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Nieuwsbrief,  februari 2021 

CDA 

Valkenswaard. 

Hallo, 

En dan hier in deze tijd dat de corona nog 
steeds een grote rol speelt in het 
dagelijkse leven een nieuwe nieuwsbrief. 
Zo is er weer wat te lezen voor onze leden. 
En op deze manier willen we je toch een 
beetje betrokken houden. Want het valt 
niet mee, nee het kan gewoon niet, om 
fysieke bijeenkomsten te organiseren. En 
dat is jammer, maar het werk van fractie 
en bestuur kan gewoon doorgaan. Zeker 
dankzij de huidige mogelijkheden als 
bijvoorbeeld Teams en Zoom….. zo 
kunnen we nog vergaderen. En dan heb je 
ook nog de social media waar mensen 
elkaar van allerlei dingen op de hoogte 
blijven houden. Maar of je daar nu altijd 
even blij mee moet zijn??? In mijn optiek 
wordt dit ook vaak gebruikt om berichten 
te wereld in te sturen die niet kloppen of 
niet helemaal kloppen. Fake nieuws??? Er 
is veel over te doen, maar het gaat heel 
vaak over meningen en niet over feiten. 
En als het dan uitgroeit tot het 
rondbazuinen van onwaarheden, dan kan 
het ook heel riskant worden. Ik denk een 
goede taak voor de politiek om eens na te 

denken hoe dit vorm te geven. Vrijheid 
van meningsuiting is prima, maar dat mag 
dan wel onderbouwd zijn. Tenminste als je 
het als semi-waarheid de wereld instuurt. 
Bij vrijheden horen ook 
verantwoordelijkheden. Laten wij, ook in 
de lokale politiek, onze uitlatingen 
onderbouwen met feiten. Zeker in de 
politiek gaat het om feiten. 

Groet, 

Mart Wijnen. 

Berichten uit de fractie. 

CDA Valkenswaard en H&G 
lanceren parkeerinitiatief 

In november 2019 haalde onder andere de 
CDA fractie de actualisatie van 
parkeervisie van de agenda van de 
gemeenteraad. Voor de fractie straalde dit 
voorstel te weinig ambitie uit en ook viel 
er te lezen “dat de huidige parkeersituatie 
in Valkenswaard weinig parkeerproblemen 
kent”. Als CDA fractie hadden we vanuit 
onze inwoners en ondernemers hele 
andere signalen gekregen. We kenden 
knelpunten van bewoners en hadden daar 
contact over en de ondernemers in het 
centrum schreeuwden haast om een 
andere parkeersituatie.  

In eerste instantie werd er gedacht aan 
een raadsbreed initiatiefvoorstel. Toen 
later de kosten van verschillende in kaart 
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gebrachte scenario’s in beeld kwamen, 
viel het parkeerinitiatief uiteen. 

Als CDA fractie hebben we binnen het 
parkeerinitiatief altijd gehamerd heeft op 
het uitzetten van een enquête. Die kwam 
er dan ook en werd door fractieleden 
deur-aan-deur bezorgd. Zo werden we 
bevestigd in ons beeld dat er wel degelijk 
veel knelpunten zijn in Valkenswaard die 
de aandacht verdienen en dat onze 
ondernemers in het centrum, die het toch 
al niet makkelijk hebben, wachtte op een 
stukje perspectief.  

Die enquête is zo’n 420x ingevuld door 
ondernemers, bezoekers en bewoners en 
daarvan hebben 65 Valkenswaardse 
inwoners en ondernemers nog 
aangegeven later in het proces te willen 
meedenken en dat hebben ze ook gedaan. 
Het onderwerp leeft echt. En zo hebben 
we heel veel parkeerknelpunten, samen 
met onze inwoners en ondernemers 
kunnen identificeren. Het oplossen van 
deze knelpunten heeft altijd prioriteit 
gehad voor de fractie en daar voelde we 
ons ook verantwoordelijk voor. Samen 
met H&G deden we daarom opnieuw een 
poging in de tweede helft van 2020. 

We zijn in gesprek gegaan met het 
centrummanagement, wat vervolgens in 
het licht van het parkeerinitiatief een 
rapport heeft laten opstellen door 
onderzoeksbureau DTNP.  Daaruit blijkt 
dat de meest ideale parkeersituatie in 
Valkenswaard eigenlijk een vorm van 
“alles of niks” is. Óf je gaat naar volledig 
vrij, of je houdt het bij het oude. Maar wat 
ook heel duidelijk naar voren komt: Bij 
volledig vrij lossen de parkeerproblemen 
rond het centrum, aan de randen - waar 
het gros van de parkeerknelpunten zich 
bevinden - op.  

Die win-win hoopte we als CDA-fractie uit 
te dragen met de motie welke we samen 

met H&G indienden afgelopen donderdag 
tijdens de raadsvergadering: Een 
gewenste parkeersituatie zoals 
aangegeven door onze ondernemers in 
het centrum en tegelijkertijd de 
knelpunten van bewoners - die echt wel 
impact hebben; denk aan het niet kunnen 
ontvangen van bezoek – op te lossen. 

Natuurlijk realiseren we ons dat in dit 
traject van ongeveer een jaar we steeds 
tegen de muur van betaalbaarheid 
aanliepen. Als de vraag hoe we dit gaan 
betalen aan bod kwam had er niemand 
een antwoord. Maar dat antwoord is 
andere gemeentes wel degelijk gevonden 
en dus vragen we in de motie het college 
te zoeken naar die antwoorden voor 
Valkenswaard. 

Davey Gerlings: “Waar we als CDA in 
eerste instantie sceptisch stonden 
tegenover het uitbreiden van gratis 
parkeren in Valkenswaard, zijn we samen 
met inwoners toch tot de conclusie 
gekomen dat dit een vurige 
Valkenswaardse wens is die het 
onderzoeken waard is. Die onze 
ondernemers perspectief kan bieden op 
een beter businessplan en bewoners op 
een auto voor de deur of bezoek.” 

Voor de motie en lijst met knelpunten KLIK 
HIER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/f73874e539ee/amendementen-en-motie-dd-19-april-10866298
https://mailchi.mp/f73874e539ee/amendementen-en-motie-dd-19-april-10866298
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CDA Valkenswaard doet oproep 

aan Valkenswaard Marketing:  

Geef het goede voorbeeld bij de 

vlaggenactie van het Striepersgats 

Carnaval! 

 

De huidige coronamaatregelen maken het 

onmogelijk om dit jaar carnaval te vieren 

zoals we gewend zijn. Een gigantisch 

gemis voor Valkenswaard, want het feest 

van de saamhorigheid en van elkaar 

ontmoeten kunnen we nu wel gebruiken. 

Er wordt dit jaar geen enkele officiële 

carnavalsactiviteit georganiseerd door de 

Striepersgatse Openbare Carnaval. Dit jaar 

komt er géén prins, géén optocht of 

carnavalszitting. Maar, gelukkig zoeken 

alle carnavalsverenigingen naar de 

mogelijkheden binnen de huidige COVID-

regels en gaan ze – en zijn ze - creatief aan 

de slag met alternatieven. 

Één van de zaken die daarbinnen 

opgepakt is door de Stichting 

Carnavalsviering Striepersgat is de oproep 

om dit jaar massaal in Valkenswaard de 

Striepersgatse vlag te laten wapperen. Een 

super-idee van saamhorigheid natuurlijk. 

Het bestuur van de stichting heeft dan ook 

vervolgens aan Valkenswaard Marketing 

gevraagd hier aan mee te doen, door de 

O’Nice barniers te vervangen door de 

vlaggen van het Striepersgats Carnaval. 

Maar wat schetst onze verbazing: Zij 

kregen 0 op rekest van Valkenswaard 

Marketing! 

Juist nú moeten we met elkaar laten zien 

dat we carnaval als gemeente 

Valkenswaard niet vergeten zijn, dat we 

op basis van creativiteit en saamhorigheid 

manieren vinden om carnaval tóch 

doorgang te laten vinden en dat we 

perspectief bieden op een ‘normaal’ 

carnaval met alle festiviteiten in 2022. Er is 

wel degelijk een carnaval in 2021, zij het 

op een andere manier. Met kerst 

verlichten we Valkenswaard ook nog 

steeds (terecht) met kerstverlichting, 

hoewel we weten dat de afgelopen kerst 

anders dan welke kerst dan ook is 

geweest.  

Als CDA hebben we eerder gevraagd naar 

het eerder en uitgebreider aanlichten van 

Valkenswaard. Juist in deze donkere tijden 

is licht een teken van hoop en creëer je 

saamhorigheid. In combinatie met de 

oproep van het Striepersgats Carnaval aan 

alle inwoners kunnen we als gemeente nu 

ook saamhorigheid creëren door massaal 

vlaggen op te hangen én daar als 

gemeente Valkenswaard aan mee te doen. 

Als gemeente moeten we daar ook het 

goede voorbeeld in geven zodat onze 

inwoners zullen volgen. 

Het CDA heeft alle fracties in de 

gemeenteraad gevraagd deze oproep te 

steunen, omdat er geen mogelijkheden 

meer voor waren in een raadsvergadering. 

Die vond simpelweg niet meer plaatst 

voordat carnaval 2021 van start ging. De 
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hartenkreet had effect: Heeft u de 

Striepersvlaggen zien hangen? 

 

Samenwerking met CDA Heeze-Leende en 
CDA Cranendonck. 

Op dit moment willen we kijken hoe we de 
samenwerking met de besturen van 
Heeze-Leende, Cranendonck en 
Valkenswaard weer op kunnen starten. 
Juist voor de coronacrisis leek dit te gaan 
lukken. In maart willen we, eventueel 
digitaal, weer bij elkaar komen. Ook met 
het CDA bestuur van Bergeijk zullen we 
contact opnemen om te kijken wat we 
samen kunnen doen. 

 

 

 

 

 

 

 

Het voorjaar van 2045….. 

De winter van 2045 was streng geweest…. 

Temperaturen tot 18 graden onder nul, 

maar nu, in het voorjaar was het weer 

heerlijk weer. En dat kon je merken. De 

mensen zagen er weer opgeruimder uit nu 

de zon scheen. Een heerlijk zonnetje. 

Maar schijn kon ook bedriegen. Er leefde 

iets onderhuids  bij de mensen. Een zekere 

achterdocht. Wantrouwen??? Van veel 

nieuws dat we te horen kregen wisten we 

niet meer of het waar was of niet. En ook 

hier in Nederland leek het erop dat we 

zoveel jaar na 2021 alweer Amerika gingen 

volgen. Ons politieke klimaat was niet 

meer zo stabiel als we gewend waren. Er 

kwam steeds meer verdeeldheid. En de 

partijen van Johan Baudrie en Govert 

Wakker werden steeds groter. In hun 

redevoeringen maakten ze gebruik van de 

verdeeldheid onder de mensen. Waarom 

zou je geloven wat de huidige regering 

zegt??? Waarom zou je hun feiten 

aannemen? En de wat de pers vertelde? 

Die stonden toch alleen maar achter de 

premier en het kabinet. Op zich ging het 

nog niet zo slecht in Nederland. Maar de 

kloof tussen arm en rijk werd steeds 

groter. Werk was er niet voor iedereen en 

hele groepen hadden problemen om rond 

te komen. Een goede voedingsbodem dus 

voor die twee partijen. En hun leiders 

wisten maar al te goed de massa te  

bespelen. En nu had de partij van Johan 

opgeroepen tot burgerlijke 

ongehoorzaamheid. “Je pikt dit toch niet 

meer!!!” zo schreeuwde hij. “Jullie worden 

door de huidige regering alleen maar 

bedrogen. Kom op! Uit je huizen! We 

trekken op naar Den Haag! En in alle 

gemeenten van Nederland zullen we ons 
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ongenoegen laten blijken! Pak ze 

aan!!”……….. 

 

Het zou zomaar een vervolgverhaal 

kunnen worden. En gelukkig is het in 

Nederland nog niet zo ver. Zeg echter 

nooit nooit. In een land als de Verenigde 

Staten hebben ze het in feite 

meegemaakt. Massa’s mensen lieten zich 

door een soort van volksmenner verleiden 

om in opstand te komen. En ook in ons 

land zien we steeds meer protesten. 

Mensen zijn ontevreden. Mensen vinden 

dat er geen gelijke behandeling is. Mensen 

voelen zich beknot door regelgeving en 

verboden. En tolerantie is steeds verder te 

zoeken. Drugscriminaliteit groeit nog 

steeds. En veel geld is de norm. En dus is 

er een taak voor de politiek. Ook voor ons 

CDA. We zullen moeten blijven pleiten 

voor de waarden die we altijd uit hebben 

gestraald. En we zullen die ook zelf in de 

praktijk moeten brengen. Onze 

kernwaarden. Die gaan namelijk uit van 

een menselijke maat en zorg voor elkaar. 

En zeker onze politici hebben daarin een 

voorbeeld. Juist door die basiswaarden uit 

te stralen zullen we politiek moeten 

voeren. En als brede volkspartij zullen we 

er voor die brede groepering van mensen 

moeten zijn. Niet voor de belangen die 

splinterpartijen voor staan maar juist voor 

het totaal. Een partij als het CDA is dus 

keihard nodig in deze tijd. 

.  

Dat was het dan weer voor deze keer. Als 
iemand nog wat copy heeft voor onzer 
nieuws brief dan graag. Alles is welkom. 
Vertel je mening of geef je idee. Laten we 
met zijn allen denken hoe we in 
Valkenswaard de dingen beter kunnen 
maken. Deel je mening! Discussieer! 
Samen moeten we Valkenswaard vorm 
geven en dingen oppakken. Maar blijf wel 
respectvol naar elkaar toe! 

Mart Wijnen. 

Vraag het de fractie en bestuur 

Als je vragen hebt voor iemand van de 
fractie dan zijn hier hun mailadressen. 
daveygerlings@outlook.com 
ghma@xs4all.nl (Gerrie) 
ar4630@gmail.com (Arianne) 
ymollen@gmail.com (Yolande) 
francois.smits@chello.nl 

Adressen bestuur: 
Ria Smeijers, Bergstraat 54, Dommelen. 
Michiel Hendrikx, Warande 41, 
Valkenswaard 
(secretaris@cdavalkenswaard.nl) 
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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