
 
 

NIEUWSBRIEF CDA 

VALKENSWAARD. 

September/oktober2014. 

De vakantieperiode is weer voorbij. 

Nu het reces voorbij is, is het weer tijd voor 

politieke inbreng vanuit de fractie en vanuit 

het CDA Valkenswaard. Ik kan u mededelen 

dat onze fractie op stoom ligt. Dat wil niet 

zeggen dat we maar gewoon doorgaan, maar 

dat we proberen om het verschil te maken in 

de politiek vanuit de grondbeginselen van het 

CDA. Onze vier uitgangspunten vormen nog 

steeds de grondhouding van waaruit wij onze 

politiek moeten toetsen. Rentmeesterschap, 

gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en 

publieke gerechtigheid zijn nog steeds geen 

loze termen. Ook bij de lokale politiek zijn dit 

de uitgangspunten waarop we moeten 

toetsen. En juist daar zullen we ook bij de 

ontwikkelingen op het gebied van de zorg de 

nadruk moeten leggen .Juist deze 

uitgangspunten kunnen het verschil maken in 

onze keuzes.  Landelijk uitgangspunt; 

Iedereen heeft recht op goede zorg. Om 

deze zorg op de lange termijn ook 

mogelijk en betaalbaar te houden moet er 

wel bezuinigd worden. Het CDA wil echter 

een stuk minder bezuinigen dan dit 

kabinet. Zo vinden we dat de langdurige, 

zware GGZ, in de kern-AWBZ moet 

blijven. Het zou immers niet uit mogen 

maken of je om lichamelijke redenen of 

geestelijke redenen langdurige zorg nodig 

hebt.   

Een uitgangspunt dat ook wij onderschrijven. 

Lokaal zullen we hiervoor dus ook voldoende 

aandacht moeten vragen, tenminste voor dat 

deel waar de gemeente over gaat.  

Herdenking op het Engels Kerkhof. 

 

In verband met de herdenking van 70 jaar 

bevrijding van Valkenswaard vond op het 

Engels kerkhof aan de Luikerweg een stijlvolle 

herdenking plaats. Het leek erop dat er meer 

mensen aanwezig waren dan andere jaren. 

Dat doet goed. Samen 70 jaar vrijheid 

herdenken is zoals het hoort. Ook namens het 

CDA Valkenswaard werd een bloemstuk bij 

het monument gelegd. 

Unieke herdenking 70 jaar 

bevrijding Valkenswaard. 

Samen mochten we genieten van een unieke 

gebeurtenis tijdens de herdenking van de 

bevrijding. Honderden oude legervoertuigen 



kwamen door Valkenswaard en op de Markt 

werd de beroemde foto van 17 september 

1944 onder grote belangstelling nagebootst. 

Iets wat we niet snel meer zullen zien.  

 

De legervoertuigen die op maandag op 

Eindhovenseweg, Leenderweg, in het 

Wilhelminapark en het Frans van Bestpark 

stonden hebben een diepe indruk achter 

gelaten. Zoiets laat je trots zijn op 

Valkenswaard. Fijn dat dit hier kan. 

Het corso was weer fantastisch. 

Een heerlijk weertje droeg bij aan een 

fantastisch corso. Met alles eromheen is het 

corso nog meer iets van Valkenswaardenaren 

geworden. Respect en bewondering voor de 

veertien buurtschappen en de stichting. En als 

er iets niet goed gaat zoals bij Cresendo, laat 

Valkenswaard zien dat hier solidariteit hoog in 

het vaandel staat. Samen losten de 

buurtschappen het op. 

 

Eerste prijs; Hazestraat. 

Westparallel  stukje dichterbij. 

Nu Gedeputeerde Staten besloten heeft om 

het plan voor de nieuwe verbinding door te 

geleiden naar Provinciale Staten om een 

besluit over het PIP te nemen is de komst van 

de oplossing weer een stukje dichterbij. In het 

gehele traject zijn een aantal aanpassingen 

gedaan die de situatie voor vooral Dommelen 

moeten verbeteren. Deze aanpassing zullen 

wij in een volgend schrijven extra uit de 

doeken doen. We zullen nu eerst af moeten 

wachten hoe Provinciale Staten reageren en 

besluiten. In ieder geval komt de oplossing 

voor de problemen rond de huidige N69 in 

zicht. Dit neemt echter niet weg dat we de 

grootste zorgvuldigheid willen bij de 

uitvoering, zodat er de minst mogelijke 

overlast komt voor Dommelen. 

Bedankt Erik 

 

Groot is de inzet geweest van Erik Backus  

voor invulling van het vooral militaire gedeelte 



van Valkenswaard viert. Een woord van dank 

daarvoor is op zijn plaats. Erik bedankt. 

De voorzitter van het corso deed de 

prijsuitreiking. 

 

Chantal Vermeulen deed de prijsuitreiking. Op 

een nieuwe manier die erg aansprak. Chantal, 

jij en de stichting bedankt voor de fantastische 

dagen rond het corso, maar vooral voor een 

prachtig corso. 

Tijdens corsodag 

 

Een veteraan in gesprek met de 

burgemeester. 

 

Sleutel bij de natuurpoort 

Venbergen. 

 

Eindelijk geopend; de natuurpoort Venbergen. 

De sleutel is het symbool van de Brabantse 

natuurpoorten. Een prachtige ontwikkeling in 

de Molenstraat. En als je dan ook nog zag wat 

de stichting VAART er organiseerde ( een 

prachtige tentoonstelling op vier unieke 

punten ) dan zie je de meerwaarde van deze 

ontwikkeling. Hier kunnen mensen genieten 

van iets moois wat we in Valkenswaard 

hebben. 

 

Armed man. 

Twee volle voorstellingen in de Nicolaaskerk 

van dit prachtige stuk. Vertolkt door een koor 

van wel 100 mensen en met professioneel 

orkest. Op zondag was het zo druk dat de 

deuren gesloten moesten worden, terwijl de 

kerk al helemaal vol stond. En het was 

indrukwekkend. Een voorstel die niet zou 



misstaan in de theaters. De impact die dit had 

op de toeschouwers en wat het bij hen 

achterliet was gewoon indrukwekkend. De 

dirigent, Marcel Driessen dwingt bij mij diep 

respect af voor deze prestatie. Natuurlijk ook 

al die medewerkers die dit tot stand hebben 

gebracht. 

Gevraagd; 

Wat wilt U als lid dat we op dit moment doen 

voor politiek Valkenswaard? Geef uw idee 

door aan een lid van de fractie of mail naar; 

secretaris@cdavalkenswaard.nl of 

mwijnen@onsbrabantnet.nl  

 

En ook nog steeds gevraagd; medewerkers 

voor ons twee maandelijks informatieblad. 

Kopij insturen mag ook. 
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