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Een blad voor leden bij een niet-lid? Enkele leden verspreiden ieder vijf 
exemplaren van Groen licht bij mensen waarvan ze inschatten dat die het 
CDA een warm hart toedragen. Vandaar! 

 

Op het eind van het jaar 
een nieuw Groen Licht. Ook 
dit keer weer met nieuws 
van de politiek in 
Valkenswaard. Uiteraard 
gaat het over het nu van de 
gemeentepolitiek.  
 
Het is ook een tijd van 
vooruit kijken. De 
verkiezingen voor de 
provinciale staten komen 
eraan. Dan kijk je toch, wat 
de provincie te maken heeft 
met Valkenswaard.  Het 
antwoord, dat dan als 
eerste oppopt, heet N69. 
Een veld waarin het 
provinciale CDA een zeer 
duidelijk standpunt pro had 

Redactioneel 

Beste leden, 
  
Buiten is het wit van de 
sneeuw. De winter is 
begonnen. Een mooi 
moment om achterom te 
kijken naar een bewogen 
2010. De gemeenteraads-
verkiezingen zijn in 
Valkenswaard een groot 
succes. De landelijke 
verkiezingen een 
dieptepunt. Op het landelijk 
congres heb ik een diep 
respect gekregen voor alle 
leden die voor of tegen 
waren en dat lieten blijken. 
Desondanks een kabinet 
met gedoogsteun van de 
PVV. Wat zal dit voor 
uitwerking hebben op onze 
lokale politiek? Kortom een 
bewogen jaar. Kijkend naar 
2011, dan staat ons een 
grote opgave te wachten. 

en heeft.  
Een andere reden om CDA 
te stemmen kan zijn de 
verkiezing van de eerste 
kamer door de gekozen 
leden van provinciale Staten. 
Die eerste kamer heeft als 
taak wetsvoorstellen nog 
eens kritisch tegen het licht 
te houden op  
wetstechnische degelijkheid, 
uitvoerbaarheid en 
proportionaliteit. Geen 
symboolpolitiek, 

 maar echt regeren. Dat klinkt 
naar bekend gedachtengoed: 
gespreide 
verantwoordelijkheid, 
rentmeesterschap, solidariteit 
en publieke gerechtigheid.  
Voor nu de kerstdagen. Feest 
van vrede,  rust, bezinning en 
een nieuw begin. Hele fijne 
dagen toegewenst! 
Wim van der Hulst 
Eindredactie 
 
 

Bezuinigen in de 
overheidsbegroting op 
landelijk niveau en op 
gemeentelijk niveau zijn 
onontkoombaar. Keuzes 
maken is hierbij het 
sleutelwoord. Geredeneerd 
vanuit ons gedachtegoed ben 
ik ervan overtuigd dat onze 
fractie de juiste beslissingen 
zal maken, ondanks dat deze 
beslissingen ons af en toe 
pijn doen. En dat begrijp ik 
maar al te goed. Vele 
Valkenswaardse mensen 
hebben het goed en offers 
brengen is zwaar, maar geeft 
veel voldoening. Help uw 
naaste! Voor mij persoonlijk 
zal dit een van mijn laatste 
voorwoorden van de 
voorzitter zijn. Zoals u al 
ruimschoots weet zal ik na 
bijna vijf jaar de 

voorzittershamer doorgeven. 
Vernieuwing hoort bij een 
gezonde afdeling en geeft mij 

weer ruimte voor andere 
klussen. Maar zover is het nog 
niet. In het voorjaar nog een 
groenlicht en in mijn laatste 
ALV als voorzitter in februari 
zal ik trots u toespreken. Tot 
die tijd wens ik u goede 
feestdagen en vooral een 
gezond 2011.  
 
Jan Valkhof  

Woord van de voorzitter 



      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Het valt echt niet mee, om een 
verantwoord snoeiplan voor 
een hele tuin te maken. Het 
plan moet in balans zijn en alle 
planten moeten tot hun recht 

komen. 
Het maken van een 
verantwoord snoeiplan lijkt op 
het verantwoord bezuinigen in 
een gemeentebegroting.  
Het is moeilijk. Bovendien 
hebben we niet zoveel vrijheid 
om te bezuinigen. Er zijn veel 
projecten in het verleden 
ingezet en de financiële 
gevolgen daar van lopen nog 
vele jaren door. Op sommige 
projecten valt moeilijk te 
bezuinigen omdat het niet 
goedkoper kan. Verder heeft 
een gemeente veel wettelijke 
taken. Die zul je moeten 
uitvoeren.  

Als je de mensen vraagt hoe 
we moeten bezuinigen en hoe 
we dat moeten aanpakken, 
komt iedereen met praktische 
voorbeelden. Kunnen de 
ambtenaren efficiënter 
werken? Kun je het onderhoud 
van gebouwen niet uitstellen? 
Helpt het om snel te gaan 
bouwen op het LTS terrein? 
Zou de huur van de 
sportterreinen wat omhoog 
kunnen? Wat je ziet is dat 
iedereen allerlei praktische 
ideeën aandraagt, zonder echt 
rigoureus iets helemaal weg te 
bezuinigen. En zij hebben het 
bij het rechte eind. Het snoeien 
van de tuin betekent toch echt 
elke plant bekijken en niet 
zomaar wat bomen omkappen. 

In deze begroting is een eerste 
stap gemaakt om de taken 
efficiënter en/of 
goedkoper/eenvoudiger uit te 
voeren. Dat heeft al veel 
opgeleverd. Grote vraag is 
natuurlijk: wat blijven we doen 
van de niet- wettelijke taken, 
zoals sport, cultuur, en 
sommige welzijnstaken. Het 

Verantwoord snoeiplan – begroting 2011 
CDA wil deze taken blijven 
uitvoeren, zolang als het kan. 
Ze zijn het bindmiddel van 
Valkenswaard en passen bij 
onze genen. 2011 zal 
daarom vooral moeten 
worden gebruikt om nog 
meer te bekijken of zaken 
anders kunnen worden 

georganiseerd en bekostigd. 
Daarom wordt op initiatief 
van het CDA aan de Hofnar, 
de Draaikolk en de Bieb meer 
subsidie toegekend, maar 
moet in 2011 bekeken 
worden of en hoe er anders 
gewerkt kan worden. Dit 
zelfde geldt voor alle andere 
instellingen die van de 
gemeente subsidie krijgen. In 
2011 zal ook moeten worden 
gekeken of de gemeentelijke 
accommodaties wel efficiënt 
worden ingezet. Daarvoor 
had het CDA een motie 
ingediend, die breed werd 
gesteund.  

Verder zal ook het 
sportbeleid in 2011 onder de 
loep moeten worden 
genomen. Dit staat ook op 
de agenda. 

Om te bezuinigen zijn ook 
verschillende geplande 
projecten uitgesteld, maar 
voor de Belleman zal worden 
gekeken of noodzakelijke 
renovatie toch mogelijk is. 
Het CDA ondersteunt dit 
voorstel. 

Pas volgend jaar zal vanuit 
Den Haag minder geld naar 
Valkenswaard komen. Er 
wordt gedacht aan 3 jaar lang 
een miljoen euro minder. Dat 
is veel geld. Daarom 
stemmen we nu al in met een 
verhoging met 5 procent van 
de onroerende zaakbelasting. 
Of dat volgend jaar weer 
nodig is zullen we dan weer 
bekijken. We hopen dat de 

afvalstoffenheffing, die flink 
hoog is, komende jaren kan 
worden verlaagd door het 
huisvuil anders op te halen. 
Daarmee loopt de totale 
lastendruk dan niet onnodig op. 

Er komt heel wat op ons af. Ook 
de inwoners zullen gaan 
beseffen, dat we zelf meer 
moeten oppakken. Als we een 
schoner en groener 
Valkenswaard willen, kunnen 
we daar als inwoners en 
ondernemers van dit dorp er zelf 
veel aan doen. De Dorpsraad 
Borkel en Schaft, de Wijkraad 
Dommelen en de 
Wijkcommissie ’t Gegraaf 
kunnen veel bijdragen aan dat 
besef. Met het oog op de te 
verwachten strenge winter, 
moet de tuin dit keer goed 
winterklaar worden gemaakt. 
Verschillende planten uit de tuin 
moeten een ander aanzicht 
krijgen. Dan kunnen we er 
allemaal weer volop van 
genieten als de lente komt. 

Er is over het hele vlak 
bezuinigd. 2011 zal vooral 
gebruikt moeten worden om te 
zoeken naar meer efficiëntie in 
het gebruik van de 
gemeentelijke accommodaties, 
onder de loep nemen van de 
insteek met de 
maatschappelijke instellingen, 
bekijken van de overige 
subsidies en bekijken van het 
sportbeleid. 

In 2012 zullen we meer moeten 
fijn slijpen en fundamentele 
keuzes moeten maken. 

 
Monique Krikhaar 
(fractievoorzitter) 
 

 

Monique Krikhaar:  
Snoei geeft gelegenheid 
tot groei 

Valkenswaard on ice: meer 
aan uitgeven, of minder, of 
maar zo houden? 



 
   
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Komt er een oplossing in zicht voor de N69 ? 
Eindelijk, het is zover. Er is een 
bestuurlijke keuze gemaakt om 
te komen tot een oplossing voor 
de N69. Na veelvuldig 
vergaderen is er een keuze 
gemaakt door de groep 
bestuurders van verschillende 
organisaties. En die keuze is 
gevallen op de 0+ samen met 
de westvariant1. Nu zult u 
zeggen:”Nu weten we nog 
niets.” Maar dat is niet waar. De 
)+ wil zeggen het opwaarderen 
of aanpassen van de huidige 
infrastructuur. Daar hoort ook 
het bochtje naar rechts bij, bij de 
Europalaan. Daar horen ook de 
aanpassingen van de rotondes 
op de Zuidelijke randweg bij en 
de wijzigingen voor aansluiting 
Eindhovenseweg / Europalaan. 
Maar ook de Lageheideweg en 
het zoekgebied ten westen van 
Dommelen. 
 
Op dit moment is er dus een 
keuze gemaakt door de 
vergadergroepen. Dat wil niet 
zeggen dat die definitief is. Er 
moeten nog verschillende zaken 
gebeuren. Zo moeten er 
voldoende compenserende 
maatregelen komen. 
Bijvoorbeeld voor de natuur en 
het water. Zo moeten er ook 
mitrigerende maatregelen 
worden genomen. De weg moet 
zo goed mogelijk worden 
aangelegd, dus zonder te veel 
last voor andere zaken in het 
gebied. Daarbij gaat het over de 
oversteekbaarheid, over de 

inpassing in het gebied, over 
maatregelen voor agrarische 
bedrijven, etc. Dus we zijn er nog 
lang niet. Maar toch ben ik blij dat 
er een keuze is gemaakt. Dan kan 
er doelgericht gewerkt worden aan 
die oplossingen. En als de Lage 
Heideweg door gaat, dan kunnen 
we verder met de noodzakelijke 
maatregelen in onze dorpskern. 
En dat is natuurlijk niet alleen de 
Eindhovenseweg en de Markt. 
Nee, dan staat er nog heel wat 
meer te gebeuren. Gelukkig liggen 
er in de gemeente al veel zaken 
klaar. Dus we kunnen, indien de 
definitieve besluiten zijn genomen, 
snel aan de slag. Maar wel op een 
verantwoorde manier. Dat hebben 
we de kiezers en u als lid beloofd. 
Als we de plannen kunnen en 
mogen gaan communiceren met 
onze achter ban, dan stel ik voor 
om een speciale avond te houden 
voor de CDA leden. Dan kunnen 
we zaken uitleggen en bespreken 
en deze zaken nog meenemen in 
de bespre-kingen. Ook zullen er 
avonden worden georganiseerd 
om heel Valkenswaard te 
betrekken bij de ontwikkelingen. 
Het gaat immers om leefbaarheid 
en bereikbaarheid voor heel de 
gemeente. En eindelijk zullen we 
dan over een aantal jaren eens af 
zijn van een van de grootste 
ergernissen in onze mooie 
gemeente; het drukke verkeer 

Mart Wijnen :  N69 stap verder 

Projectplanning 
In januari 2010 is gestart met een 
plan-m.e.r. procedure die moet leiden 
tot een breed gedragen 
voorkeurspakket van maatregelen 
waarmee de leefbaarheids- en 

bereikbaarheidsproblematiek 
in het gebied van de N69 (van Eind-
hoven naar België) wordt aangepakt.  

Eind 2010 moet er een 
Gebiedsakkoord zijn waarin de 
voorkeursmaatregelen zijn 
benoemd. 
Stappen tot voorjaar 2011: De 

notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (+ kaartbijlagen) 
lag van 11 augustus t/m 5 
oktober 2010 ter inzage. In 
deze notitie staan de 
uitgangspunten beschreven 
voor het te voeren milieu 
effecten onderzoek. In  
september 2010 zijn 
werkateliers georganiseerd 
waar omwonenden de 
gelegenheid kregen hun ideeën 
over de oplossingen kenbaar te 
maken. De uitkomsten van de 
raadpleging, inspraak en 
werkateliers worden 

opgenomen in een “raadplegingsnotitie”. Gedeputeerde 
Staten stellen de conclusies hieruit vast. De 
raadplegingsnotitie wordt dan toegestuurd aan insprekers en 
deelnemers van de werkateliers. Het is de planning dat dit 
begin december gebeurt.       

Eind 2010: Gebiedsakkoord: met pakket van 
voorkeursmaatregelen. Dit Gebiedsakkoord wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan alle gemeenteraden en andere 
betrokken partijen. 

Begin januari 2011 wordt hierover een regionale bijeenkomst 
georganiseerd voor de achterbannen van de betrokken 
bestuurders. Ook worden dan informatieavonden voor 
omwonenden georganiseerd. 

Zomer 2011: inspraak over de Structuurvisie en plan-MER 
met daarin het gekozen maatregelenpakket.  

Bron: site provincie 

 

door het centrum. Een oplossing waar we al 
minstens 40 jaar op wachten.  
Tot slot wil ik nog wel enkele partijen noemen 
die aan de Brede Belangen Benadering 
hebben meegedaan; 
Het waterschap – De Provincie – 
Rijkswaterstaat – ZLTO – 
Natuurmonumenten – EVO  - RECRON – 
Heeze – Waalre – Belangengroep N69 – 
Brabantse Milieu Federatie – Eersel – 
Eindhoven – Veldhoven – Bergeijk – 
Valkenswaard, etc.  
Veel is er vergaderd en veel besproken. 
Bergen werk zijn verzet door mensen van de 
Provincie en bureaus en bestuurders. En… 
het lijkt erop dat er een oplossing komt. 
Mart Wijnen 
 

http://www.brabant.nl/~/media/Brabantsite20/Politiek%20en%20bestuur/Bestuursakkoord/programmalijn%20bereikbaar/N69%20Grenscorridor/Notitie_RD_Grenscorridor_N69.ashx
http://www.brabant.nl/~/media/Brabantsite20/Politiek%20en%20bestuur/Bestuursakkoord/programmalijn%20bereikbaar/N69%20Grenscorridor/Notitie_RD_Grenscorridor_N69.ashx
http://www.brabant.nl/~/media/Brabantsite20/Politiek%20en%20bestuur/Bestuursakkoord/programmalijn%20bereikbaar/N69%20Grenscorridor/Notitie_RD_GrenscorridorN69_kaartbijlagen.ashx


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mij is gevraagd me even 
voor te stellen. Ik heb me 
aangemeld voor het bestuur 
van het CDA in 
Valkenswaard. Ik loop ik al 
enkele jaartjes mee binnen  
het CDA en de meeste 
zullen me wel kennen. 
Ik ben Ine Teunissen-
Geven, 58 jaar en getrouwd 
met Harry en moeder van 2 
kinderen en oma van ons 
kleinkind Lotte. 
Ik ben geboren in 
Eindhoven in een katholiek 
gezin, als jongste van 5 
kinderen. Na de Inas 
(inrichtingsassistente mocht 
ik niet verder leren.  
 Na enkele kantoor banen 
ben ik gaan werken bij de 
Boerenleenbank. Na mijn 
huwelijk ben ik in 
Valkenswaard komen 
wonen en ben toen 
overgeplaatst naar 
Valkenswaard, waar ik  
enkele jaren op de 
boekhouding heb gewerkt. 
Omdat  onze kinderen 
Marco en Susanne, door 
wilden leren, heb ik als 
herintreedster een 1 jarige 
dagopleiding gevolgd op het 
Centrum Vakopleiding. Door 
mijn ervaring in het 
bankwezen, waar ik ook 
bijkantoorhoudster ben 

geweest, werd ik opgeleid 
voor het  Staatsexamen PDB. 
Met dit diploma kreeg ik de 
smaak te pakken en heb ik  
nog Middenstand, 
Vakbekwaamheid cafébedrijf, 
en schriftelijk MBA via het 
LOI gedaan.  
Na enkele jaren gewerkt te 
hebben bij o.a. Van den 
Enden bewaking en 
beveiliging, ben ik gaan 
werken bij Stichting 
Werkgelegenheid waar ik de 
boekhouding heb verzorgd. 
In die tijd stond dat onder 
verantwoordelijkheid van de 
Gemeentes in de Kempen.  
Helaas werd dit na 1 jaar 
geprivatiseerd,daarna kon ik 
bij het CWI als secretaresse 
voor het MKB project (aan 
het werk helpen van 
allochtonen) gaan werken. 
Landelijk werd de kraan 
dichtgedraaid. Daarna heb ik 
nog een half jaar als 
receptioniste van het CWI in 
Bladel gewerkt. Tot 2 jaar 
geleden ben ik  blijven 
werken. 
Omdat onze kinderen hun 
opleiding met succes hadden 
afgerond kreeg ik de tijd om 
me bezig te  gaan houden 
met mijn grote hobby: 
muziek! 
 Vooral kerkmuziek heeft mijn 

voorkeur , en grote klassieke 
vocale werken. Ik zing een 
paar keer per jaar met 
projecten mee o.a. in het 
concertgebouw en Philips 
muziekcentrum in Eindhoven. 
Ik heb intussen 2 basis-
cursussen koordirectie , en 
een cursus Gregoriaans 
afgesloten. De kerkmuziek is 
me als kind ingegeven! 
Sinds 5 jaar zing ik bij een 
profaan koor, dit koor in 
Eindhoven zingt daar tevens  
de Hoogmis. Verder verzorg ik 
samen met nog 2 koppels al 
ruim 10 jaar de Kerst Inn, en 
zet me in als vrijwilligster van 
de Nicolaasparochie. Mijn 
overige vrije tijd houd ik me 
bezig met bezoeken aan 
ouderen en nabestaanden. 
Wat me erg veel voldoening 
geeft. Ook ben ik lid van het 
CDAV en ben samen met hen  
in de 1

e
 en 2

e
 kamer, en in het 

Europees Parlement in Brussel 
geweest. Ik bezoek regelmatig 
de congressen van het CDA 
en was tevens  in Arnhem de 
vorige maand. Afgelopen 
zaterdag ben ik bij de Jubileum 
viering 30 jaar CDA geweest in 
Utrecht. Behalve dat je veel 
CDA-ers  leert kennen, is het 
ook erg leerzaam. 
Hopelijk kan ik een steentje 
bijdrage in het bestuur, 
Groetjes Ine 

 

Ina Theunissen 

Kandidaat voor bestuur 

Sinds kort is het CDA 
Valkenswaard begonnen met de 
Permanente Campagne. Deze 
vraag is opgekomen omdat het 
bestuur van mening is dat CDA 
Valkenswaard niet alleen in de 4 
weken voor de (gemeenteraads-
)verkiezingen campagne voert.  
Doel van de Permanente 
Campagne is:  
- Contact zoeken en hebben 

met de kiezers met als 
nevendoel het werven van 
nieuwe leden 

- CDA-Onderwerpen aan de 
orde stellen die spelen in de 

gemeente Valkenswaard. 
Hiervoor hebben vier leden 
een plan van aanpak 
opgesteld. Dit zijn Riet van 
Gool, Sjef Tooten, Wim van 
Hulst en Francois Smits. Zij 
vormen de Permanente 
Campagne Desk. Deze Desk 
schept de randvoorwaarden 
en verleent hulp bij het doen 
van acties het hele jaar door.  

Aan u als lid twee vragen: 
1) Wilt u een actie 

organiseren? Geef het 

door aan een van ons. 
2) Kent u iemand die we 

kunnen benaderen om 
lid  te worden? Geef het 
door aan ons. 

Riet van Gool: 040-8427480 
secretaris@cdavalkenswaard.nl  
 
Sjef Tooten: sjef@estooten.nl 
040-2016669 
 
Wim van Hulst : 040-2030567 
hulstjes@orange.nl  
 
Francois Smits: 06-23110813 
francois.smits@chello.nl  

 

CDA permanent in beeld 

PRETTIGE 

KERSTDAGEN 

EN EEN 

GELUKKIG EN 

GEZOND 2011 

Agenda  
Dinsdag 23 februari: ALV, 

start 19.30, Carolus 
Valkenswaard 
 
Dinsdag 02 Maart 2011 : 

Provinciale staten 
verkiezingen 
 
Vrijdag 18 en zaterdag 19 
maart: vrijwilligersdagen 

(Make a difference day) 
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