
1 

 

   
 

Nieuwsbrief,  oktober – november 

2020 

CDA 

Valkenswaard. 

Hoi, 

Na een periode van voorzichtig uitkijken 
naar weer meer bewegingsvrijheid zijn we 
er nog steeds niet uit. We zitten nog 
steeds met de corona. Covid 19 zoals het 
heet. En alhoewel er steeds wel virussen 
zijn is dit echt een wereldwijd probleem 
waar ook wij in Valkenswaard niet aan 
ontkomen. Deze Corona is een echte 
lastpak. Iedereen heeft er last van. Jong, 
oud en ook alle leeftijden ertussenin.  

Ik ga er hier niet verder over uitweiden. Je 
hoort er al zoveel van. Maar wel roep ik 
iedereen op om zich aan de afspraken te 
houden. Afstand houden, handen wassen, 
mondkapje op. Alleen samen kunnen we 
het virus de baas.  

Dank aan mensen van de zorg, onderwijs, 
overheid en iedereen die zich inzet om het 
virus aan te pakken. Sterkte voor iedereen 
die er mee te maken heeft gehad. Laten 
we hopen dat we over enige tijd weer 
samen kunnen werken aan een goede 
toekomst voor iedereen in Nederland. 

Namens het bestuur, Mart Wijnen 

Vanuit de fractie. 

De Boodschappenmand. 

 

  

In dit dossier koos het CDA vol de kant van 

de Boodschappenmand. De feiten zijn dat 

zij onmisbaar zijn voor Valkenswaard, 

zeker ten tijden van corona.  

De fractie gelooft dat een verhuizing tijd 

en energie gaat kosten van wethouders, 

ambtenaren en bovendien vrijwilligers. 

Kostbare tijd die dan niet ingezet kan 

worden voor het verdere traject van 

doorontwikkeling van ons armoedebeleid 

waar het college samen met de 

Boodschappenmand nu al serieuze 

stappen in zet. 

Gezien de wens van de 

Boodschappenmand en de verklaring dat 

zij in het huidige pand willen blijven zitten 

organiseer je een strijd die wat de CDA-

fractie betreft absoluut niet wenselijk is en 
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als resultaat een hoop frustraties zal 

opleveren. We hebben al vaker gezegd: De 

béwúste keuze voor een voedselbank als 

zelfstandige stichting zorgt er voor dat zij 

een “veto” hebben voor wat betreft de 

huisvesting. 

De onzichtbare kosten wegen wat ons 

betreft op tegen het voordelig financieel 

resultaatje van verhuizing. Bovendien 

heeft het CDA de stellige overtuiging dat 

als de wethouder vastgoed een verlenging 

in het verschiet stelt van 2,5 of zelfs 5 jaar 

hij een mooi onderhandelingsresultaat zal 

presenteren. 

Dat zijn de overwegingen van het CDA 

geweest om een motie op onderdelen te 

steunen, waarin het college verzocht werd 

om het huurcontract van het pand aan de 

Geenhovensedreef te verlengen. U heeft 

ook recent in de krant kunnen lezen dat 

rust in de tent nu nodig is. 

Huiskamer ’t Pumpke 

 

 
Het college heeft een brief geschreven aan 

de gemeenteraad over het voornemen om 

een aantal locaties in Valkenswaard te 

herontwikkelen: 

- De Amundsenhal. 

- Voormalige school Barentzstraat. 

- Voormalige gemeentewerf 

Emmalaan. 

- Voormalige tennisvelden Jasmijn. 

- Sporthal / huiskamer ’t Pumpke de 

Le Sage ten Broekstraat.  

 

Mocht u met de CDA-fractie mee willen 

denken over deze locaties, heel graag! U 

kunt de brief hier vinden: 

https://www.valkenswaard.nl/document.

php?m=43&fileid=950701&f=c2e5f908a02

bcfd24d518adcca22e504&attachment=0&

c=95407. In dit stukje zoom ik even in op 

de Le Sage ten Broekstraat, de locatie 

waar Siam Gym en huiskamer ’t Pumpke 

zich bevinden.  

 

Met Siam is overeenstemming – 

consensus - over verplaatsing naar de 

Belleman. Er staat ook een twee-onder-

een-kapper van Woningbelang en met hen 

is ook overeenstemming. Consensus is 

volgens het door ons als gemeenteraad 

vastgestelde beleid nodig voordat een 

gebruiker als Siam of huiskamer ’t Pumpke 

kan verhuizen. Met huiskamer ’t Pumpke 

is er nog géén overeenstemming bereikt, 

dat heeft u wellicht in de krant kunnen 

lezen. 

 

Huiskamer ’t Pumpke heeft in vele 

gesprekken het CDA goed weten te 

overtuigen waarom deze locatie zo 

belangrijk is voor ze. Samen met Gerrie 

ben ik er de laatste tijd vaak op bezoek 

geweest. We hebben hier veel van 

geleerd! Zo staat alles bij huiskamer ‘t 

Pumpke in het teken van openheid: 

- Na het lezen van het krantenartikel 

in het ED op 14 juli wilde we als 

https://www.valkenswaard.nl/document.php?m=43&fileid=950701&f=c2e5f908a02bcfd24d518adcca22e504&attachment=0&c=95407
https://www.valkenswaard.nl/document.php?m=43&fileid=950701&f=c2e5f908a02bcfd24d518adcca22e504&attachment=0&c=95407
https://www.valkenswaard.nl/document.php?m=43&fileid=950701&f=c2e5f908a02bcfd24d518adcca22e504&attachment=0&c=95407
https://www.valkenswaard.nl/document.php?m=43&fileid=950701&f=c2e5f908a02bcfd24d518adcca22e504&attachment=0&c=95407
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fractie ze graag bezoeken en 

kwamen we tot de ontdekking dat 

ze ‘gewoon’ 7 dagen in de week 

open zijn. 

- In de statutaire doelstelling is 

opgenomen dat zij ten doel 

hebben: 

o “het bevorderen van een 

sfeer waar mensen zo open 

mogelijk kunnen zijn en 

iedereen in zijn waarde kan 

worden gelaten.” 

- Zij hebben zicht op een bepaalde 

groep jongeren die buiten de 

professionele ondersteuning vanuit 

de gemeente vallen. De open 

speelplek met zicht op alle hoeken 

van het complex is daarbij 

onmisbaar. 

 

De locatie is voor huiskamer ’t Pumpke 

daarom zó ontzettend bepalend. Dat ook 

sociale ontmoetingsplaatsen als 

huiskamer ’t Pumpke onwijs van belang 

zijn ten tijden waar ontmoetingen 

extreem schaars zijn lijkt niet meer dan 

logisch. De coronacrisis zal en moet 

ongetwijfeld leiden tot andere keuzes en 

extra waardering voor plekken als deze. 

De fractie bespeurt een nieuw soort 

saamhorigheid in deze crisis. We hebben 

plekken als huiskamer ’t Pumpke keihard 

nodig en daar moeten we zuiniger op zijn 

met elkaar.  

 

Om die reden hebben we het college 

gevraagd hier met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid naar te kijken in een motie. 

Het past niet binnen één grondexploitatie 

waar ook overeenstemming is met de 

gebruikers (Siam en Woningbelang) en 

waar het college dus voortvarend mee aan 

de slag kan gaan om woningbouw voor 

Valkenswaard kan organiseren. De motie 

vroeg om de grondexploitaties te splitsen 

in Siam/Woningbelang en huiskamer ’t 

Pumpke. De een kan zo sneller worden 

gerealiseerd, voor de ander nemen we 

extra de tijd. 

 

Sommige politieke partijen wilden daarbij 

iets verder gaan en vroegen om 

woningbouw hier helemaal te stoppen. 

Maar bij nog een keer extra navragen 

bevestigde de voorzitter: “De locatie is 

bepalend, níét het gebouw.” Woon-zorg 

appartementen met op de begaande 

grond plek voor huiskamer ’t Pumpke blijft 

zo mogelijk. Als fractie willen we blijven 

bouwen aan- en in Valkenswaard, waarbij 

er ook ruimte moet zijn- en blijven voor 

ontmoeting. 

 

Fietspad op de Malpie 

 

Helaas moest het tijdens de laatste 

gemeenteraadsvergadering het wéér gaan 

over het fietspad op de Malpie. We zijn 

namelijk inmiddels 8 jaar verder na 

lancering van het CDA-idee om het 

fietspad op te knappen. 
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De wens om het fietspad aan te pakken 

komt al lang niet meer alleen vanuit het 

CDA. Ook bijvoorbeeld: 

- De scootmobielclub 

- Het gehandicaptenplatform 

- De VVV 

- De fietsersbond en 

- Het dorpsinitiatief Borkel en Schaft 

hebben meermaals het thema aangekaart. 

Zo’n vurige wens recht vanuit het hart de 

samenleving negeer je niet zomaar zou je 

zeggen. Zeker niet als daar een aantal 

raadsopdrachten, amendementen, aan 

gewijd zijn. 

- Plan van aanpak uit 2016 spreekt 

van: 

o Over de volle lengte van het 

tracé zijn echter scheuren 

te zien en ook is er op veel 

plekken sprake van 

wortelopdruk en kuilen. 

Inmiddels dus ruim v.i.e.r. 

jaar geleden. 

- Een rapport van RA infra uit 2017 

spreekt van: 

o Bij gebruik door meer 

snelfieters is 

vergevingsgezind maken 

van het fietspad 

basisvoorwaarde. En er zijn 

sindsdien meer dan 1 

miljoen nieuwe snelfietsen 

verkocht in Nederland.  

Na 8 jaar is de wens dus een veiligheids-

issue geworden. Als CDA hebben we dit 

item daarom in de gemeenteraad, in het 

presidium en op alle andere mogelijke 

plekken structureel aangekaart.  

Tijdens de laatste 

gemeenteraadsvergadering vroegen we 

het college daarom nu eens eindelijk aan 

de slag te gaan! We kregen de toezegging 

dat het in 2020 nog op de agenda van de 

gemeenteraad komt en daar zal de fractie 

op toezien.  

Afsluitingen aan de grens met 

België. 

Naar aanleiding van berichtgeving in 

Grensland Actueel op 9 juni en 

berichtgeving in het ED van 13 juni over 

proefblokkades op de Schafterweg, stelde 

de CDA fractie op 15 juni jl. al vragen aan 

het college.  

De gemeente Hamont-Achel bleek 

voornemens te zijn de grens met de 

gemeente Valkenswaard in Schaft af te 

sluiten voor autoverkeer. In de 

persberichten valt te lezen dat er veel 

contact is geweest met de gemeente 

Cranendonck omdat automobilisten vanuit 

Soerendonk/Gastel/Budel gebruik maken 

van deze route om bijvoorbeeld naar 

Valkenswaard te gaan. Maar andersom, 

zeker vanuit Borkel en Schaft, is dat 

natuurlijk ook het geval.  

Naast bereikbaarheid spelen er ook 

economische belangen in dit grensgebied! 

En wat te denken van de veiligheid? De 

grensregio moet goed bereikbaar blijven 

voor nooddiensten zoals ambulances en 

brandweer.  

1 oktober jongstleden heeft de gemeente 

Hamont-Achel tractorsluizen geplaatst en 

dit zorgt inmiddels op sommige 
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momenten voor chaos. Het gaat om een 

“pilot” van zo’n 6 maanden. 

 

Tijdens het vragenhalfuurtje stelde de 

CDA-fractie vragen over de afsluitingen en 

toen bleek dat dit een eenzijdige beslissing 

is! In het kader van samenwerking in de 

regio is dit natuurlijk not-done. 

Daarom is de fractie blij met de toezegging 
die de burgemeester deed aan het CDA 
om samen met de gemeente Cranendonck 
op te trekken in dit dossier. Ook zei hij toe 
contact op te zullen nemen met de 
veiligheidsdiensten en dit aan te kaarten 
binnen de grensoverschrijdende 
samenwerking (met Hamont-Achel) bij de 
BGTS de Groote Heide. 
 

 

 

CDA Valkenswaard nog steeds 
middenpartij. 

Als middenpartij stond het CDA altijd 
bekend. Een partij voor een brede groep 
mensen. Waar meningen gerespecteerd 
worden en waar we door te praten, door 
te overleggen, door samen te werken tot 
oplossingen willen komen. Er wordt wel 
eens gezegd; we stoppen niet met praten 
tot we eruit zijn. Vaak is het zo dat alle 
partijen dan wat water in de wijn moeten 
doen om tot werkbare oplossingen te 
komen voor een brede groep. En juist daar 
gaat het bij de politiek nog steeds om. 
Samen oplossingen zoeken voor de dingen 
die we aan moeten pakken. Dat wil ook 
zeggen dat je niet je volle gelijk kunt 
halen. Maar is dat dan zo erg? Je moet 
toch zorgen dat mensen elkaar kunnen 
vinden. En samen de schouders eronder 
zetten om ook wat te bereiken. Een 
manier van werken die we als CDA 
Valkenswaard voor blijven staan. Laten we 
een partij blijven waar mensen elkaar 
kunnen vinden.  

Op weg naar de Tweede Kamer 
verkiezingen. 

De Tweede Kamer verkiezingen gaan er 
weer aan komen. En we roepen mensen 
en vooral leden op om samen met ons 
campagne te gaan voeren. We stellen een 
lijst op waar we graag mensen op zien die 
mee willen helpen. En als we veel 
deelnemers hebben kunnen we veel doen 
en is het toch niet teveel voor iedereen. 
Meld je daarom aan. En geef je 
voorkeuren aan. Dan zoeken wij dat we op 
tijd informeren over wat we gaan doen. 
Meld je aan bij een van de bestuursleden. 
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Over anderhalf jaar zijn er 
weer lokale verkiezingen. 

Ook Valkenswaard staat voor uitdagingen. 
Er ligt een visie die waargemaakt moet 
worden. Visie geeft richting aan, maar de 
concrete invulling moet steeds weer 
opnieuw gezocht worden. Wat willen onze 
inwoners? Wat wilt U of wat wil jij? Het 
gaat hier over sport ( je eigen vereniging ), 
over wonen ( kan ik nog wonen zoals ik 
zou willen? ), over ouderenzorg ( is er 
voldoende ondersteuning op lokaal niveau 
) , over recreatie ( plekken voor jeugd en 
anderen ), over lokale cultuur ( plaats voor 
een bandje? Of de lokale harmonie? ), en 
nog veel meer. 

Veel van die zaken worden in de 
gemeenteraad besproken en bepaald. De 
middelen worden daar verdeeld en 
initiatieven mogelijk gemaakt. 

Hier roepen we dan ook 
mensen op om hierover mee te 
gaan denken. En nog fijner; je 
verkiesbaar te gaan stellen 
voor de gemeenteraad. Doe 
mee en grijp je kans. Bij het 
CDA Valkenswaard krijg je die 
kans.  

Interesse? Vraag eens na bij een van de 
bestuursleden of bij iemand uit de fractie. 
Samen voor je gemeente zorgen. Jong of 
oud, man of vrouw, autochtoon of 
allochtoon, links of recht; samen zullen we 
moeten zorgen voor onze gemeente, voor 
ons Valkenswaard.  

En ook als je iemand weet die wel geschikt 
zou kunnen zijn voor een rol binnen het 

gemeentebestuur, dan roepen we je op 
om dat bij het bestuur te melden. Wij 
nemen dan wel contact op met die 
persoon. 

Adressen bestuur: 

Ria Smeijers,  
Bergstraat 54 Dommelen. 

Michiel Hendrikx,  
Warande 41, Valkenswaard 

Guus van Gorp,  
Marijkestraat 10, Valkenswaard. 

Jaqueline Kho,  
Snijderwei 4, Dommelen. 

Mart Wijnen,  
Van de Venstraat 42, Valkenswaard. 


