
 

 

Voortgang N69. 

Op 2 december 2011 is er een excursie 

geweest van Statenleden aan de 

gebiedsopgave grenscorridor N69. De 

commissie mobiliteit van de provincie 

heeft samen met diverse 

belangengroeperingen een bezoek 

gebracht aan het gebied. Met een bus is 

het gebied doorkruist en hebben diverse 

partijen hun zegje kunnen doen over hun 

visie. Een goede zaak, zodat elke 

groepering aan de commissie duidelijk 

heeft kunnen maken wat zij vinden. Het 

uiteindelijke oordeel zal door de 

Provinciale Staten gedaan moeten 

worden. Het betreft hier immers een 

provinciale weg. 

CDA, PVV, SP, Groen Links, D66, VVD, 

50plus, PvdD waren aanwezig, evenals 

alle actiegroepen en gemeenten uit het 

gebied, alsook BMF, natuurmonumenten, 

ZLTO,  EVO, actiegroep N69, groep 

Dommelen-Noord. Alle problemen 

kwamen aan de orde. Het aanleggen van 

een nieuwe weg, of het oplossen via een 

andere manier brengt altijd voor een groep 

een verandering teweeg, die niet altijd 

prettig te noemen is. Wel was duidelijk dat 

het hier niet gaat om het oplossen van 

alleen de verkeersproblematiek en de 

leefbaarheidsproblematiek in 

Valkenswaard en Aalst/Waalre. Ook de 

gemeenten Bergeijk, Eersel, Veldhoven en 

anderen hebben zo hun problemen op het 

gebied van o.a. sluipverkeer. De 

betrokkenheid was groot. De Statenleden 

hebben een goede indruk gekregen over 

de complexiteit. Nu is het zaak dat zoveel 

mogelijk groepen hun visie over de 

verkeersoplossing duidelijk blijven maken 

aan de Statenleden, zodat de afweging in 

juni 2012 goed genomen kan worden. Een 

oproep aan eenieder om hun 

vertegenwoordigers in de Provincie van 

zoveel mogelijk informatie te voorzien en 

duidelijk te maken waar we voor willen 

gaan. 

Toekomstvisie 2030. 

In de gemeenteraad is een bespreking 

geweest over de toekomstvisie 2030. Een 

visie die de leidraad moet gaan vormen 

voor de gemeente Valkenswaard voor de 

komende periode. Waar willen we 

naartoe? In deze visie worden 

speerpunten aangegeven. Maar dat is niet 

zo concreet. Mede om het de politiek 

mogelijk te maken invulling te geven aan 

de eigen visie middels raads- of 

coalitieprogramma, is de visie erg abstract 

opgesteld. Je zou kunnen zeggen, je kunt 

er alle kanten mee op. Dit is echter niet zo. 

Er worden bewust keuzes gemaakt voor 

de toekomst. Onze groene omgeving 

wordt als goud gezien en dat kan natuurlijk 

vertaald worden in een toeristisch 

recreatief actieprogramma. Bereikbaarheid 

is een cruciaal onderwerp. Een goede 

bereikbaarheid levert voordeel op voor 

zowel economie als voor de inwoners. 

Hoewel sommigen in de raad nog 



twijfelden over de vaststelling en sommige 

zinnen, moet in december een besluit 

genomen worden.. Het CDA is voor. Wij 

vinden dat burgers, bedrijven en 

instellingen duidelijkheid moeten krijgen 

over het opzetten van een plan voor de 

toekomst. Het is, zeker in deze tijd, 

cruciaal om daaraan te werken. 

Algemene Ledenvergadering. 

Tijdens de algemene ledenvergadering 

van woensdag 30 november werd Ria 

Smeijers gekozen als voorzitter. Gerard 

Toussaint werd nieuw bestuurslid, evenals 

Frank van Gastel. Hiermee wordt het 

bestuur weer goed aangevuld en kunnen 

we daadkrachtig verder met de CDA 

politiek in onze gemeente. Guus van Gorp 

werd penningmeester. Het complete 

bestuur kunt u zien op de website: 

www.cdavalkenswaard.nl. Na het formele 

gedeelte ging Monique Krikhaar in op het 

thema bezuinigingen. Zij legde uit waarom 

het CDA bepaalde keuzes wil maken. Dit 

alles natuurlijk na overleg met diverse 

groeperingen in Valkenswaard zoals 

buurtverenigingen en sportverenigingen. 

Mart Wijnen ging in op ons CDA. Wat 

gaan we doen en waar staan we voor? 

Naast de grote uitgangspunten, die terug 

te vinden zijn in onze grondbeginselen, 

willen we als lokaal CDA ook insteken op 

de lokale problemen. De leden kunnen 

aangeven wat knelpunten zijn in hun 

omgeving, straat of dorp. De fractie zal 

zich inzetten om deze knelpunten zoveel 

mogelijk aan te kaarten en er draagvlak 

voor te krijgen. Het is uw recht als lid dat 

hier zo goed mogelijk aandacht aan wordt 

besteed. 

Openheid in subsidielijst. 

De meeste Valkenswaardse subsidies zijn 

opgenomen in de staat van 

inkomensoverdrachten. Veel subsidies zijn 

historisch gegroeid. De lijst werd ter 

inzage gegeven tijdens de 

ledenvergadering. Mensen die deze lijst 

nog willen ontvangen kunnen het verzoek 

mailen naar: mwijnen@onsbrabantnet.nl . 

Het CDA wil deze subsidies bespreken en 

ze niet automatisch zo laten. Wat is de 

maatschappelijke bijdrage die door de 

subsidies wordt geleverd en is 

automatische indexering noodzakelijk? 

Vragen waarop een antwoord moet 

komen. 

Pater Toon Haasen S.C.J 

overleden. 

21 oktober 1937 geboren te Heusden – 

Asten, 30 november 2011 overleden te 

Veldhoven. Lid van het CDA. Toon is 

jarenlang pastor geweest in de Mariakerk 

en ook in Borkel en Schaft. Hij werd 

bijzonder gewaardeerd als een mens 

tussen de mensen. Hij had een groot 

gevoel voor menselijkheid in de kerk. 

Dinsdag na Pinksteren werd hij 

opgenomen in het ziekenhuis. Op 30 

november 2011 heeft hij zelf in alle vrede 

de overstap gemaakt naar die andere 

werkelijkheid waarnaar hij zoveel mensen 

heeft begeleid. 

Wij wensen al 

onze leden en 

sympathisanten 

een Zalig 

Kerstfeest een 

goede 

jaarwisseling en 

en fantastisch 

2012. 

 


