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Nieuwsbrief,  december 2020 

CDA 

Valkenswaard. 

Hoi, 

Hier onze volgende nieuwsbrief. Met een 
grote bijdrage van de fractie, maar ook 
met enkele heel belangrijke 
ontwikkelingen. Als CDA zijn we nu heel 
positief in de media gekomen. Nadat we 
eerst te horen kregen dat Hugo de Jonge 
een keuze gemaakt heeft om geen 
lijsttrekker te worden met heel gegronde 
redenen. Zijn functie is op dit moment zo 
zwaar met alle perikelen rond corona dat 
hij dat prioriteit wil geven om aan te 
pakken. En twee heel zware functies??? 
Niet te combineren. Een moeilijke keuze 
denk ik. Maar wel een waar we veel 
waardering en respect voor moeten 
hebben. Gaan voor gezondheid, gaan voor 
Nederland; chapeau Hugo!  

En dan nu de verkiezingen in met Wopke 
Hoekstra. Iemand die ik denk ik niet meer 
voor hoef te stellen. Bijzonder capabel en 
dat niet alleen. Ook nog eens een hele 
goede uitstraling. Iemand die ook wil gaan 
voor Nederland. En ook daarom vind ik dat 
we ook hem moeten steunen met wat we 
kunnen. De vorige keer heb ik al een 
oproep gedaan om ons te komen helpen 

bij de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. Ik herhaal die oproep, hoewel we 
toch al weer enkele toezeggingen binnen 
hebben. 

En ook lokaal gaat het goed. Ik hoop dat 
jullie allemaal de mok hebben ontvangen? 
Goed initiatief van onze 
communicatiecommissie. En als je hem 
niet zo mooi vindt; NIET MOKKEN. 

Namens het bestuur wens ik al onze leden 
een Zalig Kerstfeest maar  vooral een heel 
goed, gelukkig en gezond 2021. Blijf 
gezond, ga nog een tijdje goed om met de 
corona maatregelen ook al zijn ze niet 
prettig. Samen gaan we het redden, zeker 
weten! 

Namens het bestuur, 

Mart Wijnen 
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Renovatie fietspad Malpie start in 

2021 

Bij de behandeling van de Nota Kaders van 

2015 spraken wij als CDA voor het eerst de 

wens uit het fietspad over de Malpie aan te 

pakken. En nu, ruim 5 jaar later lag er eindelijk 

een voorstel. De aanhouder wint want tot 

treurens toe hebben we het dit jaar keer op 

keer aangekaart. We waren voor collega’s 

ongetwijfeld bijna gedegradeerd tot een non -

issue partij, de Partij voor het Fietspad op de 

Malpie. Want zo’n brede wens vanuit de 

samenleving die mogen we als gemeenteraad 

simpelweg niet laten liggen. Bovendien 

hebben we verantwoordelijkheid voor de 

veiligheid van onze inwoners. 

In het plan van aanpak voor het fietspad op de 

Malpie uit 2016 was namelijk al te lezen dat er 

sprake was van scheuren, wortelopdruk en 

kuilen. De feiten werden toen al op papier 

gepresenteerd. Maar goed, wij zijn bij het CDA 

ook van de praktijk. We kunnen nu wel zeggen 

dat het er in 4 jaar niet beter op geworden is. 

Sterker nog: Laten we zo snel als mogelijk het 

fietspad renoveren om ongelukken te 

voorkomen. Op de gemeente rust ook een 

wettelijke zorgplicht om gevaarlijke situaties 

te voorkomen. Als CDA vroegen we om die 

serieus te nemen. We zijn blij dat dit op korte 

termijn ook gewoon mogelijk is. Welke 

gemeente met serieuze ambities voor Leisure 

en Pleasure, voor de vrijetijdseconomie, laat 

zo’n fietspad op deze plek liggen? 

Het college heeft lang vastgehouden aan het 

verleggen van het fietspad naar de westkant 

van de Malpie buiten Natura2000 gebied. 

Maar als je de route fietst van het huidige 

fietspad realiseer je je pas echt dat dit 

ongelooflijk zonde zou zijn. Zo’n unieke route 

krijg je nooit meer terug. Voor wie het nog 

niet snapt: Zet even je fiets weg bij de 

Malpieberg met uitzicht op het Groot 

Malpieven. Prachtig.  

 

Om alles toch nog even te toetsen na al die 

tijd heeft de CDA-fractie de afgelopen weken 

nog contact gehad met het Platform 

Gehandicapten Valkenswaard, de 

Scootmobielclub, het Dorpsinitiatief Borkel en 

Schaft en de Fietsersbond. Zij juichen het van 

harte toe: Allemaal bevestigen zij dat we op 

korte termijn het fietspad moeten aanpakken. 

Zoals eerder aangegeven, een brede wens 

vanuit de samenleving – en we spreken hier 

over een cruciaal fietspad voor de gemeente 

Valkenswaard. Het CDA heeft dit voorstel dan 

ook vanzelfsprekend met een big smile 

gesteund - en het college gemaand om zo snel 

als mogelijk aan de bak te gaan. 

Maar we zijn als CDA wél altijd de partij 

geweest van het véílige fietspad op de Malpie. 

En als we eerlijk zijn gaat er op dit dossier wél 

steeds iets van het compromis af. Van het 

compromis van een vergevingsgezind fietspad, 

naar het compromis van een fietspad van 2 
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meter 20 breed zoals in de wegenlegger, naar 

wat er nu in het raadsvoorstel resteert:  Het 

fietspad wordt plaatselijk verbreed naar 2 

meter 20. En moeten we wel compromissen 

sluiten als het gaat over de veiligheid van onze 

inwoners en bezoekers? Over de veiligheid 

van een gezin met jonge kinderen dat over de 

Malpie wil fietsen? Heel herkenbaar is het 

beeld op de Malpie inmiddels van inhalende 

elektrische fietsen, laat staan de tegenliggers 

op diezelfde elektrische fiets.  

De CROW-richtlijnen, ontwikkeld door hét 

instituut op het gebied van verkeersveiligheid, 

geven aan dat het fietspad ten minste 3 meter 

breed zou moeten zijn.  Een rapport van RA 

infra uit 2017 – toch ook niet de minste -  over 

het fietspad op de Malpie stelt: “Met het 

voornemen om het fietspad Malpie te 

verbreden, wordt een belangrijke stap gezet. 

Alleen het verbreden blijkt niet voldoende, 

maar is wel een basisvoorwaarde.” 

Het rapport geeft vervolgens aan dat er 

aanvullende maatregelen nodig zijn gericht op 

het voorkomen van ongevallen, zeker gezien 

de opkomst van de e-bike, het fietspad moet 

vergevingsgezind worden gemaakt. We zijn 

drie jaar verder en elk jaar verdubbelt het 

aantal e-bikes in Nederland… Feiten die we als 

CDA niet zo maar af willen doen.  

Feiten die ons toch ook door de verenigingen 

als de Fietsersbond, de Scootmobielclub en 

het Platform Gehandicapten Valkenswaard 

met wie het CDA contact heeft gehad worden 

voorgehouden. Op de korte termijn is dit de 

beste oplossing, maar zij vragen ons ook hoe 

we de fietsverbindingen op de Malpie veilig 

houden op de lange termijn? 

We wilden in de raadsvergadering de discussie 

die we hebben gevoerd over verbreding in 

2017 niet met elkaar over doen. Het CDA is 

gevoelig voor het argument dat het hier om 

een recreatief fietspad gaat. Verbreding of 

vergevingsgezind maken is niet mogelijk in het 

Natura2000 gebied. We hebben bovendien 

1.000 euro speling op het huidige tracé. 

Maar afgelopen zondag werden we getroffen 

door de woorden van voormalig Commissaris 

van de Koning in Brabant Wim van de Donk. 

Hij zei dat we tegenwoordig steeds meer 

individu zijn, en vergeten dat we ook persoon 

zijn. Persoon als onderdeel van een 

samenleving. Dus niet alleen ik als individu 

moet zoals zondag kunnen genieten van de 

Malpie, nee als persoon heb ik een 

verantwoordelijkheid dat iedereen dat kan. 

Andersom wil je als persoon ergens bij horen, 

wil je als persoon bij die groep horen die veilig 

kan genieten van de pracht van onze natuur, 

van onze Malpie en van ons Valkenswaard. En 

we realiseerden ons hoe lastig dat moet zijn 

voor een kwetsbare groep, de mindervaliden. 

Door steeds een stukje van het compromis af 

te pellen en de toekomstige ontwikkelingen 

als de vergrijzing in Valkenswaard, blijft de 

veiligheid en comfort voor deze groep ernstig 

in het geding. En dat heeft de CDA-fractie 

aangezet om een motie in te dienen, samen 

met Vitaal Valkenswaard, om juist voor deze 

groep op de lange termijn wat te kunnen 

betekenen binnen het programma Groote 

Heide Dommelland. We hebben al structureel 

middelen opgenomen in onze begroting en er 

liggen concrete subsidiekansen zoals 

aangegeven in de motie. 

Uiteindelijk zal dit in de toekomst ook leiden 

tot spreiding van het fietsverkeer over de 

Malpie met positieve effecten op de veiligheid 

van iedereen en op de natuur. Maar voor het 

CDA zijn dat positieve neveneffecten van waar 

het hier om gaat: De verantwoordelijkheid 

nemen niet als individu, het groen alleen voor 

mij, maar juist als persoon: Iedereen moet 

kunnen meedoen en meegenieten van die 

prachtige natuur in Valkenswaard. De oproep 

om een veilig en voor iedereen toegankelijke 
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Malpie kreeg helaas geen gehoor, het CDA 

vond alleen steun bij de PvdA en VV.  

Oproep van de CDA fractie: Laat de 
klokken luiden met oud & nieuw! 

 

Dit jaar staan alle inwoners uit de 
gemeente Valkenswaard een stille 
jaarwisseling te wachten gezien de 
lockdown zonder uitzonderingen voor oud 
& nieuw. Als CDA-fractie willen hier graag 
enigszins verandering in brengen door de 
kerkklokken in de gemeente om twaalf 
uur ’s nachts te luiden. 

Kerkklokken dienen van oudsher om de 
omwonende bevolking ergens op te 
attenderen. Het aanbreken van een nieuw 
jaar is iets waar mensen naar uitkijken en 
ook natuurlijk ook samen willen vieren in 
Valkenswaard. Daarnaast worden 
kerkklokken gezien als een teken van hoop 
en eenheid. Wat het CDA betreft is dit een 
mooi begin van het nieuwe jaar, en willen 
we dit moeilijke jaar niet in stilte doen 
eindigen. Daar komt bij dat het nieuws de 
laatste tijd veelal gaat over ‘wat er vooral 
allemaal niet kan’, maar willen wij graag 
inzetten op ‘wat er wel kan’. 

Deze bijzondere situatie vraagt wat ons 
betreft altijd om creativiteit, uiteraard 
binnen alle maatregelen en voorschriften. 
Want het kan toch niet zo zijn dat we het 

nieuwe jaar in een sobere stilte beginnen? 
Het zou geweldig zijn als we onze kerken 
in kunnen zetten om iedereen op een 
speciale manier een goed nieuwjaar toe te 
wensen. Om die reden deze vraag / onze 
oproep: Laten we de klokken luiden! 

We hebben het college van B&W gevraagd 

gehoor te geven aan de oproep en contact op 

te nemen met de kerk. 

Een kopje koffie of thee in 
coronatijd 

De CDA-fractie kreeg het bericht dat er in 

coronatijd in Valkenswaard geen koffie- en 

thee geserveerd mag worden in de buurt- en 

dorpshuizen, óók niet als er bijeenkomsten 

worden georganiseerd voor een kwetsbare 

doelgroep. 

 

Op 4 november is een Kamerbrede motie 
aangenomen die het kabinet 
verzoekt geen generieke sluiting van 
buurt-/dorpshuizen door te voeren tijdens 
de coronacrisis. De overweging hierbij is 
dat o.a. buurthuizen een belangrijke plek 
zijn voor (kwetsbare) mensen (waaronder 
ook jongeren) voor sociaal contact. Sociaal 
werk wordt  als cruciale sector geacht op 
veilige wijze laagdrempelig toegang te 
blijven bieden aan bewoners voor hulp, 
ondersteuning en het tegengaan van 
eenzaamheid. Om uitvoering te kunnen 
geven aan deze motie heeft het ministerie 
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van VWS in samenwerking met onder 
meer Sociaal Werk Nederland een aantal 
randvoorwaarden op papier gezet. Met 
deze handreiking konden buurthuizen 
tijdens de verstrenging van de 
gedeeltelijke lockdown van november op 
een veilige manier openblijven voor 
besloten, georganiseerde activiteiten en 
individuele ondersteuning.  

Tijdens onder meer de 
begrotingsbehandeling hebben we als CDA 
al stilgestaan bij de toegevoegde waarde 
van deze activiteiten voor inwoners in het 
algemeen van Valkenswaard en in het 
bijzonder een kwetsbare doelgroep. 
Activiteiten vallen weg en dat werkt 
eenzaamheid in de hand. Een essentieel 
onderdeel voor buurt- en dorpshuizen is 
het kopje koffie en de ontmoeting als 
gevolg daar van. Dat had de minister goed 
begrepen want in de handreiking lezen 
we: 

“ Er mag koffie of thee geserveerd 
worden, maar geen eten; tenzij het een 
gesloten dagbesteding betreft, zie de 
toelichting hieronder.” 

Echter is de aanwijzing van de minister nu 
verlopen en krijgen buurthuizen en de 
vrijwilligers 0 op rekest voor wat betreft 
het verzoek een kopje koffie te mogen 
schenken. De gemeente Valkenswaard gaf 
niet thuis! 

Wat we koste wat kost ook moeten 
voorkomen met elkaar, vinden we als 
CDA, is scheve gezichten bij onze zo-
onwijs-waardevolle ontmoetingsplekken 
onderling in Valkenswaard. De 
buurthuizen die nu 0 op rekest krijgen 
lezen in het Valkenswaards Weekblad: 
“Op de koffie bij Valkenswaardse kerken”. 
Een prachtig initiatief natuurlijk, maar we 
moeten geen scheve gezichten faciliteren 

als Valkenswaard. Toen buurthuizen met 
horecafaciliteiten na de verstrenging van 
de gedeeltelijke lockdown weer open 
mochten stond het volgende artikel op 
Omroepbrabant.nl: 
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3
294743/er-wordt-eindelijk-weer-gebreid-
in-het-buurthuis-sommigen-stonden-al-
een-dag-te-vroeg-voor-deur. Citaat uit het 
artikel: “In het PieterBrueghelHuis in 
Veghel kunnen buurtbewoners weer 
terecht voor verschillende activiteiten met 
een kop koffie en een gezellig gesprek.” 
 Als Valkenswaard moeten we natuurlijk 
niet de indruk wekken dat we strenger zijn 
en buurthuizen minder waarderen dan 
elders. 

Één van de voor het CDA meest 

waardevolle zaken die we tijdens de 

eerste golf van het coronavirus geleerd 

hebben is dat we zeker de kwetsbare 

ouderen niet in (sociaal) isolement 

moeten plaatsen. Zeker niet de kwetsbare 

ouderen waarvoor nu ook nog eens de 

buurtactiviteit of ouderensoos-activiteit 

wegvalt, maar ook bij jongeren zien we 

het de verkeerde kant op gaan. Daarom 

zijn we als CDA zo ontzettend gelukkig met 

onze Valkenswaardse vrijwilligers die zich 

juist voor deze groep inzetten. Dit is 

namelijk een groep die zélf geen 

activiteiten kan organiseren of 

ondernemen. Maar diezelfde vrijwilligers 

vragen zich hardop af waar we in het 

gemeentehuis eigenlijk mee bezig zijn. Ga 

het de gemiddelde inwoner van 

Valkenswaard maar eens uitleggen dat ze 

geen kopje koffie of thee mogen schenken 

bij activiteiten voor kwetsbare inwoners. 

Zij voelen zich terecht enorm 

gedemotiveerd en tegengewerkt door de 

gemeente en dat wilden we niet 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3294743/er-wordt-eindelijk-weer-gebreid-in-het-buurthuis-sommigen-stonden-al-een-dag-te-vroeg-voor-deur
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3294743/er-wordt-eindelijk-weer-gebreid-in-het-buurthuis-sommigen-stonden-al-een-dag-te-vroeg-voor-deur
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3294743/er-wordt-eindelijk-weer-gebreid-in-het-buurthuis-sommigen-stonden-al-een-dag-te-vroeg-voor-deur
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3294743/er-wordt-eindelijk-weer-gebreid-in-het-buurthuis-sommigen-stonden-al-een-dag-te-vroeg-voor-deur
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accepteren! Als overheid zouden we juist 

in deze tijd een schild voor de zwakkeren 

moeten vormen in deze samenleving. En 

als gemeente Valkenswaard moeten we 

juist nu pal staan voor ons sterke 

maatschappelijke middenveld en op zijn 

minst kijken hoe we met elkaar zaken 

mogelijk kunnen maken. 

Daarom vroegen we of het college bereid 
was per direct het schenken van koffie- en 
thee, op zijn minst voor bijeenkomsten 
voor de kwetsbare doelgroepen, weer toe 
te staan bij buurt- en dorpshuizen. Ook 
hebben we contact gezocht met de 
Tweede Kamerfractie van het CDA en 
verzocht om een verlenging van de 
aanwijzing om het op die manier mogelijk 
te maken.  

Vanuit de gemeente is het verlossende 
antwoord inmiddels gekomen, het CDA 
heeft gevraagd dit actief te communiceren 
met alle buurthuizen, inloophuizen en 
sociale activiteiten: 

Antwoord: 

Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet 
maatregelen covid-19 (hierna: Twm) in 
werking getreden. De Twm vervangt de 
noodverordeningen, zoals we die kenden 
voor het in werking treden van de Twm. 
Onder de Twm hangen ministeriële 
regelingen.   
 
De Twm stelt in artikel 58h dat publieke 
plaatsen in een ministeriële regeling 
kunnen worden aangewezen die niet of 
slechts onder in die regeling gestelde 
voorwaarden voor publiek mogen worden 
opengesteld. Tot de voorwaarden kan 
behoren dat ten hoogste een bij de 
regeling vast te stellen aantal personen als 
publiek aanwezig mag zijn. Dit betekent 

dat de ministeriële regeling aangeeft 1) of 
een publieke plaats open mag zijn en 2) 
onder welke voorwaarden een publieke 
plaats open mag zijn. Buurt- en 
dorpshuizen zijn publieke plaatsen. 
 

1) De ministeriële regeling stelt in 
artikel 4.1 voorwaarden voor het 
openstellen van publieke plaatsen. 
Hieruit blijkt dat buurt- en 
dorpshuizen onder voorwaarden 
geopend mogen zijn; 

2) De ministeriële regeling stelt in 
artikel 4.4 dat een eet- en 
drinkgelegenheid en de daarbij 
behorende dansvoorziening niet 
voor publiek wordt opengesteld. In 
dat artikel zijn een aantal 
uitzonderingen genoemd. Deze 
uitzonderingen zien niet toe op 
buurt- en dorpshuizen. 

 
Uit de begripsbepaling (artikel 1.1) van de 
ministeriele regeling blijkt dat onder eet- 
en drinkgelegenheden het volgende wordt 
verstaan: inrichting waar bedrijfsmatig of 
anders dan om niet etenswaren of dranken 
worden verstrekt voor gebruik te plaatse, 
inclusief een daarbij behorend terras, met 
uitzondering van een besloten plaats. De 
ministeriele regeling spreekt dus van een 
eet- en drinkgelegenheid waar tegen 
betaling etenswaren of dranken worden 
verstrekt voor gebruik ter plaatse. 
Inrichtingen waar gratis etenswaren of 
dranken worden verstrekt voor gebruik ter 
plaatse, vallen dus niet onder de definitie 
van een eet- en drinkgelegenheid. 
 
Op basis van het bovenstaande 
concludeer ik dat het is toegestaan om 
koffie en thee te nuttigen in buurt- en 
dorpshuizen, mits: 

- de koffie en thee door bezoekers 
(vanuit huis) wordt meegenomen; 
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- de koffie en thee vanuit buurt- en 
dorpshuizen gratis wordt verstrekt.  

 
Aangezien het mag is aparte toestemming 
hiervoor van het College dus niet nodig en 
is het aan de buurt- en dorpshuizen zelf 
om dat al dan niet te regelen. 
 

Wijzigingen in de APV 

Valkenswaard 

Tijdens de raadsvergadering van 17 

december ging het over de APV, de 

Algemene Plaatselijke Verordening van 

Valkenswaard. Daarin staan de regeltjes in 

de gemeente Valkenswaard. Of zoals het 

in onze fractie op zijn plat Valkenswirds 

werd gezegd: “Wa ge allemal nie maagt”.  

Als CDA zijn we vóór goede en heldere 

afspraken met elkaar, maar tegen 

onnodige regels. De APV moet wat ons 

betreft dus zo weinig mogelijk regeltjes 

bevatten. Het aantal regeltjes waar onze 

inwoners en ondernemers zich aan 

moeten houden lijkt helaas alleen maar te 

groeien. Toenemende regeldruk is echt 

een gevaar, zo berekende MKB-Nederland 

dat regeldruk ondernemers nu al 1,2 

miljard euro per jaar kost.  

En met die wetenschap in het 

achterhoofd, hebben we als CDA-fractie 

de hele rits amendementen langs die lat 

gelegd. Misschien is dat een liberale 

gedachtegang, maar deze feiten spreken 

voor zich. Zeker als de liberale fracties zelf 

met een berg regeltjes aan komen. En 

nogmaals, als CDA zijn we niet tegen 

regeltjes en dus voor goede afspraken, 

maar wel tegen het steeds verder 

uitdijende aantal verplichtingen en 

verantwoordelijkheden en tegen slechte 

regeltjes: regels die disproportioneel zijn, 

die hun doel niet bereiken maar inwoners 

van Valkenswaard en vooral ondernemers 

met enorm veel verplichtingen en kosten 

opzadelen.  

Als CDA vertrouwen we er op dat de zaken 

die nu aan de APV worden toegevoegd, 

handvatten zijn die nodig zijn om het werk 

vanuit de burgemeester en zijn team en 

handhaving goed te kunnen uitvoeren. Zij 

zijn natuurlijk degene die hier dagelijks 

mee bezig zijn en dus goed kunnen 

beoordelen wat nodig is. We vragen ons af 

of we als politiek daar dan slim aan doen 

een schepje er boven op te doen. Tijdens 

de vergadering was de burgemeester daar 

ook helder in toen er maarliefst drie 

amendementen werden ingediend om 

carbid schieten te verbieden, hij gaf aan 

dat hij al voldoende instrumenten heeft 

om dit eventueel aan te pakken. 

Wat het CDA betreft is het broodnodig dat 

we ook eens goed de stofkam door onze 

regeltjes halen.  Zijn al die regeltjes nodig? 

Is die regeldruk wel nodig? En 

proportioneel?  Landelijk wordt al de 

stelregel gehanteerd: De ene regel er in, 

de andere er uit. Misschien is dat ook wel 

iets voor Valkenswaard. We herhalen nog 

maar: 1,2 miljard euro extra kosten voor 

ondernemers door regeltjes elk jaar. 

Een heet hangijzer was ook de invoering 

van een nachtregister. Na contact met 

verschillende ondernemers in de 

vrijetijdsbranche, één van dé pijlers van 

Valkenswaard, bleken de voorstellen 

vanuit de gemeenteraad niet aan te 

sluiten bij de praktijk. Voor het CDA is het 
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belangrijk dat we voor dit nieuwe middel 

2021 gebruiken om te leren en tot een 

werkbaar systeem te komen en als politiek 

niet over maar mét ondernemers spreken 

over de beste oplossing.  

Een punt dat voor ons als CDA bij 

behandeling van de APV altijd naar voren 

komt is de rechtszekerheid: Weet je als 

inwoner van Valkenswaard welke regeltjes 

we hebben en welke afspraken we hebben 

gemaakt met elkaar? Belangrijk daarbij is 

dat we een APV hebben die van A tot Z 

klopt, die duidelijkheid en zekerheid biedt 

aan onze inwoners. Daarom hebben we 

als CDA een amendement ingediend om 

de fouten die in deze APV geslopen zijn te 

verbeteren. Dit amendement is met 

algemene stemmen aangenomen. 

Veel leesstof. 

Tja….. weer genoeg te lezen. Maar met 

deze dagen en die corona is er best wel 

tijd om wat te lezen. En zoals je kunt zien 

is de fractie heel actief geweest. Daarvoor 

natuurlijk de complimenten van het 

bestuur. We hopen dat je als lid dat ook zo 

ervaart. Mochten er zaken zijn die je aan 

wilt kaarten, dan kan dat natuurlijk altijd 

door een mailtje te sturen naar onze 

secretaris Michiel. 

secretaris@cdavalkenswaard.nl of een 

berichtje te doen aan een van de 

bestuursleden.  En natuurlijk kun je altijd 

terecht bij een van de fractieleden. Zeker 

als het gaat om vragen over de gemeente. 

Tenslotte wil ik iedereen danken voor de 

inzet het afgelopen jaar voor ons CDA 

Valkenswaard. Blijf gezond, let op elkaar 

en zorg een beetje voor elkaar.  

En voor iedereen een heel goed 2021!! 

 

Adressen bestuur: 

Ria Smeijers, Bergstraat 54 Dommelen. 

Michiel Hendrikx, Warande 41, 
Valkenswaard 
secretaris@cdavalkenswaard.nl 
040-2019591 

Guus van Gorp, Marijkestraat 10, 
Valkenswaard. 

Jaqueline Kho, Snijderwei 4,          
Dommelen. 

Mart Wijnen, van de Venstraat 42, 
Valkenswaard. 06 127 76 707 
mart.wijnen1954@gmail.com  
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