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Periodiek van het CDA Valkenswaard 
Voor leden en geïnteresseerde niet-leden 

Jaargang 20 van Groen 
Licht. Dat klinkt als een 
mijlpaal. Het is echter 
“gewoon” leden en 
sympathisanten van het 
CDA Valkenswaard op de 
hoogte houden.  
 
Hoewel, gewoon? Steeds 
meer zijn er ook andere 
manieren. De mail, de 
website 
www.CDA.nl/valkenswaard/ 
En vergaderingen 
bezoeken, en bellen. Dan 
zit je te kijken wat je als 
redactie aan nieuws biedt. 
Sommige dingen waren 
elders te lezen, sommige 
dingen zijn echt nieuw. In 
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Beste CDA leden,  
 
Voor u ligt de eerste 
uitgave van groenlicht 
2011. Als ik vooruit kijk 
word dit een jaar van 
bouwen. De fractie zit 
reeds in een goed ritme. 
Op 02 maart is er de 
verkiezingen voor de 
Provinciale Staten. Zeker 
belangrijke verkiezingen, 
want de Provinciale Staten 
kiest de Eerste Kamer. 
CDA Brabant heeft een 
goed lijst. Uit onze regio is 
René Kuijken, nummer 12, 
de hoogst geplaatste. 
Het huidige Provinciale 
Staten Lid uit onze regio, 
Fer Smolders zal ook op 
zaterdag 26 februari op 

ieder geval genoeg om te 
informeren. En wellicht ook 
voor u om te reageren. De 
kans ligt er. 
 
Een bijzonder woordje wil ik 
ook richten aan de schrijvers 
in dit nummer. Want dit is de 
eerste keer sinds ik de 
redactie doe, dat er zoveel 
verschillende auteurs een 
bijdrage hebben geleverd 
aan een Groen licht. 
Bedankt! 
 
Tot slot: 2 maart zijn de 
verkiezingen voor provinciale 
Staten. Het item voor 
Valkenswaard is de N69. Het 
is nog niet te zien, maar 

sinds de provincie de zaak 
heeft overgenomen van 
het Rijk zit er regie en 
actie op.  
Ook de markt in 
Valkenswaard is met 
provinciale subsidie  
opgeknapt.  
Op 2 maart  is de keuze 
aan ons: zo verder, of 
niet? 
 
Wim van der Hulst 
Eindredactie 
 
 
 
 

straat tekst en uitleg geven. 
Het is gebleken dat het 
belangrijk voor onze regio is 
om invloed te hebben bij de 
Provinciale Staten. Het 
bestuur gaat ook veranderen. 
Zoals al gemeld zal ik 
stoppen met het 
voorzitterschap. Na vijf jaar is 
het een tijd van gaan. Op dit 
moment is de combinatie van 
privé, werk en CDA van 
dusdanige aard dat ik niet 
aan het voorzitterschap de 
kwaliteit kan geven die ik dat 
van mijzelf eis. Op het 
moment dat ik dit schrijf, is er 
nog geen kandidaat 
gevonden. Wim van der Hulst 
zal als vice voorzitter mijn 
taken tijdelijk waarnemen. Ik 
ben ervan overtuigd dat een 

nieuwe voorzitter gevonden 
zal worden, aangezien het 
een hele leuke taak is in een 
goed bestuur. De 
samenwerking met fractie en 
wethouder is bijzonder goed. 
Kandidaten kunnen zich bij 
het bestuur melden. Rest mij 
u op deze manier te 
bedanken voor het gestelde 
vertrouwen de afgelopen 5 
jaar en ik hoop u in goede 
gezondheid nog vaak te 
ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Jan Valkhof 

����������������������

 



 
 

 

����������� ���������������

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Opa en oma opvang: niet 
meer betaald (zie volgende 
pag.)? 
En commerciële opvang ja,  
maar niet aan  de 
Luikerweg 

Inleiding 
Voor het CDA is kinder-
dagopvang heel belangrijk. 
Het is van belang dat er 
voldoende plaatsen zijn in 
Valkenswaard omdat het 
ouders in staat stelt om te 
gaan werken. Het is een 
voorziening die ervoor zorgt 
dat jonge mensen in 
Valkenswaard blijven wonen. 
Dat is weer van belang voor 
de vitaliteit en toekomst van 
Valkenswaard.  
 
Dus het CDA is niet tegen 
nieuwe extra plaatsen voor 
kinderdagopvang maar……. 
Niet op de voorgestelde 
locatie aan de Luikerweg. 
Daarvoor heeft het CDA drie 
argumenten: 

1) verkeersonveiligheid 
2) verkeerslawaai 
3) de solitaire ligging 

tov aanverwante 
voorzieningen 

 
Verkeeronveiligheid 
Kinderdagopvang is hoe je 
went of keert een 
verkeersaantrekkende 
voorziening. Met name 
tijdens de spitsperiodes ’s 
ochtends en ’s avonds bij het 
brengen en halen van de 
kinderen. Nu heeft de 
initiatiefnemer een extra inrit 
gecreëerd waardoor achter 
het gebouw geparkeerd kan 
worden. Met het op en 
afrijden leidt dit tot veel extra 
verkeersbewegingen. Dit is 
niet bevorderlijk voor de 
verkeersveiligheid.  
Maar of het in de praktijk ook 
zal gaan is nog maar de 
vraag. De fractie denkt dat 
ouders vaak direct langs de 
Luikerweg zullen parkeren. 
De kinderen zullen al dan niet 
met begeleiding aan de 
fietspadkant uitstappen. Dit is 
ook niet bevordelijk voor de 
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verkeersveiligheid. 
Wat te denken, als ouders 
met de fiets of te voet hun 
kinderen via de Lentenier 
hun kinderen willen brengen 
en halen. Dan zullen zij de 
steeds drukker wordende 
Luikerweg moeten 
oversteken. Ook dit is verre 
van ideaal.  
Het valt ons op dat in de 
toelichting zo weinig is 
opgenomen over 
verkeersveiligheid. 
Bovendien valt het ons op 
dat wegbeheerder van de 
Luikerweg, de provincie, 
nog niets heeft gezegd over 
de nieuwe verkeerssituatie. 
Sterker nog, de provincie 
moet nog advies geven bij 
de vergunningaanvraag van 
de inrit.  
 
Verkeerslawaai 
In de toelichting wordt de 
geluidsbelasting t.o.v het 
kinderdagopvang 
beschouwt als tamelijk 
slecht tot slecht. De 
cumulatieve 
geluidsbelasting bedraagt 
61 tot 68 DB. Nu is dit geen 
steekhoudend argument 
omdat formeel 
geluidbelasting geen grond 
vormt om een 
kinderdagopvang tegen te 
houden. Niettemin vragen 
de fractie zich af, of het 
verstandig is om kinderen 
aan deze geluidbelasting 
bloot te stellen. De kinderen 
blijven immers niet de hele 
dag binnen.  
 
Solitaire ligging 
Het moet toch voor de 
meeste mensen vreemd 
overkomen dat juist op deze 
plek een kinderdagopvang 
komt. Een kinderdagopvang 
verwacht je in het midden 
van een woonwijk en niet 

aan de rand van de 
bebouwde kom. Het huidige 
bestemmingsplan laat alleen 
“agrarisch gebruik I” toe.  
 
Bovendien zegt het 
structuurplan over 
kinderdagopvang: het 
streefbeeld is om de 
kinderdagopvang in de 
directe woonomgeving van 
de kinderen te situeren. Dit 
betekent dat er voldoende 
ruimte moet zijn voor 
dergelijke voorzieningen in 
de wijk. Gelet op de 
verkeersaantrekkende 
werking kunnen ze goed 
geclusterd worden met 
andere voorzieningen. 
Daaraan voldoet deze locatie 
niet. Het CDA verwacht dat 
B&W wat meer sturing geeft 
zodat deze voorzieningen 
geclusterd worden in een 
‘brede school” midden in de 
woonwijk. De gemeente wil 
namelijk versterking van 
samenwerking tussen 
peuterspeelzaalwerk, 
kinderopvanginstellingen met 
daarbij aandacht voor een 
voor- en vroegschoolse 
educatie in een brede school 
ontwikkeling. Het CDA is een 
warm voorstander van de 
ontwikkeling van Brede 
Scholen. Het is een van de 
punten uit het 
verkiezingsprogramma. 
 
Conclusie 
De CDA-fractie is voor extra 
plaatsen in de kinderopvang. 
Maar de CDA-fractie is tegen 
kinderopvang op deze locatie 
aan de Luikerweg. De CDA-
fractie heeft daarom tegen dit 
raadsvoorstel gestemd.  
 
Francois Smits 
raadslid 

Niet veilig 
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De groep Brabant Zuid Oost 
wil graag dat het CDA zich ook 
landelijk profileert met een 
sociaal gezicht. Daarom 
hebben zij bij elkaar gezeten 
om een advies te geven aan 
de fractie van de Tweede 
Kamer. Dit doen we middels 
onze contacten met Elly 
Blanksma, onze 
vertegenwoordigster in de 
Tweede Kamer. We vinden dat 
er diverse onderwerpen zijn 
die aandacht verdienen van 
het CDA. Hier volgen de 
onderwerpen die nu naar de 
Tweede Kamer fractie zijn 
gestuurd. Indien u 
onderwerpen heeft waarvan u 
vindt dat die ook aan de orde 
moeten komen mail ze dan 
even; mwijnen 
@onsbrabantnet.nl . 
 
Onderkant van de 
arbeidsmarkt. 
Een regeling voor de 
onderkant van de arbeidsmarkt 
die alle regelingen gaat 
vervangen ( Sw, Wwb, Wajong 
en WIJ) kan 
kwaliteitsverbetering en 
efficiency (bezuiniging) tot 
gevolg hebben. Dat betekent 
dat gemeenten 
verantwoordelijk worden voor 
alle doelgroepen.  

 
 Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning.  Gemeenten 
hebben de Wet 
maatschappelijke 
ondersteuning overwegend 
goed geïmplementeerd. De 
doorontwikkeling zoals 
geschetst in Welzijn Nieuwe 
stijl (waarin veel ruimte is voor 
wijkgericht werken) vinden wij 
volledig overeenkomstig de 
uitgangspunten 
(gedachtegoed) van het CDA. 
Het CDA kan dat veel meer 
uitdragen. Betrek de lokale 

afdelingen bij het uitdragen van dit 
beleid. Wij verwachten dat 
gemeenten goed in staat zijn om in 
het kader van de Wmo taken over te 
nemen, maar verwachten ook de 
benodigde financiële middelen. Wij 
zouden het in het verlengde van 
bovenstaande betreuren als partijen 
als Groen Links of SP in de 
beeldvorming geassocieerd worden 
met WMO, en niet het CDA.  
 
Ontwikkeling brede scholen 
(integrale kindcentra). Gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor 
onderwijshuisvesting. De afgelopen 
jaren worden er in veel gemeenten 
brede scholen gerealiseerd. Door 
deze ontwikkeling in combinatie met 
ontwikkelingen in de maatschappij 
(ontgroening, participatie en 
leefbaarheid) is het logisch dat de 
regiefunctie voor brede scholen 
volledig bij gemeenten komt. Brede 
scholen (kindcentra) en 
dagarrangementen hebben tot 
gevolg dat men minder moet 
denken in organisatiebelangen, 
maar meer in kwaliteitsbelangen. In 
dat kader is het van belang dat de 
structuren en wetgeving zoals 
juridisch eigendom en onderhoud 
van scholen veranderen. De 
combinatiefunctie geeft 
mogelijkheden voor CDA om het 
speerpunt sport te profileren. 
Daarnaast willen we aandacht 
vragen voor de structurele borging 
van cultuur in het onderwijs. Het Rijk 
kan daar aan bijdragen door het 
blijven oormerken van de middelen 
voor cultuur.  
 
Wet Kinderopvang.  
Wij stellen voor om de wet 
kinderopvang te wijzigen. De 
regeling voor opa’s en oma’s en 
“naasten” heeft veel negatieve 
bureaucratische en inhoudelijke 
effecten, zoals hoge kosten voor 

controle van de gastgezinnen en de regeling 
bemoeilijkt de wet Oké. Daarbij is de regeling in 
contrast met de ontwikkelingen in de zorg en Wmo, 
waarbij juist de mantelzorger (wederkerigheid) en 
vrijwilliger sterk van belang zijn. De middelen die 
gemeenten van het Rijk ontvangen voor controle 
van kinderopvang zijn verre van toereikend. Het stuit 
ook op weerstand ( en is in strijd van CDA-
uitgangspunten) dat gemeenten moeten controleren 
of opa’s en oma’s aan de gestelde eisen voldoen. 
Vrijwel alle gemeenten hebben geïnvesteerd in 
gekwalificeerde peuterprogramma’s waarbij nog 
geen gebruik wordt gemaakt van de wet 
kinderopvang. Als de regeling voor opa’s en oma’s 
komt te vervallen zal er een toename zijn van 
middelen, die we adviseren om aan te wenden voor 
ontwikkeling van brede scholen (inclusief 
voorschools aanbod), passend onderwijs en 
algehele kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het 
te verwachten effect zal een integrale en duurzame 
kwaliteitsverbetering voor ALLE kinderen betekenen. 
 
Vitaliteit platteland Tot slot willen u vragen om u 
nader te profileren met betrekking tot de vitaliteit van 
het platteland. De betekenis die stad en platteland 
voor elkaar kunnen hebben. In dat kader ervaren we 
de verhouding m.b.t doeluitkeringen als on-
evenwichtig.  
Om als CDA weer de herkenbare visionaire 
middenpartij te zijn, willen we graag investeren in 
gezamenlijke visievorming. Wij hopen dat dit stuk 
richting de landelijke politiek hieraan bijdraagt.  
 
Mart Wijnen, uw wethouder. 

Mart Wijnen : sociaal gezicht laten zien 
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Hoe gedragen is nu het CDA 
standpunt van “kalm aan met 
winkels open op zondag?” 
. 
In 2009 is dit onderwerp al 
aan de orde geweest in de 
Raad. Het moest mogelijk 
worden, dat winkels die 
voedingswaren verkopen, 
open mochten op zondag van 
4 uur ‘s middags tot 10 uur ‘s 
avonds. Volgens de wet mag 
zoiets wel worden 
vastgesteld, maar slechts 
voor 1  winkel op 15.000 
inwoners.  
Onze fractie heeft daar toen 
tégen gestemd. 
Boodschappen doen op 
zondag kan voor de inwoners 
makkelijk zijn. Maar het zou 
niet eerlijk zijn, als slechts 2 
winkels in Valkenswaard 
open mogen zijn. Het is onze 
taak gelijkwaardige 
mogelijkheden in onze 
gemeente te scheppen. Door 
opstelling niet toe te staan, 
ontstaat er wel ongelijke 
concurrentie met de dorpen 
om ons heen. Als we vinden 
dat iedereen gelijke 
mogelijkheden moet hebben, 
moet ook dát feit onder ogen 
worden gezien. 
Gelijk wordt het dus nooit. 
Voor de fractie was de 
oneerlijke concurrentie 
binnen Valkenswaard het 
doorslaggevende argument 
om tegen zondagopenstelling 
te zijn. En zo dacht de raad 
er ook over. 
 
In 2009 vroeg de raad te 
onderzoeken of openstelling 
voor álle winkels op zon-en 
feestdagen mogelijk is. 
Inmiddels weten we, dat je 
daarvoor een toeristische 
gemeente moet zijn, die 
zoveel toeristen naar zich 
toehaalt, dat openstelling van 
de winkels op zondagen daar 

op aansluit. Zo is het in 
Valkenswaard niet. 
Onze fractie heeft toch 
een peiling gedaan onder 
de winkeliers en daaruit 
blijkt, dat een ruime 
meerderheid van de 
winkeliers hier niet op zit 
te wachten. En daarmee is 
voor ons duidelijk, dat we 
hier niet aan moeten 
beginnen. 
 
Deze peiling heeft ons ook 
duidelijk gemaakt, dat de 
winkeliers het prettig 
vonden, dat naar hun 
mening werd gevraagd. Ze 
konden vertellen hoe ze er 
over dachten. 
Dit heeft ons geleerd, dat 
het goed is dit instrument 
vaker te gebruiken. 
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Zo hadden wij een motie 
ingediend, waarin we het 
college vroegen om een 
verdiept overzicht van 
bezuinigingsmogelijkhede
n bij het aanbieden van de 
kadernota in het voorjaar. 
Dit heeft het gehaald. 
Verder vroegen we ook 
om een lijst met 
bezuinigingsmogelijkhede
n, die een belangrijke 
besparing zouden kunnen 
opleveren, maar die een 
principiële keuze vragen 
en van invloed zijn op ons 
dorp. Deze lijst wilden we 
voor 1 maart graag 
hebben. De rede daarvoor 
was, dat wij die met de 
hele raad wilden gaan 
bespreken met de burgers. 
Hoe we dat zouden doen, 
moest natuurlijk nog 
worden bedacht. 
De raad stemde hier 
tegen. Dat heeft ons zeer 
verbaast. 
  

De fractie vindt het van het 
grootste belang, dat er bij het 
vaststellen van de begroting 
niet zo maar grote 
bezuinigingen uit de lucht 
komen vallen, die voor de 
betrokkenen een onverwachte 
overval zijn. Het verhogen van 
de BTW op de kaartjes voor 
theatervoorstellingen is 
daarvan ook zo’n voorbeeld. 
Dat ging veel te snel. Dat roept 
weerstand op. Men kreeg geen 
kans te reageren of de eigen 
plannen daarop aan te passen. 
Dat moet worden voorkomen. 
Het vooraf peilen van de 
meningen en “het er over 
hebben” is van het grootste 
belang. 
 
Nu de raad zich niet kan 
vinden in ons idee zal de 
fractie dit zelf gaan oppakken. 
De plannen hoe we dat willen 
aan pakken krijgen al vorm. 
Via de media en de website 
houden we een iedereen 
daarvan op de hoogte. En 
natuurlijk ook in Groen Licht!  
 
En zo zoeken we onze weg…. 
 
Namens de fractie 
Monique Krikhaar 
(fractievoorzitter) 
 

Zondag open? 
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Valkenswaard, 17 januari 2010   
 
Geachte voorzitter van de 
gemeenteraad, 
 
Voor het CDA is het van belang 
dat het geld van onze 
belastingbetalers goed wordt 
besteed. Sinds juni 2010 ligt op 
sportpark Den Dries een nieuw, 
hoogwaardig waterkunst-grasveld 
bij Hockeyvereniging HOD er 
ongebruikt bij. Dit is in de ogen 
van het CDA niet acceptabel.  
 
Het bestuur van HOD heeft 
onlangs aan de leden laten weten 
dat men het veld niet mag 
betreden omdat de gemeente 
iedere aansprakelijk-heid bij 
gebruik van het veld van de hand 
wijst. Het veld mag niet gebruikt 
worden voor wedstrijden, 
trainingen of oefeningen. Aan de 
hekken zijn waarschuwings-
borden gehangen.  
 
Probleem: de kunstgrasmat 
vertoont plooivorming. De 
definitieve eindkeuring en 
oplevering de hoofdaannemer De 
Meent BV uit Boxtel heeft nog 
steeds niet plaatsgevonden.  
Het CDA ging er vanuit dat dit 

najaar alles rond zou zijn zodat 
deze rare situatie op de 
hockeyvereniging niet zou zijn 
ontstaan. Daarom stelt / doet de 
fractie via deze weg een aantal 
vragen / verzoeken:  
 
1. Is het waar dat het hoofdveld 
van HOD ( veld 9 ) nog steeds 
niet is goedgekeurd? 
2. Wat is / zijn de redenen dat 
dit veld nog steeds niet is 
goedgekeurd? 
3. Wie heeft / hebben de 
onderhandelingen voor de 
aanleg van dit veld voor de 
gemeente gevoerd? Heeft de 
gemeente zelf deze 
onderhandelingen gevoerd? 
4. Wie / welk bureau heeft de 
begeleiding van de uitvoering 
van de werkzaamheden 
gedaan? 
5. Welk bedrag staat er nog 
open wat de gemeente aan de 
aannemer moet voldoen? Is dit 
bedrag voldoende om te komen 
tot een afdoende oplossing 
(wellicht af te dwingen)? 
6. Is er nu een plan van aanpak 
om te komen tot een oplossing 
van de problemen? (nadat 
maanden geleden is 
geconstateerd dat het veld niet 
voldoet aan de normen van de 
KNHB) Zo ja is dit een plan 

waar zowel de KNHB als de 
gemeente als de vereniging 
zich in kunnen vinden? Zo 
niet, wil ik graag een 
toelichting. 
7. Graag wil ik inzage in alle 
gespreksnotities die er 
gemaakt zijn tussen de 
gemeente en de aannemer in 
het kader van het zoeken 
naar een oplossing. 
8. Graag wil ik een kopie 
hebben van het bestek dat is 
opgemaakt voor de 
aanbesteding van dit veld. 
Daarnaast wil ik kopie van de 
eisen die door de gemeente 
zijn gesteld. 
9. In hoeverre kan de 
gemeente iets verweten 
worden bij de uitvoering van 
dit project? Wie vanuit de 
(hoofd- en onder)aannemers 
en wie vanuit de gemeente 
zijn / waren betrokken bij de 
aanleg? Graag heb ik inzage 
in de gespreksnotities, 
notulen van de 
bouwvergaderingen. 
10. Worden er nog juridische 
stappen ondernomen omdat 
het veld blijkbaar niet voldoet 
aan de eisen van de KNHB? 
En zo ja welke?  
 
Met vriendelijke groet 
 
Namens de fractie CDA, 
Francois Smits 
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Afscheid bestuurslid Bas Wolters 25 jaar lid:  Mikkers, van Hoof-Feijen, v.d. Bilt, Coppelmans 
en Mesman 



 

 

  
 

De afgelopen vier jaar 
werden de Kempen 
gemeenten in de provincie 
vertegenwoordigd door Fer 
Smolders en Lien 
Lavrijssen. De provincie 
heeft onder andere een erg 
groot aandeel gehad in het 
geplande nieuwe N69 
tracé, met name in de 
persoon van Fer Smolders. 
Nu we zover gekomen zijn, 
lijkt de tijd aangebroken dat 
de verkeersdruk door het 
centrum van Aalst en 
Valkenswaard eindelijk 
drastisch gaat afnemen. Op 
2 maart wordt er weer 
gekozen voor de 
Provinciale Staten. Daarna 
moeten er met betrekking 
tot de N69 nog belangrijke 
beslissingen worden 
genomen. Voor de huidige 
plannen is breed draagvlak 
in de regio nodig. Aan het 
CDA zal het zeker niet 
liggen. Een lokale CDA 
vertegenwoordiging in de 
Provinciale Staten is dan 
ook erg belangrijk. Op 2 
maart zal ik, René Kuijken, 

CDA Valkenswaard 

Secretariaat  
 

Riet van Gool 
Roebelhof 6  
Dommelen 

secretaris@cdavalkenswaard.nl 
 

Redactie Groen Licht  
 

Wim v.d. Hulst 
groenlicht@cdavalkenswaard.nl 

 
Voorzitter 

 
Jan Valkhof 

voorzitter@cdavalkenswaard.nl 
 

Penningmeester 
 

Ria Smeijers 
penningmeester@cdavalkensw

aard.nl 
 
 

Bezoek onze website! 
Ga naar: 

www.cdavalkenswaard.nl  

Dinsdag 22 februari : Debat in de Senaat , aanvang 20.00 uur. Aanwezig namens CDA Brabant: Coinny 
Kerkhof (nr. 3) en René Kuijken (nr 12). Een van de onderwerpen: N69 
 
Zaterdag 26 februari: CDA fractie en René Kuiken en Fer Smolders aanwezig wegens Statenverkiezingen 
tenminste van 10 tot 12.30 Belleman Dommelen en van 10.30 – 13.30 de Corridor Valkenswaard 
 
Woensdag 2 maart: verkiezingen Provinciale Staten 
 
Zaterdag 19 maart: vrijwilligersdag (bestuur moet nog beslissen welke activiteit(en) we gaan doen) 
 
21, 23 en 30 maart: fractie enquêteert; gesprekken met o.a. buurtverenigingen 
 
Dinsdag 29 maart: ALV, aanvang 19.30, Carolus Valkenswaard (ALV was eerder gepland in februari):  

als nummer 12 op de lijst 
verkiesbaar zijn voor de 
Provinciale Staten. Ik ben 25 
jaar en in het dagelijks leven 
ben ik promotieonderzoeker 
aan de Universiteit van 
Wageningen. Naast dat ik er 
dus de komende periode 
voor wil zorgen dat de 
plannen rondom de N69 
zorgvuldig en daadkrachtig 
worden uitgevoerd, wil ik de 
relevante kennis die ik heb 
opgedaan voor mijn 

afstuderen aan de 
Universiteiten van Utrecht 
en Wageningen 
toepassen op het gebied 
van ecologie, land- en 
tuinbouw en duurzame 
energie. Ik wil dat de 
agrariërs in de omgeving 
zich kunnen blijven 
ontwikkelen en dat ze 
tegelijkertijd draagvlak 
behouden vanuit de 
samenleving. Het is voor 
mij vanzelfsprekend dat 
Valkenswaard, Dommelen 
en Borkel en Schaft op 
mijn steun kunnen 
rekenen mocht ik 
afgevaardigd worden 
richting Den Bosch. Ik 
hoop ook dat ik op jullie 
steun kan rekenen tijdens 
de campagne en natuurlijk 
op 2 maart! 
 
Tot jullie dienst! 
 
René Kuijken 
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