H&G Informeert !
Politiek periodiek van Helder en Gedreven
Nummer 5 , December 2017

Deze vijfde 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 )
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Het is mooi geweest
maar nu gaan we
samen doorpakken.
De verkiezingen zijn alweer in het vooruitzicht, tijd om vooruit te kijken maar ook tijd
om even terug te blikken. Veel energie gaat op aan nieuw beleid, nieuwe
procedures, begrotingen enz. Binnen H&G bewaken we echter ook de geboekte
resultaten en blikken we met enige regelmaat vanuit zowel de fractie als het bestuur
even terug. Zijn de resultaten behaald op de doelen die we ons hebben gesteld?
Kunnen we tevreden zijn? Wat mij betreft wel, maar af is het nog lang niet en we
moeten nu samen door durven pakken.
We stelden ons tot doel om in Valkenswaard een levendige, stabiele, betrouwbare,
open en betrokken politiek in te richten en hebben daarin de afgelopen 10 jaren al
veel bereikt. Helaas stellen we gelijktijdig vast dat er ook partijen of individuen zijn
die vast blijven houden aan het oude, die de politiek dicht bij de burger, zoals u die
van H&G gewend bent, steevast bekritiseren als stoeptegelpolitiek of geneuzel.
Gelukkig verkeren wij in de overtuiging dat onze inspanningen door velen worden
gewaardeerd. Veel stoeptegels maken ook een straat. Wij ervaren het als prettig
dicht bij de burger te staan en het persoonlijke contact te hebben, dit om te weten
wat er echt leeft bij de inwoners.
Hoewel het de laatste tijd steeds beter gaat hebben we in de eerste jaren van deze
bestuursperiode (2014 – 2018) ook vast moeten stellen dat er partijen of individuen
waren die liever inzetten op een “ramkoers” dan op samenwerking.
Onverdraagzaamheid manifesteerde zich; dat raakt ons.
Onze ambitie om van de politieke arena een omgeving te maken waarin
verdraagzaamheid en samenwerking, ondanks afwijkende inzichten, zich
manifesteren lijkt inmiddels de overhand te krijgen en dat stemt positief.
Wijlen Burgemeester Van der Laan wist tijdens zijn 4 mei speech zo mooi te
verwoorden dat zodra onverdraagzaamheid de kop opsteekt, die op tijd moet
worden bestreden. Hij wees erop dat dit moet gebeuren zonder zelf
onverdraagzaam te worden.
Indachtig de woorden van deze Burgemeester hebben wij naar eer en geweten
gehandeld. Vandaag staan partijen ondanks verschillen in inzichten weer dichter bij
elkaar en dat is goed voor Valkenswaard.
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Blikken we terug dan kunnen we tevreden zijn. Dankzij de inzet van H&G stelde
Valkenswaard eindelijk een woningbouwprogramma vast en bepaalde de raad waar
wel en waar niet gebouwd moest worden. Het innemen van duidelijke standpunten
heeft tot gevolg gehad dat Valkenswaard koploper is wat betreft woningbouw binnen
de regio. Als blijk van waardering voor het door ons gevoerde beleid kreeg
Valkenswaard vanuit de Provincie zelfs een extra volume van 170 woningen
toegewezen.
Conclusie:
we bouwen weer veel meer dan voorgaande jaren en dit zonder daarvoor de
prachtige natuur in bijvoorbeeld het Dommelkwartier of het prachtige Don Boscopark
op te offeren. De verloedering, leegstand en verwaarlozing hebben we
teruggedrongen en dat is ook waar we de komende periode op blijven inzetten.
Weet u nog hoe schandalig het eruitzag achter de St Nikolaaskerk langs de
Luikerweg, of op de hoek waar vroeger “het Sprengerke” zat?
Wist u dat dankzij onze inzet op gericht beleid het bewoners-aantal de afgelopen
jaren is toegenomen en het jarenlang vervloekte “ bochtje naar rechts” aan het einde
van de Europalaan tot het verleden behoort en kinderen veel veiliger naar
scholengemeenschap Were Di kunnen?
Na de vernieuwing van onze brandweerkazerne, waardoor we er in slaagden de
brandweerzorg dicht bij de deur te houden, starten we binnenkort met de renovatie
van het zwembad en de bouw van een spiksplinternieuwe sporthal.
De tennisverenigingen fuseerden en we kozen resoluut voor de aanpak van het
mogelijk kankerverwekkende kunstgras op enkele van onze voetbalvelden. Wellness
ten koste van de kansen voor de Scouting en hondenvereniging wisten we de kop in
te drukken en ook dat beschouwen als een succes.
Met een voorstel van H&G voor het plaatsen van digitale borden om doorgaand
vrachtverkeer om Valkenswaard heen te leiden, slaagden we erin de totale
hoeveelheid vrachtverkeer binnen de kern terug te dringen.
Voor wat betreft Dommelen in het bijzonder stelde de raad op initiatief van H&G een
herinrichtingsplan vast teneinde verkeersoverlast na de eventuele aanleg van de
Westparallel te voorkomen. Het vastgestelde plan zal de leefbaarheid in oud
Dommelen bevorderen .
Voor wat verkeer in het algemeen betreft, blijven we vasthouden aan het eerder door
alle Valkenswaardse politieke partijen vastgestelde beleid. Beleid dat voortvloeit uit
het gebiedsakkoord N69 en dat vrij eenvoudig is samen te vatten.
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•

Maak werk van het terugdringen van het doorgaande vrachtverkeer uit de
kern van Valkenswaard, op de Eindhovenseweg, de Europalaan en de
Leenderweg enz.

•

Doe dit zonder het probleem te verplaatsen binnen de kern.

Deze opgave is ook als zodanig vertaald naar het door de raad vastgestelde
Mobiliteitsplan.
Helaas heeft het college begin 2017 een verkeerd besluit genomen. Het besluit
strekte ertoe dat van de ene op de andere dag geen enkele vrachtwagen meer
gebruik kon maken van de Europalaan. En dit terwijl voordien de Europalaan wel in
geringe mate voorzag in het afwikkelen van enig vrachtverkeer.
Het gevolg van dit “onverstandige“ besluit bestond erin dat het verkeer zich ging
verplaatsen binnen de kern. Omdat vrachtverkeer van de Europalaan helemaal geen
gebruik meer mocht maken, verplaatste het zich naar de Eindhovenseweg en dat is
strijdig met de doelstellingen van het Gebiedsakkoord.
Het college was de mening toegedaan dat op basis van een eerder aangenomen
amendement (opdracht vanuit de raad) dit besluit genomen moest worden maar
vergat daarbij dat het amendement ervan uitging dat de aanleg van de Westparallel
(de nieuwe weg om Valkenswaard heen) zeker moest zijn. Over deze weg bestaat er
tot op dit moment geen zekerheid. De situatie die het amendement schetste, heeft
feitelijk nooit bestaan en het college had tot een meer gewogen oordeel en besluit
moeten komen. Helaas gedane zaken nemen geen keer.
Wat nu?
Er blijken “politiek en maatschappelijk” twee stromingen te bestaan. De ene
stroming kiest voor onbeperkte openstelling van de Europalaan op basis van de
stelling we zien dan wel.
De andere stroming waarvan ook H&G deel uitmaakt, kiest ervoor om te blijven
zoeken naar passende oplossingen om het vrachtverkeer zoveel als mogelijk te
weren van de Europalaan, zonder het daarbij te verplaatsen naar de
Eindhovenseweg. Een moeilijke maar geen onmogelijke opgave, daarvan getuigen
de reeds getroffen en vruchtbaar gebleken maatregelen zoals de plaatsing van
permanente Matrix borden die het vrachtverkeer omleiden over De Vest richting de
A2 bij Leende. Graag zouden we ook harder inzetten op het weren van het
vrachtverkeer op de Eindhovenseweg maar daartoe zijn niet wij bevoegd maar de
provincie en die heeft meermaals te kennen gegeven geen kant op te willen
waardoor ook de herinrichting van het Masterplan centrum muurvast zit.
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Niet tegenstaande dat partijen verschillen van inzichten stellen wij ons tot doel om
op een constructieve wijze met elkaar het overleg te voeren. Door krachten te
bundelen en op een verdraagzame wijze samen te werken, kunnen we in het belang
van heel de gemeenschap het maximaal haalbare bereiken.
Het gaat in grote lijn weer de goede kant op met Valkenswaard. De verwaarlozing,
verloedering en de zichtbare achteruitgang die zich manifesteerden, hebben we een
halt toegeroepen en zelfs veel meer dan dat. Valkenswaard begint langzaam weer
een beetje van haar glans terug te winnen. Valkenswaard is weer aantrekkelijk aan
het worden, gezellig, en er is altijd wat te beleven. Dankzij velen van u aan wiens
stem wij te danken hebben dat we aan het roer mochten staan, slaagde H&G er de
afgelopen jaren in het tij te doen keren.
Wij hopen ook in maart 2018 opnieuw op uw steun te mogen rekenen zodat we door
kunnen pakken op de ingezette koers.

Theo Geldens fractieleider
!
LIJST 1
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Opmaat verkiezingen 2018 (deel 2)
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij een inkijk gegeven in het politieke deel van onze
vereniging zoals deze betrokken is bij de verkiezingscampagne 2018.
In dit nummer gaan we in op de wijze waarop de campagne in praktische zin haar vorm
krijgt. Handen uit de mouwen dus.
Net zoals bij het bouwen van een carnavals- of bloemencorso wagen gaat hier een
intensief traject aan vooraf. Ook bij een H&G campagne worden er eerst ideeën gevormd,
tekeningen gemaakt en begrotingen opgesteld. Onze campagne is altijd uniek en volledig
met eigen handen gemaakt…
Dat is typisch H&G, eigenwijs, gedreven en uniek!
Vanaf de zomer is een beperkt aantal mensen bezig met de voorbereidingen.
Vergaderingen zijn noodzakelijk voor de afstemming, voor het opstellen van
werkschema’s en het optrommelen van vrijwilligers. Gelukkig heeft H&G aan het laatste
geen gebrek want wij kunnen/mogen altijd een beroep doen op onze brede achterban.
Voor het technische aspect hebben wij voldoende kennis in onze vereniging, een groep
van enthousiaste hobbyisten die hun kennis graag gebruiken voor een geweldig resultaat.
Wij begrijpen heel goed dat u bij het lezen onderhand wel eens iets wil weten waar wij het
precies over hebben! Helaas, onze campagne blijft altijd tot op het laatst geheim.
Wij gaan U en de vele andere H&G kiezers opnieuw verrassen!
Iedereen kent de H&G campagnes van de afgelopen jaren, de fietsen met gedichten van
Frans Hoppenbrouwers, de bakfietsen met de oude lokale foto’s en niet te vergeten onze
muzikale live presentaties op de Corridor…
Onze komende ledenvergadering (16 januari 2018) zal in het teken staan van deze
komende raadsverkiezingen.
Kortom, een drukke periode waar zowel het politieke - als het bestuurlijke deel van onze
vereniging alles op alles zet om deze bestuursperiode op een succesvolle manier af te
sluiten en een frisse start te maken naar opnieuw een verkiezingssucces!
Mochten wij een beroep op u doen om op onderdelen ondersteuning te verlenen dan
rekenen wij op uw medewerking. Samen maken wij deze verkiezingen opnieuw tot een
H&G succes!

Campagneteam H&G
LIJST 1
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Susanne schrijft…
Nog een paar pittige vergaderingen voor de jaarwisseling en dan barst in 2018 de
verkiezingscampagne los. Voor je het weet, is het 21 maart.
Dan staat u in het kieslokaal om een goede, sterke raad te kiezen.
Zo’n overgangsmoment geeft aanleiding tot overpeinzingen. Hoe zag het eruit, wat
hebben we kunnen doen? In het algemeen zeg ik dat het er goed uitzag, veel is
voltooid wat in de vorige periode werd begonnen. Het coalitieprogramma is een
goede leidraad gebleken. Het zoeken naar meerderheden breder dan de coalitie
lukte vaak; over belangrijke zaken werd raadsbreed samengewerkt.
Betreffende mijn portefeuille viel op: alles rondom WMO, huishoudelijke hulp en
jeugdzorg. Absoluut geen gemakkelijke besluiten die genomen werden. Daarbij de
voortdurende wisselende opstelling van het Rijk en later alle ingrepen door de
rechter, waar burgers naartoe waren gestapt. (Gelukkig mogelijk in onze rechtsstaat.)
Nu blijkt dat alle vernieuwingen in Valkenswaard aardig geland zijn. Na veel
contacten met inwoners in zware problemen, die bijna allemaal goed zijn opgepakt
door de gemeente is het rustig geworden op dit gebied. Veel inwoners nemen hun
eigen regie en de gemeente ondersteunt hen die dat niet kunnen.
Niemand mag uit de boot vallen, daar houden wij ons aan.
Wat Jeugdzorg betreft, zijn alle hulpvragen prima opgepakt maar blijkt e.e.a. wel echt
te veel gekost te hebben.
Ja, onprettig maar hoofdzaak is: ook hier is niemand uit de boot gevallen.
We hebben geprobeerd de (te) zware lasten voor onze minima, chronisch zieken en
gehandicapten te verlichten door extra toelagen. De aanstaande 3% BTW verhoging
op basale voedingsproducten maken mij alert op de situatie van deze doelgroepen.
We moeten er voor zorgen dat de voedselbanken het in de toekomst minder druk
gaan krijgen!
Graag werk ik mee aan de verkiezingen 2018 om samen met inwoners een sterk
H&G terug te zien in de nieuwe raad.
Ik zal er weer zijn voor onze kwetsbare medebewoner!

Susanne Peeters.
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Wil schrijft…
In de raadsperiode 2014-2018 ben ik als financieel specialist voor de fractie H&G
werkzaam geweest. Als financieel specialist behandel je niet alleen de puur financiële
onderwerpen, maar word je als medebehandelaar bij veel onderwerpen betrokken om
de financiële consequenties te beoordelen.
Verder ben ik namens H&G lid van de auditcommissie. In de auditcommissie worden de
belangrijke financiële onderwerpen behandeld en met een advies aan de raad
doorgezonden. De jaarrekening van de gemeente is het jaarlijks terugkerende
verantwoordingsstuk van het college ter zake van het gevoerde beheer van het
gemeenschapsgeld van het betreffende jaar.
Vanwege de belangrijkheid heeft de wetgever de procedure voor vaststelling van de
jaarrekening van de gemeente in artikel 197 van de gemeentewet vastgelegd.
Het was bijzonder dat bij de behandeling van de gemeenterekening 2016 in de
raadsvergadering van 29 juni 2017 deze procedure werd genegeerd.
Doordat de gemeenterekening te laat werd aangeleverd, werd deze niet door de
auditcommissie behandeld. Evenmin werd de jaarrekening inclusief
accountantsverklaring en definitief accountantsverslag 14 dagen ter inzage gelegd.
Toch heeft een meerderheid van de raad, op voorstel van de burgemeester, de
jaarrekening zonder noemenswaardige behandeling vastgesteld.
Daarom zijn H&G en VVD tegen dit besluit in beroep gegaan. Naar oordeel van VVD en
H&G respecteerde de gemeenteraad daarbij niet de wettelijke bepalingen ter zake.
Op dit onderdeel onderschrijft de Minister het standpunt van VVD en H&G en heeft
daarmee een spreekwoordelijk tik op de vingers uit gedeeld.
Op zo’n moment ben ik trots lid te zijn van H&G.

Wil van den Heuvel.
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André schrijft…
De periode 2014-2018 nadert al weer zijn einde. Vier jaar lijkt een hele tijd maar het vliegt
voorbij. H&G heeft in deze periode binnen de coalitie, maar ook daarbuiten, veel weten te
bereiken en ik heb in een aantal dossiers het voortouw mogen nemen.
Eind 2015 zijn er maar liefst 455 gratis parkeerplaatsen gekomen.
Het Carillonplein, Kloosterplein, Carolusdreef en Emmalaan zijn nu volledig gratis.
H&G wil dit nog verder uitbreiden, maar tijdens de begroting kreeg onze motie helaas
geen steun van de andere partijen.
De oplossing voor het doorgaande verkeer begint na bijna 40 jaar zoeken concreet te
worden. De provincie is begonnen met de aanbesteding van de nieuwe N69 en zoals het
er nu uitziet kan de nieuwe route in 2020 in gebruik worden genomen.
Daarna zullen we het centrum echt kunnen inrichten zoals we dat al lang willen.
Veel groen, enkele kortparkeerplaatsen en eenrichtingsverkeer op de Eindhovenseweg.
Aan de vernieuwing van de parkeerterreinen wordt nu al gewerkt.
Valkenswaard moet zuinig zijn op de monumenten die we nog rijk zijn.
Belangrijk is dat er dan wel een geschikte bestemming voor gezocht wordt.
Voor de Antoniuskerk heeft H&G geijverd om de bestemming om te zetten naar wonen.
Op dit moment worden de tekeningen voor enkele tientallen appartementen uitgewerkt.
H&G is voorstander van een striktere handhaving van de regels.
Maar dan moeten deze regels wel breed gedragen worden en helaas slaan we in de
regelgeving soms wel eens door. Als voorbeeld het beeldkwaliteitsplan van Lage Heide.
Enige uniformiteit maakt een woonwijk zeker fraaier, maar als dat een document van 95
pagina’s met voorschriften oplevert, wordt het enthousiasme van potentiële bouwers snel
getemperd.
Er liggen de komende 4 jaar nog veel grote en kleine uitdagingen voor ons, ik denk daarbij
aan de plannen van Cure, de Hofnar, uitbreiding woningbouw, promotie van het toerisme
enz.
Deze klus wil ik graag vanaf 2018 afronden.

André van Daal
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Willemien schrijft…
Mijn ervaring van de afgelopen Raadsperiode van bijna 2 jaar,
Het was voor mij een verrassing dat ik in januari 2016 werd gevraagd of ik de plaats
van Luc Beekx in de gemeenteraad wilde innemen.
Ik stond op de verkiezingslijst op plaats 13 en er zouden dan veel zetels voor H&G
moeten zijn om in de raad te komen.
Vanaf het begin van de raadsperiode 2014 zat ik reeds in het bestuur van H&G en
kon ik zo ook al alles volgen.
Maar raadslid zijn is toch wel iets anders dan bestuurslid.
Voor alle commissie- en raadsvergaderingen lees ik alle stukken, ook al weet ik
natuurlijk niet alles over alle onderwerpen.
Fijn dat we in onze groep raadsleden hebben die graag het woord voeren, maar ook
raadsleden die minder graag discussiëren in het openbaar. Alle vergaderingen
kunnen via de website worden gevolgd en dat is iets dat mij toch enigszins
beangstigt.
Gelukkig heeft H&G acht fractieleden en kan ieder van zijn of haar eigen kennis en
vaardigheden optimaal gebruik maken.
Ik houd me vooral bezig met alles wat het Centrum aangaat.
Ik kan vanaf thuis veel waarnemen.
Het is jammer dat ik me nu niet meer zo voor 100% kan inzetten omdat ik onlangs de
mededeling heb gekregen dat ik ernstig ziek ben, maar dat de ziekte gelukkig nog
wel behandelbaar is. Ik zet alles op alles om toch mijn gewone leven op te pakken, al
valt dat niet altijd mee.
Ik heb gevraagd om mij weer op de verkiezingslijst van H&G te plaatsen, mijn
voorkeur plaats 13. Als ik voldoende voorkeursstemmen krijg neem ik weer plaats in
de gemeenteraad, zo niet dan zal ik zeker het bestuur van H&G weer met raad en
daad bijstaan.

Willemien Leemans-Plompen
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Hans schrijft…
Hoe heb ik de afgelopen vier jaren als raadslid ervaren?
Vanaf bijna het begin van de oprichting ben ik lid van H&G.
Alle successen heb ik dus meegemaakt. Van één, naar 5 en vervolgens naar 8 zetels.
Ik ben daar trots op en zeker omdat ik daar ook mijn steentje aan heb kunnen bijdragen.
Ik ben een rasechte Valkenswaardenaar en trots op mijn gemeente. Het beste is als het
ware niet goed genoeg.
In de huidige raadsperiode hebben we diverse prioritaire aangelegenheden langs zien
komen. De besluitvormingen over de nieuwe Westparallel, de transities in het sociale
domein zoals de WMO, het weren van het doorgaande vrachtverkeer door het centrum,
het Renescience-project van Cure, om er maar een paar te noemen.
Vaak mondde dit uit in heftige politieke discussies. Wij zijn hierbij in onze standpunten
niet gaan zwabberen maar vast blijven houden aan onze filosofie.
Dat schept duidelijkheid naar onze kiezers en daar hou ik van.
Waar ik niet zo van hou in de politieke debatten is, dat iedereen een plasje wil doen over
bepaalde onderwerpen en dat anderen dan weer hetzelfde plasje er overheen doen.
Maar dat is nu eenmaal de politiek. Ik ben een man van weinig, maar wel indringende en
hout snijdende woorden.
Dikwijls worden mijn amendementen en moties dan ook aangenomen.
We moeten er voor zorgen dat de inwoners de politiek weer interessant gaan vinden.
Graag wil ik me in de volgende raadsperiode weer gaan inzetten voor het algemeen
belang van Valkenswaard en haar inwoners, instellingen en bedrijven.
Valkenswaard is het waard.

Hans van Asten
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Mede naar aanleiding van…

de column

in onze vorige nieuwsbrief over de artikelen van het Politiek Café

in het Valkenswaards weekblad hebben wij veel ondersteunende reacties ontvangen.
Diverse mensen gaven aan eveneens de teksten storend en negatief te ervaren.
Als reactie op deze column kwam er een week later een inzending in het lokale weekblad
van het Politiek Café. Als schrijver van de column kan ik me wel vinden in deze reactie.
Voor mij persoonlijk heeft de column zijn doel bereikt. Tot zover.
Maar ook binnen de besturen van diverse politieke verenigingen bestond er onvrede over
de inbreng van het Politiek Café in de wekelijkse bijdragen in het Valkenswaards
weekblad. En dit om diverse redenen.
Tegelijkertijd lag er een uitnodiging aan onze fractie om deel te nemen aan een publiek
debat als opmaat naar de komende verkiezingen. Vanwege de wijze waarop deze
uitnodiging, zonder enig overleg vooraf, is opgesteld en de aanwezige onvrede over de
negatieve toonzetting in de wekelijkse publicaties, heeft de H&G fractie deze uitnodiging
afgewezen. Later bleken ook het CDA en de VVD af te zeggen om hen moverende
redenen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het eerste debat niet is doorgegaan.
Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de diverse
partijen en de initiatiefnemers van het Politiek Café en zijn diverse plooien glad gestreken.
H&G heeft alsnog haar medewerking toegezegd bij de komende debatten die nog gaan
plaatsvinden. U bent als kiezer van harte uitgenodigd.
De data van deze bijeenkomsten:
24 februari 2018
18 maart 2018
(voor verder informatie zie de site van Politiek Café.)
Wij hopen op spannende en boeiende debatten waarbij een passend format wordt
gekozen zodat de inhoud goed voor het voetlicht kan worden gebracht door de diverse
deelnemers….

Nol Snellen.

LIJST 1
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oed om te weten…!

Omdat er in 2018 gemeenteraadsverkiezingen plaats vinden waar H&G met LIJST 1
zeker aan gaat meedoen moet er een aantal zaken worden geregeld.
Het bestuur is al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor de campagne, het
secretariaat heeft de procedure in kaart gebracht en er wordt de laatste hand gelegd aan
de kandidatenlijst. Kortom een drukke periode.
Volgens de statuten van onze vereniging moet er een kiescommissie worden ingesteld.
Hiervoor organiseren wij een extra ledenvergadering met één agendapunt :
Vaststellen van de kiescommissie.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandagavond 11 december,
aanvang 20:00 uur.
Deze kiescommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de concept kieslijst t.b.v.
het bestuur. Het bestuur zal deze conceptlijst voorleggen bij de leden van H&G tijdens een
algemene ledenvergadering.
Algemene ledenvergadering op dinsdagavond 16 januari 2018.
aanvang 20:00 uur.
De aanwezige leden zullen de lijst op deze avond vaststellen.
Met deze kieslijst zal H&G de verkiezingen ingaan….
Zoals u inmiddels gewend bent hebben wij onze
Jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 21 januari 2018.
Aanvang 14:30 uur.
En wat een verrassing…ook dit jaar een uitgebreid Vlaams Buffet.
Uit eigen keuken dus gegarandeerd TOP kwaliteit…..
Een mooie gelegenheid om samen te proosten op succesvolle verkiezingen op 21 maart
2018 en kennis te maken met onze kandidaten voor de gemeenteraad!
Let op! Alle bijeenkomsten vinden plaats in de grote zaal van
“ de Oranjeboom” ,
Westerhovenseweg 1 in Dommelen
Voor de Algemene ledenvergadering ontvangt u een aparte uitnodiging en bijbehorende
Agenda.

Bestuur H&G
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De volgende H&G Informeert! kunt u verwachten in maart 2018
een speciale uitgave over de verkiezingen 2018

OPROEP!
Tijdens de voorbereiding van onze campagne hebben wij
altijd extra handen nodig.
Dit kan hulp bij allerlei activiteiten zijn!
“Vele linkerhanden maken rechtshandig werk lichter”

Meldt u aan bij ons secretariaat.

LIJST 1
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