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CDA
Valkenswaard.
Op weg naar Kerst.

Op weg naar Kerst. Een Christelijke
gebeurtenis die een, zo niet de
belangrijkste is van het jaar. In onze
cultuur en in onze traditie is dit een van de
hoogtepunten van het jaar. En daar
moeten we trots op zijn. De Christelijke
traditie is immers onze cultuur. Van
daaruit is onze maatschappij opgebouwd.
In deze tijd van Grote Vragen is het ook
van belang dat we durven praten over de
huidige maatschappij. Heeft het
kapitalisme een schaduwzijde? Is
onbelemmerde internet vrijheid wel zo
goed? Ik neem hier geen stelling in. Ook
hier is sprake van een grote vrijheid van
meningen. Dat is goed, maar die
meningen moeten wel gefundeerd zijn.

Het moet om iets gaan. En daar gaat het
om. Het moet begrijpelijk zijn wat er
gebeurt. Mensen keren zich op dit
moment tegen de bestaande orde. Vaak
omdat de politiek de taal van de gewone
mens niet spreekt. Of omdat de politiek
niet luistert naar wat er leeft. Waar de
politiek spreekt over een steeds groter
wordende kloof, praten de mensen op
straat over de mantelzorg, het eigen risico
voor de zorg, de vluchtelingenopvang, de
zakkenvullers en ga zo maar door. Vooral
hoger opgeleiden hebben er moeite mee
zich te verplaatsen in de rest van het land.
De wereld verandert en de problemen zijn
er. De politiek zal niet alle problemen op
kunnen lossen, maar zij is wel verplicht
deze te agenderen. Bespreekbaar maken
en de vragen niet ontwijken. Zoeken naar
oplossingen, samen met iedereen. En
kijken naar de basis. Dat hebben we
immers kunnen leren van Kerstmis. Een
kind geboren in een stal… met een ezel
erbij… geen geld en toch…..
De uitgangspunten van ons CDA
Valkenswaard bieden een goed handvat
om die zaken aan te pakken, vanuit een
overtuiging dat we dit samen aan kunnen
vanuit onze vier principes;
Rentmeesterschap.
Gespreide verantwoordelijkheid.
Solidariteit.
Publieke gerechtigheid.
Als we dit invullen kunnen we samen
gestalte geven aan de maatschappij van
de toekomst. Zowel op lokaal als
provinciaal als landelijk niveau. Samen

werken aan wat goed is voor Nederland,
voor Brabant en voor Valkenswaard, maar
ook voor de wereld. En die inzet vragen
we van iedereen.

college wilde, uit respect voor de
straatnamencommissie, dit niet over
nemen. Het leverde wederom een motie
op die breed gesteund werd. De raad was
immers de baas! Maar waarom dan nu
niet, zoals ook in meerdere plaatsen, een
Peterspad, meet daaronder de echte
Valkenswaardse naam in het dialect van
Peterspeejke. Is iedereen toch
tevreden???

Geen luxe welness op voormalig
tenniscomplex TC Ginneve.

Namens bestuur en fractie een heel
goed Kerstfeest en een fijn 2017.
Peterspad of Peterspeejke…
Er was nogal wat commotie over de
insteek van de nieuwe naam voor het
paadje tussen voormalig Peterke en de
schoenenzaak die nu op de
Eindhovenseweg zit. Vroeger was in het
pand waar nu een aantal appartementen
komen de meubelzaak van Peters. En dus
besloot de straatnamencommissie om
deze verbinding het Peterspeejke te gaan
noemen. Echter de gemeenteraad was het
er niet mee eens….. Dialect…. Dat kon toch
niet…. Het zou voor mensen niet uit
Valkenswaard heel moeilijk zijn om dit te
vinden. Dus een motie… gesteund door
bijna de volledige raad. Het moest in het
echt Nederlands en niet in het dialect. Het

Er was een kandidaat voor invulling van
het voormalig complex van TC Ginneve om
hier te kijken of er een luxe welness zou
kunnen worden gerealiseerd. Vanuit de
visie van de gemeente Valkenswaard, de
toeristisch recreatieve poot, zou dit een
positief voorstel kunnen zijn. Echter er
waren nogal wat bezwaren. Natuurlijk
mag dat, maar er zou toch ook gekeken
moeten worden naar wat de
gemeenteraad in de visie heeft beslist.
Leasure… = vrije tijd. En heb je daar dan
een kandidaat voor, dan probeer je dat als
college te realiseren. Doordat de
procedure erg lang ging duren heeft de
ontwikkelaar nogmaals een studie gedaan
naar de financiele haalbeid, zoals ze
zeiden. En het bleek toen niet meer
haalbaar…. Deze ontwikkeling gaat dus
niet door in Valkenswaard. Goed of juist
jammer, dat mag u zelf bepalen.

Ledenvergadering in Borkel was
zeer geanimeerd.
Deze keer vond onze algemene
ledenvergadering plaats in Borkel en
Schaft. Een goede opkomst leidde tot een
goede discussie. Het landelijk
verkiezingsprogramma werd besproken en
er werden een 8 tal amendementen
ingediend. Deze waren door de leden
perfect voorbereid en werden uitgebreid
besproken. Maar niet nadat twee leden
een toelichting hadden gegeven op het

gebeuren van CDA 1000. 1000 Leden zijn
bij elkaar gekomen om samen te praten
over het komende verkiezingsprogramma
van het CDA landelijk. Daar werd
gediscussieerd over de inhoud van het
programma.

Tijdens deze vergadering bleek heel
duidelijk de inbreng van de leden. Een
goed georganiseerde vergadering die
prettig verliep, met respect voor elkaar. In
de volgende nieuwsbrief zullen we een
uitgebreide terugblik geven op deze
vergadering.

van natuur, maar ook moeten we rekening
houden met de toekomst.
We zullen moeten kijken hoe we de
waarden van dit gebied nog kunnen
vergroten. En niet alleen door
natuurontwikkelingen, maar ook door
mogelijkheden te scheppen om er
economisch beter van te worden. Wat
kunnen we bijvoorbeeld doen met de
vrijkomende agrarische bedrijven? Kunnen
we daar bijvoorbeeld zorgen dat mensen
er toch nog een goede boterham kunnen
verdienen? Hoe gaan we om met de
paardenontwikkeling in het gebied en hoe
zorgen we ervoor dat we agrarier en
natuur in goede balans houden? Het CDA
Valkenswaard is voor deze ontwikkeling,
maar dan alleen als ook onze eigen
inwoners er beter van worden. Kijk eens
op de website www.degrooteheide.eu en
u krijgt een beeld van wat er in de
omgeving allemaal is. En in dat prachtige
gebied woon je dan.

Ontwikkelingen met betrekking tot
het project De Groote Heide.
Zoals al regelmatig verteld doet ook
Valkenswaard mee aan het project De
Groote Heide. Een fantastische
ontwikkeling waar zes gemeenten de kar
trekken; Heeze-Leende, Neerpelt,
Hamont-Achel, Valkenswaard, Eindhoven
en Cranendock. Samen hebben zij een
fantastisch natuurgebied van 6000 ha
groot, wat behoort tot de tot 10
ecologische regio’s van Europa. Als je de
films bekijke van o.a. Valkenhorst en De
Strabrechtse Heide ( onderdeel van De
Groote Heide ) dan blijkt dit ook wel. En
ook Valkenswaard wil hier haar rol spelen.
Op dit moment wordt ambtelijk een
houtskoolschets opgesteld. Wat kan er
gebeuren in het gebied? Wat willen we
met zijn allen om dit gebied zo
aantrekkelijk mogelijk te maken, zowel
voor onze inwoners als voor de bezoekers.
We hebben veel te bieden op het gebied

En in Lage Heide wordt het al een
echte wijk.
De bouw in Lage Heide gaat steeds meer
vorm krijgen. De nieuwe wijk in
Dommelen ziet er al prima uit. En dat niet
alleen. We krijgen van de bewoners steeds
meer te horen hoe fijn het daar wonen is.
Er moet natuurlijk nog heel wat gebeuren,
ook met de openbare inrichting. Toen ik er
laatst was zag ik dat het al wat beter

mogelijk zou zijn om het in te gaan
richten. Er is weer een deel klaar. De
hekken zijn verwijderd en het lijkt al een
echte straat.

ertoe geleid dat het onderwijs in Brabant
toch wel heel wat veranderd is.
Maar er werd ook op gewezen dat
onderwijs nooit stil mag staan en moet
voldoen aan de huidige tijd en zich zelfs op
de toekomst moet richten.

De gemeente zal zo snel mogelijk aan de
slag moeten om het openbare gebied in te
richten. Zeker weten dat het dan steeds
mooier wordt. En er staan prachtige
huizen, dat is zeker.

100 jaar OMO ( Ons Middelbaar
Onderwijs)
Op 11 december 2016 mocht ik aanwezig
zijn bij een bijzondere bijeenkomst. Het
100 jarig bestaan van het Brabantse
middelbaar onderwijs. In de Sint Jan in
Den Bosch werd een viering gehouden om
dit te vieren. En dat in de aanwezigheid
van maar liefst drie bisschoppen. Ook
staatssecretaris Dekker was daarbij
aanwezig. Er werd gewezen op het belang
van het onderwijs, op wat er bereikt was,
maar ook op het feit dat er zeker nog veel
te doen is. De inzet van duizenden heeft

Nogmaals een zalig Kerstfeest en
een goed 2017.

