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CDA 

Valkenswaard. 

Het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde 

Naties is niet meer van deze tijd en moet 

worden aangepast. Dat zegt Sybrand Buma in 

een interview met weekblad Elsevier. Hij vindt 

dat Nederland volgend jaar tijdens zijn VN-

voorzitterschap van de Europese Unie het 

verdrag op de agenda moet zetten. 

Het VN-Vluchtelingenverdrag werd in 1951 in 

het leven geroepen om de rechten van 

vluchtelingen vast te leggen. In al die jaren 

daarna is het verdrag nooit aangepast. 

Volgens Buma was het ,,bedoeld voor 

Europese ontheemden die waren gevlucht 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nu hebben 

we te maken met voortdurende chaos aan de 

Europese buitengrenzen.'' 

Het CDA vindt dat het niet meer van deze tijd 

is om vluchtelingen dezelfde sociale 

voorzieningen te bieden als de inwoners van 

het gastland. ,,Het gaat de daadkracht van de 

verzorgingsstaat te boven. We moeten 

waarborgen dat de Nederlanders zelf ook 

normaal kunnen blijven leven'', aldus Buma in 

Elsevier. Volgens de CDA-leider moet de 

nadruk komen te liggen op opvang, met als 

uiteindelijk doel terugkeer naar het land van 

herkomst. 

 

Niet zomaar vluchtelingen opvangen. Maar 

wel opvangen. Dat is het standpunt van het 

CDA . Maar de discussie moet wel gevoerd 

worden. Er zal een oplossing moeten komen. 

Ook voor de huisvesting. Niet alleen van de 

mensen die hier komen, maar ook van de 

mensen die hier zijn. Als CDA praten we over: 

- Hulp aan mensen uit oorlogsgebieden. 

- Sneller terugsturen van mensen die 

hier niet toe horen. 

- Terugkeerregeling op termijn. 

- Pro actief reageren. Dit is niet nieuw. 

- Opvang in de eigen regio. 

- Veilige zones in land van herkomst. 

Er moet nog veel gebeuren. De politiek is te 

laat. Dit was al lang aan te zien komen. Nu pas 



moet er gezocht worden naar oplossingen. We 

blijven de discussie hierover aangaan. Humaan 

vanuit onze grondgedachte, maar wel actie 

nemen om problemen beheersbaar te 

houden.  

Subsidiebeleid. 

Grote discussies over het lokale subsidie 

beleid in Valkenswaard. Veranderingen staan 

op stapel en dat is nooit voor iedereen leuk. 

Toch moet er gekeken worden naar de 

opbouw van het subsidiebeleid, want het 

huidige beleid is niet meer van deze tijd. Het is 

historisch gegroeid en is het nog allemaal wel 

nodig. Ook wordt gekeken naar het doel en 

het resultaat. Gaat subsidie naar die zaken die 

we ook willen en wat zijn dan de resultaten 

voor de inwoners van Valkenswaard? Allemaal 

taken die ingevuld moeten worden. Reacties 

zijn welkom. 

 

Opknappen Markt. 

De westkant van de Markt gaat opgeknapt 

worden. Het zal u wel bekend zijn, maar toch 

nog even een korte samenvatting. Het is de 

eerste fase van de westkant. Dus nog niet alles 

wordt volgens plan uitgevoerd. Wel nieuwe 

bestrating voor de terrassen, wel het plaatsen 

van een 9 tal bomen en wel het verleggen van 

het fietspad. In december moet het klaar zijn. 

We hopen dat deze eerste fase een nieuwe 

impuls geeft voor de horeca. 

 

 

Nieuwe laag Maastrichterweg. 

De Maastrichterweg is van de rotonde van de 

Zuidelijke Randweg tot de Schafterdijk van 

een nieuwe laag voorzien. De werkzaamheden 

zijn een week eerder afgerond dan gepland. 

Hierdoor moet de weg weer lange tijd mee 

kunnen. 

Werkzaamheden Europalaan. 

Het gedeelte tussen Leenderweg en Zuidelijke 

Randweg ligt eruit. Dit deel wordt het eerst 

aangepakt. Er wordt vaart gemaakt, want het 

ligt in de bedoeling dat dit eerste deel eind dit 

jaar gereed is. Daarna komt het zogenoemde 

bochtje naar rechts aan de beurt. Daar moet 

de turbo rotonde komen. Deze rotonde moet 

in staat zijn om het verkeer goed af te kunnen 

werken. Op de locatie Wolbergstraat – 

Europalaan komt een normale rotonde. Deze 

rotonde wordt minder groot en is vooral 

bedoeld om de veiligheid te bevorderen en de 

snelheid eruit te halen. 



 

 

Nieuwe fietspad over oude 

spoorbaan. 

 

Waar vroeger de trein tussen Eindhoven en 

Valkenswaard reed ligt nu al bijna een kant en 

klaar fietspad. Dit pas is niet alleen een gevolg 

van de 0+ maatregelen voor de nieuwe 

verbinding maar komt voort uit een landelijk 

onderzoek voor het verbeteren en 

optimaliseren van fietsroutes. Met respect 

voor de natuur hebben de werkzaamheden 

plaats gevonden. Eind dit jaar zal het hoogst 

waarschijnlijk als open gaan. 

WMO Oproep om zaken te melden. 

Gaat het goed met de transitie van de WMO in 

Valkenswaard? Het is een vraag, maar we 

weten nog niet of alles nu echt gaat zoals we 

verwachten. We wisten met zijn allen dat er 

bezuinigingen uit Den Haag aankwamen en 

zouden worden doorgevoerd. Het werk werd 

neergelegd bij de gemeente en gemeenten 

moeten het dus maar regelen. De indruk 

bestaat dat de meeste zaken nog wel goed 

geregeld zijn. Maar we zeggen hier wel DE 

INDRUK. Dat mensen zelf meer moesten gaan 

doen wisten we. Maar we zien ook de 

berichten ( nog steeds ) op de TV. Onze vraag 

is nu; Hoe is het hier in Valkenswaard gesteld? 

Signaleert U problemen? Als dat zo is, wilt u 

dit dan aan onze fractieleden melden. Zaken 

die niet kunnen moeten we aanpakken. En in 

deze tijd is het zeker zo dat minder mondige 

mensen wel eens uit de boot dreigen te 

vallen. Vandaar onze oproep dit te melden. 

Dat kan altijd bij een van onze fractieleden; 

- Frank van Gastel. 

- Monique Krikhaar. 

- Frans Jansen 

- Kees Marchal 

- Willie Schaar. 

Zij zijn altijd bereikbaar en willen graag met u 

kijken naar mogelijke oplossingen. Ook is er 

een telefoonnummer waar u kunt melden, of 

vragen kunt stellen; 

06 – 127 76 707 

 

2 x peuteropvang in Borkel. 

We kennen allemaal de discussie; Is 

peuterspeelzaal werk in Borkel nog wel te 

organiseren? Zijn er nog genoeg peuters om 



het goed op te kunnen zetten? Een vraag 

vanuit ouders uit B&S om tenminste twee 

maal per week van peuterspeelzaal werk en 

dus ook van VVE gebruik te kunnen blijven 

maken. 

 

Samen met de ouders uit B&S is gezocht naar 

een oplossing en Peuterspeelzaalwerk 

Valkenswaard en de gemeente hebben samen 

met hen een voorlopige oplossing gevonden. 

Na de herfstvakantie voorlopig 2 x per week 

peuterspeelzaalwerk. Maar het blijft met de 

aantallen fragiel. 

Waterbergingsgebied Lage 

Heide. 

 

De rechter heeft besloten dat de aanleg 

van het waterbergingsgebied in Lage 

Heide door kan gaan. Het Waterschap zal 

hier gaan beginnen met de aanleg. Wel zal 

de gemeente Valkenswaard dit in overleg 

met het waterschap zo goed mogelijk 

moeten blijven volgen. Negatieve effecten 

moeten zoveel mogelijk voorkomen 

worden. 

Fietspad naar Lage Heide. 

 

 

Een deel van het fietspad is gereed. De brug 

ligt er en een groot deel is al geasfalteerd. Het 

andere deel loopt over een eigen weg. Dat wil 

zeggen dat onder dit pad ook eigendommen 

van inwoners van Valkenswaard liggen. Dat 

maakt het wat moeilijker. Toch zal ook dit deel 

opgeknapt gaan worden, in ieder geval met 

halfverharding. Het pad staat namelijk op de 

wegenleggen van de Provincie. Dat houdt in 

dat de gemeente onderhoudsplichtig is. Met 

de eigenaren zal nog een goede regeling 

getroffen moeten worden. 

Er is nog veel meer gaande in de gemeente. 

De volgende info zal eind dit jaar verschijnen. 

Mocht u nog vragen hebben, opmerkingen, of 

een artikel in willen sturen, dan kan dat naar: 

mwijnen@onsbrabantnet.nl 

secretaris@cdavalkenswaard.nl 

of naar telefoon nummer 

06 – 127 76 707 
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