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Deze vierde nieuwsbrief wordt u aangeboden door het bestuur van H&G. 
Om onze leden en sympathisanten goed te informeren over lopende onderwerpen  
bieden wij met enige regelmaat de H&G Informeert ! digitaal aan.  
Belangstellenden kunnen zich gratis abonneren door een mailtje te sturen naar ons 
secretariaat: secretariaathng@gmail.com of bel met 0611134832.

Leden die een gedrukt exemplaar willen ontvangen kunnen dit eveneens bij het  
secretariaat aangeven.

Veel leesplezier en mochten de onderwerpen aanleiding geven tot vragen, neem dan  
gerust contact op met het bestuur. ( zie onze website www.helderengedreven.nl )

Don Bosco Park, Valkenswaard

mailto:secretariaathng@gmail.com
http://www.helderengedreven.nl
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Vakantie…en het werk gaat door.
De afgelopen twee maanden zijn er geen raadsvergaderingen of raadscommissies 
geweest. Dit in verband met het jaarlijkse reces. Jazeker…ook raadsleden hebben  
behoefte aan vakantie. Even het hoofd leeg maken en enige afstand nemen van de  
lokale politieke dossiers. 
Nu start het raadswerk weer op en gaat deze bestuursperiode langzaam naar een 
einde. Maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor een nieuwe 
gemeenteraad en bijbehorend bestuur.

De komende maanden zal er (mogelijk) duidelijkheid komen over de PIP N69. 
Het betreft het deel dat loopt van de Luikerweg naar een aansluiting, een paar 
kilometer voor Veldhoven. Het tweede deel van deze weg regelt de gemeente 
Veldhoven zelfstandig. Een afspraak die in het begin is gemaakt.
Een uitspraak over dit laatste deel is door de Raad van State doorgeschoven naar 
Europa, een toets vooraf met betrekking tot juridische gevolgen van de PAS, 
de pragmatische aanpak stikstof. Het doel is de uitstoot van (extra) stikstof te 
limiteren. Na een Europees advies zal duidelijk worden wat de definitieve uitspraak van 
de Raad van State voor gevolgen zal hebben. Mocht dit alles een positief 
resultaat hebben dan nog zal het enkele jaren duren alvorens deze weg daadwerkelijk 
zijn beoogde functie zal krijgen. 

In de tussentijd blijft Valkenswaard belast met doorgaand vrachtverkeer over de 
huidige N69. Gelukkig heeft de huidige coalitie de juiste keuze gemaakt door 
pro-actief oplossingen te zoeken om de grootste overlast te verminderen. Met name 
H&G heeft hierbij veel werk verzet en veel gesprekken gevoerd achter de schermen met 
Provincie en bestuurders van buurgemeenten en met experts op het gebied van 
mobiliteit. Dit alles onder druk van voor- en tegenstanders. En met respect voor de 
eerder gemaakte afspraken met andere partijen in het Gebiedsakkoord.  
Overigens is deze afspraak door Valkenswaard ondertekend met unanieme steun van 
alle partijen die zitting hebben in de gemeenteraad. Het betreft hier het bekende 
Gebiedsakkoord N69.  
(zie onze web-site voor inhoudelijke documentatie over dit onderwerp)
Helaas heeft een onzorgvuldig genomen verkeersbesluit een negatieve uitspraak tot 
gevolg gehad van de bestuursrechter. Er zal een nieuw (herstel)besluit moeten 
worden genomen waarbij de eerder omissies worden hersteld. 
Iedere uitspraak van een rechtsorgaan zal in de basis moeten worden gerespecteerd 
door alle partijen. Vandaar dat het eerder genomen besluit is ingetrokken en de  
Europalaan toegankelijk is geworden voor doorgaand vrachtverkeer. Mede door de 
eerder genomen maatregelen is het vrachtverkeer door ons centrum al 
aanzienlijk verminderd. Hoeveel exact? Dat zullen de metingen binnenkort uitwijzen.
Maar op dit moment krijgen wij steeds meer positieve reacties op onze genomen 
initiatieven van de inwoners. Zij merken het verschil…en dat is waar het om gaat!

Theo Geldens 
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Opmaat verkiezingen 2018
In maart 2018 vinden er verkiezingen plaats voor de gemeenteraden in ons land en dus 
ook in Valkenswaard. Ook H&G zal deelnemen en waarschijnlijk had u niet anders 
verwacht. Sinds de start van H&G zijn wij van een kleine eenmansfractie gegroeid naar de 
grootste partij in Valkenswaard. Een prestatie van formaat. Ook heeft de vereniging een 
noodzakelijke professionalisering doorgemaakt. Zo is het bestuur uitgebreid en 
organisatorisch gescheiden van de fractie. De politieke taken liggen volledig bij de fractie, 
de dagelijkse zaken worden uitgevoerd door het bestuur. Dit laatste met ondersteuning 
van een volwaardig secretariaat en een actuele website.
Wij hebben er voor gekozen om geen gebruik te maken van Facebook. De reden is dat dit 
medium niet geschikt is voor feitelijke en inhoudelijke communicatie. Het besturen van 
een gemeente is serieus werk en is niet gebaat bij vluchtige meningen, reacties en in het 
slechtste geval bedreigingen aan het adres van gekozen volksvertegenwoordigers. Op 
deze wijze is H&G klaar voor de toekomst en indien de kiezer dit wenst voor nog meer 
zetels. Dit laatste is voor ons geen specifiek doel. H&G is opgericht om de nieuwe politiek 
een plaats te geven binnen het duale systeem dat enige jaren geleden is ingevoerd.
Allereerst is het onze taak om te zorgen dat er kwaliteit is om het raadswerk serieus uit te 
voeren. Wij slagen er iedere keer in om alle beleidsterreinen te bezetten met kandidaten 
die inhoudelijke kennis bezitten, ambitieus het werk willen uitvoeren en de koers van H&G 
volgen, transparante politiek! 
Mensen die ons volgen weten dat wij onze standpunten altijd onderbouwen met feitelijke 
argumenten. Achter de schermen wordt informatie vergaard, gesprekken gevoerd met 
deskundigen en organisaties. Daarna worden deze in vergaderingen verder beoordeeld 
en in verband gebracht met het gemeentelijk beleid. Als grootste partij in de coalitie voelen 
wij ons verantwoordelijk om samen met de coalitiepartners en indien mogelijk de 
oppositiepartijen resultaten te boeken voor onze inwoners. Het zal een ieder duidelijk zijn 
dat daarbij het coalitieakkoord geldt als een koersdocument. 

Dat H&G kan rekenen op een groot draagvlak en sympathie bij de inwoners blijkt uit de 
reacties die wij ontvangen!  

In tegenstelling met het beeld dat er weinig animo bestaat voor deelname aan het 
politieke debat krijgen wij regelmatig verzoeken van inwoners of zij een bijdrage kunnen/
mogen leveren aan onze vereniging. Daarom zijn wij in staat om iedere vier jaar een 
sterke kandidatenlijst te presenteren met veel kennis, kunde en ambitie!
De komende periode zal in het teken staan van het organiseren van een klinkende H&G 
campagne…een campagne die typisch H&G zal zijn en dat met hulp van veel vrijwilligers.
Een campagne die volledig zal bestaan uit “eigen werk” want daar ligt de basis van H&G!
op eigen kracht…Helder en Gedreven!

Campagneteam H&G 
� LIJST 1 
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Politiek Café, gegarandeerd een kater!
Enige jaren geleden werd de politiek in Valkenswaard langs de meetlat gelegd door 
enkele inwoners die het programma “bij Pellemans” maakten. 
De programmering bestond uit interviews met inwoners, muziek, cabaret, informatieve  
gesprekken en een geestige columnist die met veel humor o.a. raadsleden de maat nam. 
Dit alles met respect voor de betreffende mensen en met het doel om een positieve  
bijdrage te leveren aan het raadswerk. Niet voor niets was de belangstelling aanzienlijk. 
Later bij het eindigen van het programma ging de columnist , de befaamde Justus van 
Hellenberg Dubach, verder met zijn positief kritische beschouwingen in het  
Valkenswaards Weekblad.
Sinds enige tijd heeft een groep inwoners het initiatief genomen tot de start van een  
Politiek Café. Enkele doelen van dit initiatief wordt door hen als volgt omschreven:
 
“ Met het Politiek Café Valkenswaard willen we bewerkstelligen dat de lokale politiek voor 
de inwoners van Valkenswaard doorzichtig en begrijpelijk wordt. Daarnaast willen we 
meewerken aan: het wekken van vertrouwen bij de inwoners van Valkenswaard in de 
politiek, het opkrikken van de integriteit en toegankelijkheid van de politici en de zorg voor 
openheid en transparantie.”

Niets mis mee. Maar als ik de publicaties in het Valkenswaard Weekblad goed lees is de 
inhoud zodanig geschreven dat deze de eerder gestelde doelen bij lange na niet haalt. 
De lokale politiek de maat nemen is geen enkel probleem dat hebben anderen al eerder 
gedaan zoals u aan het begin kunt lezen. Waar het eerste initiatief een positief kritische 
bijdrage aan het debat leverde kiest het Politiek Café vaak de negatieve toon. Dat laatste 
is een keuze die de persvrijheid vanzelfsprekend toestaat. Maar als je de toon hanteert 
van het op de man spelen, continu een negatief beeld schetst van de lokale politiek, en 
dan met name ALLEEN de coalitiepartijen onder het vergrootglas legt ga je volledig 
voorbij aan het zelf gestelde doel van vertrouwen wekken, opkrikken van integriteit en 
toegankelijkheid van de politici. 

Een tweede vergelijk tussen de beide initiatieven “bij Pellemans” en “Politiek Café” leert 
dat bij het eerste initiatief de makers volledig onafhankelijk waren. Zij hadden geen enkele 
verbintenis met enige politieke groepering. Zij konden zonder “last en ruggespraak” zaken 
aan de orde stellen. 
De organisatie van het Politiek Café bestaat uit personen die op kandidatenlijsten staan 
van oppositiepartijen Valkenswaard Lokaal en D’66. 
Dit gegeven roept bij mij vragen en twijfel op over onpartijdigheid en vooringenomenheid. 
Ook maakt een correspondent van het Eindhovens Dagblad deel uit van dit gezelschap, 
een correspondent die objectief én onafhankelijk wordt geacht te zijn.  

Noodzakelijk wanneer je ook de verslaglegging van de gemeenteraad verzorgt voor het 
Eindhovens Dagblad, een dagblad dat zichzelf graag presenteert als objectief en  
onafhankelijk.
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Al deze personen maken deel uit van de redactie en zijn dus direct betrokken en 
verantwoordelijk voor de teksten van dit Politiek Café!  Dat lees ik op hun eigen web-site. 

Niet bepaald onafhankelijk waarbij het doel van integriteit, zorg voor transparantie en 
openheid twijfels oproept. Publiceren zonder persoonlijke naamsvermelding draagt  
eveneens niet bij aan de beoogde transparantie. Bij Justus van Hellenberg Dubach was 
bekend wie verantwoordelijk was voor de geschreven teksten.

Het zal duidelijk zijn dat ik niet positief oordeel over de teksten van het Politiek Café. 
Te eenzijdig, te persoonlijk en wat mij betreft staat de inhoud haaks op de eigen  
doelstellingen. En mocht er bij het bepalen van de onderwerpen die worden beschreven 
ook nog een strategisch plan aan ten grondslag liggen, per slot van rekening zijn 
meerdere personen als redactie betrokken volgens de website van Politiek Café, dan is de 
beoogde integriteit helemaal ver te zoeken.

Nol Snellen 

  Senaat Valkenswaard, thuisbasis van het Politiek Café.
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Lokale politiek bewust buiten spel gezet?

Onlangs kregen de raadsleden in Valkenswaard een document ter kennis aangeboden 
met de titel “ Besluit instelling Lokale Actiegroep Grenscorridor N69”. Dit document is het 
instellingsbesluit van de Gedeputeerde Staten m.b.t. een adviesgroep. 
Deze adviesgroep moet een advies maken voor dezelfde Gedeputeerde Staten. 
De taakstelling is de volgende: 

Artikel 1: Instelling en taak 

1. Er is een Lokale Actiegroep Grenscorridor N69.  
2. De LAG heeft tot hoofdtaak het coördineren van de uitvoering van projecten  
           die passen binnen de LOS en de LEADER-aanpak van het POP3, waaruit de  
           volgenden taken voortvloeien: 
 
a. het opstellen van de lokale ontwikkelingsstrategie voor het programmagebied;  
b. het opstellen van subsidievereisten en voorwaarden;  
c. het beoordelen van de ingediende projecten en het toetsen of projecten inhoudelijk 
           passen binnen de lokale ontwikkelingsstrategie;  
d. het opstellen van een advies ten aanzien van Gedeputeerde Staten  
           aangeboden aanvragen om subsidie als bedoeld in hoofdstuk 3 van de  
           Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant  
           2014-2020;  
e. het stimuleren en ondersteunen van projectontwikkeling en het genereren    
           van nieuwe projecten;  
f. het tussentijds evalueren van de lokale ontwikkelingsstrategie en het zo nodig    
           bijstellen;  
g. het verzorgen van inhoudelijke en financiële rapportages;  
h. het voeren van financieel en inhoudelijk beheer van de lokale    
           ontwikkelingsstrategie , inclusief de monitoring van de projectuitvoering;  
i. het nakomen van verplichtingen inzake voorlichting en publiciteit .  

 3. De LAG is bevoegd aan Gedeputeerde Staten advies te geven over de ingediende  
           aanvragen voor een bijdrage in het kader van projecten die via de LEADER- 
           aanpak worden gerealiseerd.  
 4. De LAG verstrekt Gedeputeerde Staten de door hen verlangde inlichtingen.  

Wie bovenstaande leest kan niet anders dan vaststellen dat deze LAG ( Lokale advies 
Groep) een vergaande bevoegdheid krijgt om de Gedeputeerde Staten te adviseren met 
als ultiem doel voldoende subsidiegelden te realiseren.

Als we verder lezen in dit instellingsbesluit zien we een opsomming van deelnemers aan 
deze adviesgroep.
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Artikel 3 Samenstelling en benoeming 

De LAG bestaat uit de volgende leden: 
 
a. Mart Wijnen, tevens voorzitter  
b. Mathijs Kuijken 
c. Liesbeth Sjouw  
d. José van Dijk ,tevens plaatsvervangend voorzitter  
e. Lex Huijbers  
f. Harrie Martens  
g. Christ Rijnen  
h. Wil Maas  
i. Wieke Galama  
j. Frank ter Heijden  
k. Henk Smits  
l. Martin van der Velden  
m. Piet Wijman  

Hier valt op dat het een samenstelling is waarbij geen enkel lid van een LOKALE 
politieke partij is vertegenwoordigd! Voornamelijk CDA, D’66, VVD (Google) en enkele 
personen die indirect aan deze partijen zijn verbonden zoals ZLTO, Waterschap etc. 

Onbegrijpelijk als men het aantal zetels in de diverse gemeenteraden, die deel uitmaken 
van het gebiedsakkoord N69, telt die in bezit zijn van lokale partijen. 
Uit de diverse zaken bij de Raad van State is inmiddels gebleken dat dit dossier niet 
overloopt van transparantie. De ingebrachte weerstand is zwaar onderschat en de 
reparatiemogelijkheden van de Provincie zijn diverse keren door de Raad van State als 
onvoldoende beoordeeld. Van belang is te weten dat de Provinciale Staten nagenoeg 
geen lokale vertegenwoordiging kent. Het gaat te ver om een rechtstreeks verband te 
leggen tussen dit laatste feit en de vele rechtsgangen die inmiddels plaats hebben 
gevonden. Maar wellicht had een brede (lokale) vertegenwoordiging meer inhoud, lokale 
kennis en breder draagvlak gegeven aan dit dossier!
Wij vinden het op zijn zachtst gezegd onbehoorlijk dat bij de uitvraag voor kandidaten in 
deze adviesgroep lokale vertegenwoordigers niet zijn uitgenodigd. Opnieuw lijkt het op 
een vooropgezet plan van de “gevestigde orde” die nog steeds volgens de oude 
bestuurscultuur handelt. Noem het maar de oude wijze van politiek bedrijven door de 
landelijke klassieke partijen.

Als we verder lezen, valt een aantal zaken direct op m.b.t. het ontbreken van enige 
transparantie.

In de regels staat verder aangegeven dat iedere vergadering openbaar is. 
Vanzelfsprekend zou je zeggen, het gaat uiteindelijk over investeringen met belastinggeld!
Maar verder leest men dat de beoogd voorzitter, Mart Wijnen wethouder uit onze 
gemeente, zelfstandig kan besluiten de vergadering besloten te verklaren zonder enig 
kader waaraan dit verzoek moet voldoen. 
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Dit laatste kan overigens ook op verzoek van minimaal 2 leden die de presentielijst 
hebben ondertekend. Dus niet gekozen personen, b.v. vertegenwoordigers Waterschap, 
ZLTO of Recron kunnen bepalen wat u of wij als geïnteresseerden niet mogen horen, 
weten of delen met anderen?  
(Wat de consequentie is bij overtreding van deze regel wordt niet aangegeven.) 

Dit terwijl gekozen (lokale) volksvertegenwoordigers aan de zijlijn zijn gezet, letterlijk 
ongehoord. Verder is te lezen in de regels dat mensen die de openbare vergadering 
bijwonen gehouden zijn aan vertrouwelijkheid ! Het moet niet gekker worden…  
Een openbare vergadering waarbij u of wij als belangstellenden vooraf vertrouwelijkheid 
krijgen opgelegd zonder te weten met welke reden en op welk onderdeel.  
En dit alles is gewoon goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.  
Tevens zonder enig commentaar van b.v. onze eigen wethouder Wijnen, de voorzitter die 
met dit reglement moet werken. Hij had op zijn minst de raad vooraf kunnen inlichten, 
bezwaar kunnen maken tegen deze regels en vervolgens niet akkoord moeten gaan met 
de vastgestelde spelregels. Dat het uiteindelijk een bevoegdheid is van de Provincie doet 
aan de informatieplicht van deze lokale wethouder niets af.
Nu dit alles inmiddels is vastgesteld komt er een uitnodiging om een bijeenkomst van 
deze groep bij te wonen, mosterd na de maaltijd wat ons betreft… 

Waarom de informatie, vooraf, niet is gebeurt horen wij graag van hemzelf.
Hoor en wederhoor zullen wij maar zeggen.

Het zal duidelijk zijn dat de H&G fractie hier geen genoegen mee neemt en direct 
schriftelijke vragen heeft ingediend.
Wordt vervolgd….

Fractie H&G 
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