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Nieuwsbrief,  maart 2021 

CDA 

Valkenswaard. 

Hallo, 

En dat is nu al snel weer een nieuwsbrief. 
Maar de reden is dat er in maart 2021 
verkiezingen zijn zoals je weet. En voor 
ons als CDA Valkenswaard is het toch wel 
een voordeel dat we contacten hebben in 
Den Haag. Alleen….. we zouden er ook 
meer gebruik van moeten maken. Een 
groep is bezig geweest met het 
voorbereiden van de campagne voor de 
Tweede Kamer verkiezingen en we gaan 
ervoor om ons netwerk daar te maken en 
te gaan gebruiken. We hebben dan ook 
twee Brabantse kandidaten hier naar toe 
gehaald. Te weten Inge van Dijk en Rene 
Peeters. 

 

Op zaterdag 28 februari waren ze in Borkel 
en Schaft. Op bezoek bij de fractie en  bij 
het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft. Een 
perfecte gelegenheid om de problematiek 
van de kleine kern onder de aandacht te 
brengen. 

Dus werden er meteen 06 nummers 
uitgewisseld en werd er kennis gemaakt 
met zowel de mensen van het 
Dorpsinitiatief als met de fractie. 

 

We brachten een bezoek aan 
bouwlocaties zoals Achter De Oude School 
en De Molen en een bezoekje aan de 
locatie van de school. 
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Een luisterend oor hebben we in ieder 
geval gevonden en ook naar Borkel en 
Schaft toe hebben we laten zien dat we 
ons ook op landelijk niveau voor hen in 
kunnen zetten, daar waar nodig. 

 

Het spandoek van Inge heeft een 
prominent plaatsje gekregen. 

 

En natuurlijk was ambassadeur Joost ook 
aanwezig…. 

 

Ook de juiste afstanden werden in de 
gaten gehouden. Campagne voeren in 
coronatijden is niet altijd even makkelijk. 

Groet,  

Berichten uit de fractie. 

 

Een toekomstvisie voor Borkel en Schaft 

Het was Frans Jansen die het in 2017 in het 

CDA-verkiezingsprogramma amendeerde. We 

moeten serieus gaan kijken naar wat de 

toekomst voor Borkel en Schaft inhoudt voor 

ons als gemeente Valkenswaard, een 

toekomstvisie Borkel en Schaft neerleggen, en 

daar ook middelen voor over hebben en een 

uitvoeringsprogramma creëren samen met de 

inwoners en het dorpsinitiatief – dat al een 

uitgewerkt toekomstplan heeft.  

Om dat te bewerkstelligen én als CDA de 

keuze te durven maken voor die mooie 

toekomst van het dorp diende de fractie 

afgelopen raadsvergadering, samen met H&G 

en de VVD een motie in.  

Uit het onderzoek van ICS over de school in 

Borkel en Schaft blijkt dat de kwaliteit van het 

onderwijs op de St. Servatius buitengewoon 

goed is. Leerlingen en ouders scoren de school 

ver bovengemiddeld. Voorzieningen als een 

school, zo blijkt uit het onderzoek, zijn van 

cruciaal belang voor de keuze van veel 

mensen om voor Borkel en Schaft te kiezen als 

plek om te wonen. En ondanks deze absolute 

pluspunten van de school heeft iedereen zijn 

stinkende best moeten doen om de school in 

Borkel en Schaft te behouden.  

 

Een kleine school is gewoon kwetsbaar, zo 

blijkt ook uit het rapport. En dus moeten we 

met zijn allen onder andere zorgen voor 

betrokkenheid bij het dorp, bij bijvoorbeeld de 

verenigingen, zodat ouders juist voor de 

school in Borkel en Schaft kiezen. En moeten 

we blijven bouwen om te zorgen voor 

continuïteit en nieuwe aanwas van leerlingen. 
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Al deze zaken staan dan dus natuurlijk niet op 

zichzelf en verdienen een integrale 

allesomvattende aanpak van onze kern Borkel 

en Schaft. Zonder school geen dorp, maar ook 

zonder woningbouw én verenigingsleven én 

andere voorzieningen niet. Die zaken kunnen 

niet los van elkaar worden gezien in een kleine 

kern.  

Door uit te spreken dat Borkel en Schaft een 

school verdient, spreken we ons ook uit over 

de toekomst van Borkel en Schaft. Dat Borkel 

een toekomst verdient!  

De motie werd aangenomen en het CDA ziet 

uit naar de uitwerking door het college. U kunt 

de motie HIER teruglezen. 

 

Chalet Loonderweg mag geen 

nieuw kampje worden 

 

Waar de indieners van de motie tijdens de 
raadsvergadering van 25 februari eerder nog 
tegenover elkaar stonden op dit dossier, 
stonden ze nu naast elkaar. Een situatie die 
we als CDA fractie in elk geval een stuk 
prettiger vinden!  

De meerderheid van de gemeenteraad heeft 
een motie aangenomen om de inmiddels 
beruchte chalet voor twee inwoners met een 
medische indicatie (inwoners die dus ziek 
worden van het wonen in een reguliere 

woning en terug moeten naar een 
woonwagen) niet te plaatsen aan de 
Loonderweg. Het college heeft die motie niet 
overgenomen en de trein van het plaatsen van 
die chalet dendert ondertussen dus gewoon 
door. 

Ondanks alle openstaande raadsvragen, de 
mogelijke bezwaarprocedure en de gang naar 
de rechter die nog open staat en die dus 
wellicht tot een andere keuze kunnen leiden – 
wilden we als indieners van de motie toch 
alvast wat zekerheden borgen voor 
omwonenden van de Loonderweg. Zelfs als de 
vragen, het bezwaar of een gang naar de 
rechter niet tot een andere keuze leiden 
kunnen we beter aan de voorkant kaders 
meegeven zodat we achteraf niet worden 
verrast met bijvoorbeeld meerdere chalets op 
dit perceel aan de Loonderweg. Het zijn ook 
zekerheden die omwonenden in een gesprek 
met het college niet gegeven konden worden 
en waarvan omwonenden in gesprek met het 
CDA hebben aangegeven graag duidelijkheid 
in te willen hebben. 

Wat het CDA betreft ontstaat er op deze 
locatie geen nieuw kampje. Zeker niet na alle 
inzet de afgelopen jaren om in Valkenswaard 
deze inwoners te laten integreren in 
woonwijken en ze te huisvesten in ‘reguliere 
woningen’. 

Die zekerheden verzoeken we met deze motie 
te borgen en staan verwoord in het dictum 
van de motie CDA-H&G-SvV-VVD: 

Verzoekt het college: 

1. Op het perceel aan de Loonderweg 
op geen enkele wijze meer dan één 
tijdelijke wooneenheid toe te 
staan. 

2. Met betrekking tot de 
voorgenomen plaatsing van een 
chalet aan de Loonderweg op 
schrift vast te leggen: 

a. Dat gezinshereniging door 
middel van uitbreiding niet 
op bedoelde locatie 
mogelijk is;  

https://mailchi.mp/4b10340a6250/amendementen-en-motie-dd-19-april-10881994
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b. Dat de wooneenheid alléén 
voor deze specifieke 
bewoners met een 
medische indicatie is en dat 
geen enkele vorm van 
inwoning mogelijk is; 

c. Dat de bewoning eindigt en 
het chalet wordt verwijderd 
na afloop van de termijn uit 
de omgevingsvergunning of 
zo veel eerder als bewoning 
door de bewoners met een 
medische indicatie niet 
meer mogelijk is. 

 

Gemeenteraad geeft laatste 

zetje behoud school in Borkel 

en Schaft 

 

Tijdens de raadsvergadering van 25 februari 

ging de Valkenswaardse gemeenteraad 

unaniem akkoord met het scheppen van de 

randvoorwaarden zodat schoolbestuur RBOB 

de Kempen de St. Servatiusschool in Borkel en 

Schaft kan overnemen van SKOzok. Vanaf het 

nieuwe schooljaar zal RBOB de Kempen het 

onderwijs in het dorp verzorgen. De CDA-

fractie is dolgelukkig en bewondert alle inzet 

vanuit de gemeente, de schoolbesturen en 

vooral het dorp. De fractievoorzitter bracht 

het als volgt in zijn betoog: 

Dit is vanavond weer zo’n moment waarop je 

heel trots mag zijn dat je raadslid bent. Want 

vanavond spreken we over het laatste zetje 

voor het behoud van de school in Borkel en 

Schaft. We zijn allemaal bij het slingers en 

champagne-moment aanwezig. 

Maar in alle bescheidenheid en eerlijkheid 

hebben we als raadsleden hier natuurlijk niet 

zo’n hele grote rol in gespeeld. Ik wil dan ook 

beginnen met een héél groot compliment aan 

het college, aan de ambtenaren, de 

schoolbesturen en vooral ook het hele dorp 

Borkel & Schaft in het algemeen en de MR en 

het dorpsinitiatief in het bijzonder.  

Want er is gewoon kei-en-keihard gewerkt 

door iedereen. En dat harde werken is 

beloond. We herinneren ons de posters van 

het Supermenneke op werkelijk élk raam in 

heel Borkel & Schaft. Met een gigantische 

hoeveelheid wilskracht is er aan het 

onderzoek gewerkt door alle partijen. En het 

geweldige protestlied “Wat als Borkel zonder 

school is” raakte ons allemaal met de laatste 

zin “dan is er dus geen dorp”. Al dat 

enthousiasme om de school te behouden 

werkt gewoon heel aanstekelijk en is mede de 

reden geweest dat RBOB de Kempen deze 

handschoen gelukkig, gelukkig, heeft willen 

oppakken. Dat grote enthousiasme heeft ons 

allemaal omver geblazen. 

Ik heb in de voorbereiding op mijn betoog 

gezocht naar de juiste woorden om die 

blijdschap namens het CDA onder woorden te 

brengen. Maar ze komen toch van een zekere 

PvdA-wethouder, mevrouw Theus, die 

afgelopen dinsdag tegen mij uitsprak: “Dit 

dorp verdient gewoon onderwijs en een 

school”. En dat vond ik echt heel mooi gezegd, 

Borkel en Schaft verdient een school. Daar 

sluiten we ons als CDA graag bij aan en we 

stemmen dus uiteraard ook met heel veel 

plezier in. 

Davey Gerlings ( namens de fractie ) 

Mart Wijnen. 
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BEDANKT VOOR JULLIE 
INZET VOOR DE 
VERKIEZINGEN VAN DE 
TWEEDE KAMER 2021. 

Een groep heeft veel werk gedaan aan de 
campagne in Valkenswaard. Borden 
geplakt en gehangen, spullen opgehaald, 
spandoeken gehangen en er moet ook nog 
gefolderd gaan worden. Een groep is er al 
maar we kunnen nog meer handen 
gebruiken. Geef even een seintje aan 
bestuur of fractie als je daar nog wat tijd 
voor hebt. 

Dat was het dan weer voor deze keer. Als 
iemand nog wat copy heeft voor onze 
nieuwsbrief 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  
 

VERGEET NIET TE 
GAAN STEMMEN… 

DOE HET OP TIJD 
EN VEILIG. 
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