daar het lokale bewijs 
van. Dat wil zeggen dat 
mensen op ons willen 
rekenen om hun doelen te 
kunnen bereiken. En het 
mooie resultaat van die 
uitslag is dat we een coalitie 
hebben kunnen vormen met 
H&G, PvdA en ons CDA. 
Dat resulteerde in een 
wethouderspost voor mij. Ik 
mocht gelukkig niet alleen 
op het vertrouwen van de 
mensen in ons dorp 
rekenen, maar ook op het 
vertrouwen van de fractie. 
En we zullen er voor gaan. 
Zorgen dat we klaarstaan 
voor de mensen in ons 
dorp, ons Valkenswaard. 
De eerste periode is een 
periode geweest waarin we 
gekeken hebben wat er nu 
eigenlijk zou moeten 
veranderen. We willen toch 
bezien of we met zijn allen 
een koers in kunnen slaan 
die het mogelijk maakt om 
Valkenswaard als leefbaar 
dorp neer te blijven zetten. 
In mijn portefeuille zitten 
zaken die van groot belang 
zijn. Onder andere verkeer. 
Daarvan kan ik u 
mededelen dat er al veel 
bijeenkomsten zijn geweest 
op zeer breed niveau. Veel 
groepen praten mee en 
uiteindelijk moet er een 
gebiedsakkoord komen in 
december 2010. Aan de 
hand daarvan moeten 
actieprogramma’s opgesteld 
worden. Een van mijn 
hoofddoelen is het 
doorgaand vrachtverkeer uit 

het centrum te krijgen. En 
ook van de Europalaan. Dat 
is immers wat we 
afgesproken hebben en waar 
we voor gaan. Via de website 
van de provincie ( 
www.brabant.nl/N69 ) kunt u 
de actuele informatie vinden. 
De ontwikkelingen op het 
gebied van de zorg en de 
WMO baren mij zorgen. Dit 
onderdel van mijn portefeuille 
staat onder druk door de 
veranderingen binnen de 
AWBZ en de bezuinigingen 
van de gemeente. Echter het 
belang van de zorg voor de 
medemens, vooral voor hen 
die het wat minder hebben, 
moet zo goed mogelijk 
gewaarborgd blijven. Zeker 
ouderen hebben recht op een 
goede oude dag. Maar we 
zullen veel meer dan 
voorheen weer moeten gaan 
leunen op de samenleving. 
Hier ligt een uitdaging om dit 
op een goede en 
verantwoorde manier te 
organiseren. Overbodige 
overleggen en zaken die 
dubbel gedaan worden 
moeten eruit. Dat wat nodig 
is moet blijven, maar we 
moeten accepteren dat er 
veranderingen komen. We 
moeten de handen in elkaar 
blijven slaan. Het is goed dat 
we met veel groepen hiermee 
bezig zijn; het SBV, de 
ouderensoos, Valkenhof, de 
artsen, etc. Samenwerking 
op niveau. Dat moet zorgen 
dat alles goed blijft gaan. 
En zoals gewoonlijk bij 
recessies staat ook de 
cultuur onder druk. Wat willen 
we hiervoor nog uitgeven? 
Wat vinden wij als 
Valkenswaard nog 
belangrijk? Daar zullen we 

als CDA nog over moeten 
praten. Het gaat erom hoe wij 
met zijn allen die zaken in de 
lucht willen houden die wij 
willen. Onze inwoners en onze 
leden leggen de prioriteiten 
vast. Daar moet zowel de 
fractie als uw wethouder aan 
werken om het beste resultaat 
op tafel te leggen. Maar ook 
hier…. Veranderingen zullen 
er zeker komen. Noodzaak is 
wel dat we ruimte maken voor 
particulier initiatief. Maar wel 
aangeven welke initiatieven we 
toestaan… 
Tenslotte… als Uw wethouder 
ben ik natuurlijk ook wethouder 
van geheel Valkenswaard. Van 
die verantwoordelijkheid ben ik 
mij zeker bewust. Ik zal me 
daarom inzetten voor geheel 
Valkenswaard en voor alle 
inwoners. Samen moeten we 
het gaan maken. Samen 
werken aan Uw belangen. Ik 
roep iedereen dan ook op mee 
te denken, aan te geven wat u 
nu wilt, ideeën te opperen en 
samen te werken aan een 
goed leven in ons prachtige 
dorp. Weet u iets of hebt u me 
nodig? Bel gerust! 06 
18302242. 
Met vriendelijke groet, 
Mart Wijnen, wethouder. 
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De eerste paar maanden in 
de nieuwe CDA fractie zijn 
mij goed bevallen. In het 
begin was het nog even 
aftasten hoewel ik de meeste 
mensen al wat langer ken. 
Maar ja samenwerken in 
fractieverband is wel anders 
dan vrijblijvend iets met 
elkaar doen. We begonnen 
in ieder geval goed met een 
Heidag in Asten-Someren. 
Daar hebben we 
afgesproken hoe we met 
elkaar om gaan, wie welk 
beleidsterrein voor zijn 
rekening neemt, en wie het 
woord voert bij de 
verschillende onderwerpen. 
Tijdens het diner heeft 
eenieder nog wat over zijn 
persoonlijke achtergrond 
verteld. Kortom een goede 
start.  
Ondertussen heeft een 
aantal mensen gewerkt aan 
het coalitie akkoord waarin 
wij als CDA deelnemen met 
Mart Wijnen als wethouder. 
En dan kom je een paar keer 

als totale raad bij elkaar, dan 
merk je ook dat onze fractie 
barst van ervaring. Behalve 
Wil Mesman die er als laatste 
bij is gekomen, heeft 
iedereen wel vier jaar of meer 
ervaring. Een groot verschil 
met de andere fracties. Dan 
merk je ook dat onze fractie 
door die heidag de trein al op 
rails heeft staan en de 
andere partijen nog aan het 
ploeteren zijn.  
De eerste zware thema’s 
hebben we net achter de rug: 
de kadernota voor de 
begroting en de 
meerjarenkeuzenota. Het 
motto is “bezuinigen”. Dat is 
niet leuk want we moeten al 
meteen de ambities bijstellen. 
Hoewel we al rekening 
hebben gehouden met zware 
ingrepen, blijkt het toch meer 
tegen te vallen. Meer en 
dieper snijden in de 
budgetten. Geen leuke 
boodschap voor de 

Valkenswaardse mensen. 
We zullen flink ons best 
moeten doen om de doelen 
van ons 
verkiezingsprogramma waar 
te maken. Gelukkig hebben 
we een ervaren fractie dus 
we kennen de klappen van 
de zweep. De onderlinge 
samenwerking is goed om 
ook door deze tijden heen te 
komen. Daar heb ik alle 
vertrouwen in. Ook onze 
coalitiepartners zijn zich 
hiervan bewust. Ook die 
samenwerking verloopt goed. 
De oppositiepartijen dragen 
constructief bij aan de 
problemen waar 
Valkenswaard nu voor staat.  
De sfeer in de raad is ten 
opzichte van voorgaande 
jaren erop vooruitgegaan en 
dat is een plus.    
 
Francois Smits 
Lid van onze 
gemeenteraadsfractie 
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François Smits,  
drie maanden op weg 

Als je nummer 7 bent op de 
kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, 
dan weet je dat er een kleine 
kans is om ook werkelijk te 
worden gekozen. 
Een goede uitslag en, geheel 
tegen de landelijke trend in, 
zelfs één zetel winst. Maar 
niet de grootste en dus even 
afwachten. 
Maar toch op 15 april alsnog 
beëdigd. Op de eerste 
bijeenkomst van de nieuwe 
fractie is gesproken over de 
wijze van werken binnen de 
fractie. De belangstelling 
voor de diverse 
aandachtsgebieden werd 
gepeild en de portefeuilles 
verdeeld. Voor mij 
resulteerde dat in de 
portefeuilles voor 

economische zaken, 
financiën en recreatie & 
toerisme als 
eerstverantwoordelijke en de 
portefeuilles onderwijs, 
pacht- en grondzaken en 
natuur en milieu als tweede. 
Daarnaast heb ik zitting in de 
auditcommissie. 
Fractie-, commissie- en 
raadsvergaderingen. 
Themabijeenkomsten. En 
heel veel stukken om te 
lezen. Verslagen en dossiers 
maar ook informatie van 
allerlei instanties en 
instituten. En al die stukken 
bevatten termen en 
begrippen die je je voor een 
deel nog eigen moet maken. 
Maar gelukkig beschikken de 
overige fractieleden over veel 
ervaring en zo raak je 

geleidelijk thuis in een 
nieuwe wereld. 
Met heel veel plezier besteed 
ik inmiddels een belangrijk 
deel van mijn tijd aan het 
raadswerk.  
In september breekt een zeer 
belangrijke periode aan: de 
raad gaat de nieuwe 
begroting vaststellen en zal 
stevige keuzes moeten 
maken om de begroting voor 
2011 en de daaropvolgende 
jaren sluitend te krijgen. Een 
uitdaging waaraan ik ook 
heel graag zowel in de fractie 
als in de raad mijn steentje 
wil bijdragen. 
 
Met vriendelijk groeten, 
 
Wil Mesman 
Lid van onze CDA fractie 
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Wil Mesman, nieuw 
en met frisse blik 
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Samen de schouders 
eronder. Doe wat je kunt en 
leuk vindt. Dat kan bij het 
CDA.-Valkenswaard. 
De vergaderingen van de 
fractie kunnen door leden 
worden bezocht. De fractie 
vergadert vaak op 
maandag. De 
vergaderstukken zijn 
tegenwoordig te 
downloaden op de 

gemeentelijke internetsite; u 
kunt er dus even goed 
voorbereid als de fractieleden 
meepraten.! 
 
Ook andere bijdragen aan de 
partij zijn welkom. Zo kunnen 
we zeker nog bestuursleden 
gebruiken. En mensen die wel 
wat willen organiseren en 
doen. Neem gerust contact op 
met een van de 

bestuursleden, als u iets 
wil!. Houd ook onze 
website in de gaten en u 
hoort meer van ons! 
www.cdavalkenswaard.nl 
Wim van der Hulst 
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Hallo beste mensen, leden 
van het CDA, 
Mij werd gevraagd een 
stukje te schrijven over 
mijzelf. Nu hier ben ik dan. 
Ik ben Riet van Gool en 
bijna een jaar lid van het 
CDA. Ik heb twee zonen en 
een schoondochter waar ik 
trots op ben. Wij wonen in 

Valkenswaard of Dommelen. 
Wij zijn een hechte familie. 
Mijn man is een paar jaar 
geleden overleden. Bij het 
CDA heb ik al snel mijn draai 
gevonden en mag me nu ook 
secretaris noemen waar ik me 
voor 100% zal inzetten. We 
hebben een gezellig en leuk 
bestuur bestaande uit drie 

mannen en twee vrouwen.  
Een keer per maand 
komen we bij elkaar en 
dat werkt super! 
 
Met vriendelijke groet 
Riet van Gool 
 
secretaris@cdavalkenswa
ard.nl  
 

� ��� �

In de aanloop naar de 
verkiezingen heeft het 
CDA-Valkenswaard 
campagne gevoerd vanuit 
het CDA-huis aan het 
Stationskwartier 8 ,aan de 
Leenderweg, in 
Valkenswaard.  
 
Tijdens de 
carnavalsoptocht was het 
huis ook geopend en kon 
men een gokje wagen. 
“Raadt de zetelverdeling 
van de nieuwe 
gemeenteraad en win een 
taart!” 
Veel mensen hebben dat 
gedaan. Echter niemand 
had het goed. Degene die 
het dichtst bij de waarheid 
zat was Egbert Buiter, een 
van de huidige wethouders. 
Hij gaf HenG 4 zetels en 

dat werden er 5. Hij gaf D66 2 
zetels en dat werd er 1. 
Verder was alles goed. 
Tijdens het maken van een 
radio-uitzending voor de VOS, 
is hem de taart uitgereikt door 
een delegatie van het CDA. 
Hij was blij verrast!   
 
Namens CDA Valkenswaard 
van harte 
Monique Krikhaar, Riet van 
Gool en Bernadette van 
Leeuwen 
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CDA Valkenswaard 

Secretariaat  
 

Riet van Gool 
secretaris@cdavalkenswaard.nl 
 

Redactie Groen Licht  
 

Wim v.d. Hulst 
groenlicht@cdavalkenswaard.nl 

 
Voorzitter 

 
Jan Valkhof 

voorzitter@cdavalkenswaard.nl 
 

Penningmeester 
 

Bas Wolters 
penningmeester@cdavalkensw

aard.nl 
 
 

 

Bezoek onze website! 
Ga naar: 

www.cdavalkenswaard.nl  

Dinsdag 7 september a.s. is de zomerborrel. Dit keer zijn we te gast bij Het St. 
Martinusgilde in Dommelen. Adres: Mgr. Smetsstraat in Dommelen, tegenover de 
fietscrossbaan. 
 
We starten om 18.00 We krijgen dan uitleg over het gilde, met barbecue!  
Opgeven voor de barbecue kan bij de organisatoren / tracteerders: Mart Wijnen of 
Ria Smeijers: mwijnen@onsbrabantnet.nl of r.smeijers@hotmail.com 
Ook is er de gelegenheid om een wedstrijdje te doen met vogelschieten. Hierbij 
geldt wel dat je een legitimatie moet meenemen. Vanaf 20.30 houden we een 
borrel 
 
Op 27 oktober is er de najaar  ALV in het dorpshuis in Borkel. Op de agenda 
staan dan o.a. de lijst voor de Statenverkiezingen en het verenigingsplan CDA 
Valkenswaard 2011-2014 
 

CDA Brabant organiseert 
samen met de regio’s een 
masterclass.  
 
Deelnemers masterclass 
Het gaat om personen 
tussen de 20 en 45 jaar die 
niet in de gemeenteraad 
zijn gekomen, maar 

1. wel in een commissie 
zitten (eventueel ook 
in gemeenteraad, 
alleen die hebben het 
drukker). 

2. niet in de fractie zitten 
(raad, commissie) 
maar wel op de 
kandidatenlijst 
stonden. 

3. benaderd zijn voor 
een plaats op de 
kandidatenlijst, maar 
dit niet wilden, hoewel 
ze wel CDA-
sympathisant zijn. 

 
Opzet masterclass 
Opzet: 6 avond bijeen-

komsten van 2 tot 3 uur 
(meestal tussen 19.30 en 
21.30 uur) op locatie bij zeer 
verschillende aspecten van 
het politieke veld te weten: 
• Onderwijs 
• Veiligheid 
• Zorg 
• Ondernemerschap 
•  Wetenschap 
•  Overheid 
Werkwijze: per bijeenkomst  
een vaste structuur bestaande 
uit  60 minuten introductie en 
dialoog op het thema middels 
spreker, presentatie en/of 
rondleiding, 
15 minuten pauze 
45 minuten brainstorm; wat 
betekent dit voor de politiek 
en het gedrag van haar 
vertegenwoordigers 
15 afronding 
 
Kosten: Geen 
Tijdsbeslag: 1 avond per 
maand in de periode 
september 2010-maart 2011 
 

Voorbereiding: Geen 
 
Resultaat: 
Laagdrempelige, gezellige 
en waardevolle 
bijeenkomsten samen met 
andere 
politiek betrokken mensen 
in de regio. 
 
Mocht u geïnteresseerd 
zijn, of iemand kennen 
kunt u contact opnemen 
met het bestuur. 
 
Uiterlijk eind augustus 
willen we een CDA 
Valkenswaard 
afvaardiging hebben 
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