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Beste leden en sympathisanten,

Het jaar 2020 loopt langzaam op zijn einde. Een jaar waar later nog met gemengde gevoelens op zal worden

teruggekeken. Iedere periode uit de geschiedenis kent zijn eigen verhaal. Het jaar 2020 zal later een prominente
plaats in gaan in onze nationale geschiedenis. Het Corona virus, een pandemie van ongekende omvang met
verstrekkende gevolgen, heeft bijna het gehele jaar 2020 beheerst en is waarschijnlijk in 2021 nog steeds
aanwezig. Met veel doden, voornamelijk kwetsbare ouderen, en een hoog aantal ernstig zieke mensen. Ook
binnen onze gemeenschap zijn er slachtoﬀers te betreuren. Vanaf deze plek wensen wij de partners, familieleden,
kennissen en overigen heel veel sterkte. De zieken die inmiddels aan het revalideren zijn wensen wij eveneens
veel sterkte met het herstel.
In deze nieuwsbrief willen wij even terugkijken op het afgelopen politieke jaar.
Er zijn diverse vergaderingen digitaal afgehandeld. Niet altijd met een goed resultaat, de techniek blijkt zeker in
het begin erg weerbarstig te zijn geweest. Slechte verbindingen speelden een negatieve rol.
Maar goed, ook hier geldt dat de veiligheid en gezondheid voorop moet staan. De laatste vergaderingen zijn
overigens wel redelijk te volgen voor de liefhebber.
De afgelopen periode is gepaard gegaan met spanningen tussen coalitie- en oppositiepartijen. Er zijn grote
tegenstellingen bij diverse onderwerpen. Daar waar je als burger mag verwachten dat een, soms pittig debat,
moet leiden tot consensus met een optimaal resultaat voor de inwoners blijkt dit in ons dorp niet mee te vallen.
Is dit alleen in onze gemeente aan de orde? Helaas niet. In de buurgemeente Waalre heeft deze tegenstelling
geleid tot veel politieke slachtoﬀers zoals de burgemeester en een compleet college! Het inhoudelijke debat werd
in de persoonlijke sfeer getrokken waarbij gekozen volksvertegenwoordigers persoonlijk zijn beschadigd.
Zover is het in Valkenswaard gelukkig nog niet gekomen maar het is wel een signaal waar grote structurele
tegenstellingen uiteindelijk toe kunnen leiden. Persoonlijke aanvallen op bestuurders en raadsleden zijn
ontoelaatbaar! Om dit te voorkomen speelt de voorzitter van de raad een belangrijke rol.
Social media spelen tegenwoordig een grote, vaak negatieve rol. Anoniem, zonder enige of beperkte kennis van
zaken, personen aanvallen omdat zij een andere mening hebben over lopende zaken. Of groepen volgers
ongefundeerd aanjagen in de protesten. Het eigen gelijk speelt ook een hoofdrol. Ongehoord fel is er door
sommigen gereageerd bij onder andere de discussie over wel of geen kiosk op de markt. Iedereen zijn mening is
goed, maar met respect met elkaar omgaan is voor sommigen in ons dorp iets te veel gevraagd, helaas.
Laten we het nieuwe jaar 2021 aangrijpen om met meer respect met elkaar om te gaan. En kritiek op onderdelen
te onderbouwen met feitelijke argumenten. Verlaat de anonimiteit en discussieer transparant.Hoor en wederhoor
is een uitgangspunt dat ook de media vaker mogen toepassen. En dit laatste geldt zeker voor personen die de
politieke gang van zaken vanaf de zijlijn menen te moeten beschouwen in een twee wekelijkse rubriek in de lokale
krant. Raar omdat allemaal te doen zonder te ondertekenen met je eigen naam. Voor je mening hoef je je toch
niet te schamen?
Te vaak wordt er eenzijdig belicht vanaf de zijlijn met een negatieve ondertoon. Waarom vraag je je af.

Zijn de burgers hier mee gediend? Helpt dit het lokale bestuur en raadsleden bij hun werk voor de
gemeenschap? Kritisch beschouwen is altijd wenselijk maar doe dit dan zodanig dat de lezer een objectief
oordeel kan vormen. Hierbij zijn alle feiten in de te publiceren teksten gewenst en noodzakelijk.
Navraag bij betrokkenen leert dat er nooit wederhoor wordt toegepast door de schrijvers en net zo min geldt dit
voor de anonieme social media gebruikers.
En vertel ook ruimhartig de zaken die wel goed gaan, voorbeelden genoeg!

Hier kan 2021 wellicht een nieuwe frisse start voor zijn!
Het bestuur.

Dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van onze leden
Harry van Son, Willemien Leemans-Plompen,
Harry Driessen en Jan van Beek.
Harry van Son herinneren we ons als een actief campagne-lid. Harry was ook eerder gemeenteraadslid voor
de ouderenpartij. Later werd hij overtuigd H&G lid. Met zijn verleden als slager stond hij op de corridor vol trots
zijn producten te presenteren en gratis uit te delen namens H&G.
Ook bij het aanbrengen van de promotieborden stond Harry zijn mannetje. Zelfs in het verzorgingshuis ging
Harry nog de politieke discussies aan met medebewoners en verzorgde het rondbrengen van H&G nieuws.
Willemien was een overtuigend H&G lid. Met veel passie nam zij deel in het bestuur en later als
gemeenteraadslid binnen de H&G fractie. Op het juiste moment wist zij haar punten in het debat te brengen.
Willemien had veel aandacht voor mensen in haar omgeving en voor H&G verzorgde zij de persoonlijke
aandacht voor personen die dat even nodig hadden. In de campagne nam zij actief deel.
Ook haar zijn wij veel dank verschuldigd.
Harry Driesen was nog niet zo lang lid van onze partij. Harry heeft bij de laatste nieuwjaarsbijeenkomst nog
genoten van de gesprekken en gezelligheid. Nu Harry is overleden hebben wij tot onze spijt verder geen
gebruik kunnen maken van zijn ervaring in het bedrijfsleven.
Jan van Beek is onlangs overleden. Jan was enige jaren geleden een vaste bezoeker van onze openbare
fractievergaderingen. Hij nam deel aan de discussies wanneer het hem uitkwam. Je zag in de twinkeling in zijn
ogen dat hij genoot van de discussies. Later nam hij wat afstand, mede door privéomstandigheden, maar hij
bleef zich kritisch melden indien hij dat nodig vond. Op de nieuwjaarsbijeenkomst was ook hij altijd aanwezig.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Beste H&G’ers,
Normaal gesproken zouden we elkaar tijdens onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie treﬀen, onder het genot
van een drankje en de inmiddels traditionele heerlijke stoofvlees met friet. Helaas is dat aan het begin van
dit nieuwe jaar, 2021, niet mogelijk vanwege de Corona-crisis.
De nieuwjaarsreceptie is altijd een moment geweest waarop we elkaar konden ontmoeten, een
laagdrempelige manier waarop we terugblikten op het afgelopen jaar en waar we vooruit keken naar het
komende jaar. Het samenzijn van fractie, bestuur, wethouders en leden heb ik altijd als een hoogtepunt
beschouwd! Des te vervelender dat het helaas dit jaar niet mogelijk is.
Hoewel het nu fysiek niet mogelijk is bij elkaar te komen hechten we er wel waarde aan om via deze
nieuwsbrief toch met jullie in ‘gesprek’ te gaan. En natuurlijk om het gebruikelijke een stukje terug te kijken
en vooruit.
Als fractieleider wil ik jullie graag een terugkoppeling geven van het afgelopen politieke jaar. Een jaar dat
zoals we allemaal weten en ervaren hebben in het kader van het Covid-19 virus stond. Een groot deel van
het jaar heeft ook politiek in het kader van deze crisis gestaan. Toen in maart bekend werd dat we
voorlopig niet fysiek konden vergaderen en er allerlei vraagstukken aan de orde kwamen die vroegen om
snel schakelen en pionieren.
Onze fractie heeft in de eerste weken/maand de ruimte gegeven aan het college om op de crisis en de
Valkenswaardse vraagstukken te reageren. Signalen die we kregen, werden direct doorgespeeld aan
college en organisatie en zo hebben we geprobeerd om die eerste weken de nijpende kwesties en vragen
aan te pakken. Hier paste in onze ogen pas op de plaats van de politiek. Geen talloze vragen stellen maar
signalen doorgeven en het college en de organisatie de ruimte laten om te acteren. Er is door het college
en de organisatie hard gewerkt om in deze lastige situatie de zaken in goede banen te leiden.
Ik wil als fractieleider en namens de fractie vooral onze steun uitspreken naar alle mensen die getroﬀen
zijn, op wat voor manier ook, door dit virus. Maar daarnaast ook zeker onze waardering uitspreken naar
alle mensen, vrijwilligers, organisaties, verenigingen en ondernemers die ondanks de lastige tijden toch
hun schouders onder de samenleving zetten en naar vermogen het beste uit de situatie proberen te halen.
Dat is de veerkracht van Valkenswaard en daar zijn we trots op!
Naast de aandacht voor het Covid-19 virus en alles wat daarmee samenhangt, hebben we na een aantal
weken de reguliere vergaderingen weer opgepakt. En hiermee ook de onderwerpen en dossiers die
politieke aandacht vroegen.
We hebben het afgelopen jaar weer ingezet op het bouwen van woningen. Door het vaststellen van een
aantal bestemmingsplannen, de partiële herziening Lage Heide en het ontwikkelen van een aantal locaties
in de nabije toekomst zoals de Barentzstraat, oude gymzaal Amundsenstraat en Kerkeind zal er weer een
aantal woningen worden gebouwd. Voor 2021 zal het belangrijk zijn om deze trend door te zetten. We
zullen ook de komende jaren moeten inspelen op de behoefte van woningbouw, niet alleen sociaal, maar
ook voor onze ouderen en jongeren.
Ook op sport is een aantal zaken gerealiseerd: we hebben een voorstel ingediend om de kleedlokalen van
RKVV Dommelen aan het Heike te renoveren en met de komst van een aantal nieuwe padelbanen hebben
we er een prachtige sportvoorziening bij in Valkenswaard.
Op sociaal gebied hebben we de participatiewijzer vastgesteld, die ons de handvatten en ruimte biedt voor
de inbreng van inwoners. En in september hebben we een flinke discussie gevoerd over de huisvesting van
de Boodschappenmand.

Veruit het belangrijkste politieke besluit van 2020 is het masterplan centrum geweest. Na jaren van
voorbereiding hebben we afgelopen juli het masterplan vastgesteld, met hierin de belangrijkste budgetten.
We hebben als H&G het college een hoge ambitie meegegeven, door niet alleen het winkelhart van het
centrum op te pakken maar ook de aanloopstraten Leenderweg en Eindhovenseweg mee aan te pakken.
Hoewel we nog in het begin zitten van de uitvoering van het masterplan, kan eenieder die nu door ons
centrum loopt al positieve punten zien. Ja er staat nog veel leeg, ja er liggen nog flinke uitdagingen als het
parkeren en de leegstand, maar we zien dat er beweging is in ons centrum. Valkenswaard heeft weer een
kaaswinkel, een aantal kledingwinkels, speelgoedwinkels, met de komst van een Intertoys, zelfs drie!, lijkt
ons centrum zich te versterken!
Hier mogen we trots op zijn en we hopen dat deze trend zich door blijft zetten.
Een verfrissend initiatief dit jaar is het plan van een groep jongeren om een skate-voorziening in
Valkenswaard te realiseren. De wijze waarop deze jongeren ons hebben benaderd en bezig zijn om
draagvlak te creëren is voor mij een voorbeeld over hoe burgerparticipatie zou moeten werken. De
uitkomsten van dit plan zullen in 2021 worden verwacht.
Tot slot hebben we in de laatste raadsvergadering van 2020 een voorstel over het renoveren van het
Malpie fietspad goedgekeurd. Een voorstel dat mede op initiatief van H&G tot stand is gekomen. Met
respect voor het mooiste stuk natuur dat we in Valkenswaard hebben, de Malpie, renoveren we het
fietspad dat toch echt aan vervanging toe is.
Hoewel dit slechts een greep is van hetgeen is besloten en gerealiseerd het afgelopen jaar zijn we
tevreden over de wijze waarop ook het college haar verantwoordelijkheid heeft genomen en vooral hoe
onze eigen wethouder invulling heeft gegeven aan alle belangrijke zaken.
Dan de blik naar 2021. Het laatste volle jaar voordat er gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.
Het wordt een politiek belangrijk jaar, met nogal wat belangrijke onderwerpen: de uitvoering van het
masterplan centrum, bestemmingsplan buitengebied 2, de nulplusmaatregelen en maatregelen
Dommelen-Zuid om er maar een paar te noemen. We zullen als fractie de vinger aan de pols houden en
kritisch ons standpunt bepalen vanuit het vetrekpunt: van slechte voorstellen goede maken, en van goede
voorstellen betere!
Maar naast deze majeure projecten is het ook heel belangrijk oog te houden voor de alledaagse dingen.
De volksvertegenwoordigende rol die we als raadsleden hebben en die we als H&G altijd erg nadrukkelijk
naar voren hebben gebracht, blijft een van onze speerpunten. Maar dit kunnen we niet alleen als fractie.
Daarom wil ik jullie graag uitnodigen en uitdagen om die rol met ons als fractie te blijven invullen. Of het
de losliggende stoeptegel is of een volledig nieuw idee, spreek ons aan en laat het bij ons landen. Zo
zorgen we er samen voor dat we op koers blijven en dat we Valkenswaard op een heldere en gedreven
manier besturen!
Voor nu sluit ik af met jullie allen een goed, gezond en gelukkig 2021 te wensen! Laten we hopen dat
2021 een jaar is van hoop, van geluk en gezondheid. Ik zie er naar uit jullie in 2021 weer te ontmoeten!
Bram Bots,
Fractieleider

Het jaar 2021: snakken naar ontmoetingen en cultuur snuiven.
Het jaar 2020 zal de boeken ingaan met ongetwijfeld bedenkelijke notities.
Over de pandemie ga ik niet uitweiden daar horen we elke dag zoveel over dat we het misschien niet meer
willen horen.
Waar ik naar uit wil kijken zo rond de jaarwisseling is naar nieuwe mogelijkheden in 2021.
Ik kijk uit naar het einde van de verschraling waar we nu al driekwart jaar in zitten.
Hoe heerlijk zal het zijn om weer gemakkelijker elkaar te ontmoeten, te praten met elkaar op een gewone
afstand, samen ergens een kopje koﬃe of thee te drinken op een terrasje.
En waar ik echt heel erg naar uitkijk, is dat we dan samen weer van de enorme hoeveelheid cultuur mogen
genieten die er normaal zo ongelooflijk veel in onze omgeving wordt aangeboden.
Naast alle gezellige en mooie evenementen die we weer mogen bezoeken, denk ik aan onze eigen Hofnar
waar ik veel mooie uren heb doorgebracht de laatste jaren.
Weer een mooie film kijken of een leuk concert bijwonen en dan ook meteen veel andere mensen
ontmoeten.
Of iets verder van huis even naar het Muziekgebouw in Eindhoven voor de grotere of specifiekere concerten
en in mijn geval in de zomer naar Utrecht voor het Festival Oude Muziek.
Oh dat wordt weer genieten van zowel de uitvoeringen als de vele mensen die net zo genieten.
Cultuur is genieten maar ook ontmoeten.
Je ontmoet dan mensen op een heel andere manier. Je bent onder “gelijkgezinden” want je hebt dezelfde
smaak en geheel spontaan ontstaan er in de pauze of bij het verlaten van het theater of concertzaal
gesprekken tussen volkomen vreemde mensen. Daar geniet ik dan ook van.
En in zo’n periode als nu in 2020 merk je pas hoe we allemaal die cultuur gaan missen. Cultuur en kunst
kunnen mensen troost geven in lastige tijden, het beurt je op, je voelt je verbonden met al die andere
liefhebbers.
Misschien hebben we juist nu gevoeld hoezeer alle uitingen van cultuur en kunst eigenlijk een grote plaats in
ons leven innemen. We zijn ons er nu meer bewust van geworden.
Laten we zo gauw als het weer veilig kan, onze cultuur en kunst weer bezoeken zodat deze sector dit
moeilijke jaar kan overleven en wij weer volop genieten.
Oh ja, voor alle duidelijkheid, ik ben ook een groot natuurliefhebber dus daar moeten we naast alle andere
mooie zaken zoals hierboven beschreven, altijd oog voor blijven houden. Maar daar hebben we in 2020
gelukkig wel ongestoord van mogen genieten. En dat blijven we ook doen.
De beste wensen voor een gezond 2021 met veel moois erin voor u allemaal.
Susanne Peeters.
Graag wil ik met de lezers even delen hoe ik als raadslid maar ook als ouder, ondernemer en Voorzitter KBO
2020 heb beleefd. Een bijzonder jaar waarbij het werk als Raadslid toch gedeeltelijk onder druk komt. De
reden hiervan je kunt nergens meer spontaan heen en de informele bijeenkomsten met raadsleden zijn er niet
meer. Dit beperkt ons in het ophalen van informatie wat van groot belang is voor je Raadswerk.
Als ouder mis je de contacten met je kinderen en kleinkinderen maar dit zal iedereen zo ervaren maar het is
een gemis. Als ondernemer vallen de beperkingen wel mee, maar een band opbouwen met mogelijk nieuwe
klanten kan niet. Dus zodra het weer kan, moet ik dit weer gaan oppakken.
Tenslotte: voorzitter zijn van een groep vrijwilligers die graag activiteiten organiseert voor de Senioren in
Valkenswaard valt nu ook niet mee. Voor het helpen met invullen van Belastingformulieren hebben wij een
nieuw systeem bedacht wat gelukkig goed heeft gewerkt. Dat maakt dan weer veel goed ten opzichte van de
zaken die minder goed lopen. Je kunt je toch dienstbaar maken.
Voor 2021 ga ik er vanuit dat wij met zijn allen het virus onder controle krijgen en daar put ik dan weer moed
uit, om zo de inwoners van Valkenswaard, die het nodig hebben te helpen.
Fijne Feestdagen.
Peter Plompen.

Bouwen en Wonen
We hebben in Nederland op dit moment een tekort van 350.000 woningen. Door de crisis van 2008 tot
2015 is de productie flink teruggelopen. Daarnaast hebben de vele milieuregels de bouw uiteraard ook
parten gespeeld. Stikstof, CO2 en Pfas hebben de bouw verlamd.
Voordat er een schop de grond in kan, moeten er veel aspecten worden onderzocht: archeologie, bodem,
geluid, flora en fauna, geur, verkeer en parkeren, om er maar eens enkele te noemen.
We hebben in Valkenswaard, onder druk van de ladder voor duurzame verstedelijking, gekozen voor
inbreiding in plaats van uitbreiding. Daarbij moet uiteraard ook goed rekening worden gehouden met de
omgeving. Veel inwoners zijn niet blij met het verliezen van mooie stukjes groen en het “indikken” geeft
vaak een beklemmend gevoel.
Toch zijn er in ons dorp recent een aantal mooie transformaties naar wonen gerealiseerd en er zitten er ook
in de planning. Ik denk dan aan oude bankgebouwen (SNS, ABN en wellicht de ING), het oude
postkantoor, de Antoniuskerk en Mariakerk, ijsfabriek Alaska, garage Driessen en diverse winkelpanden die
buiten het kernwinkelgebied liggen.
Zowel de Rijksoverheid als de Provincie zijn nu veel coulanter dan in het verleden. Iedereen is er van
overtuigd, dat we alle zeilen zullen moeten bijzetten om te voorkomen dat mensen op termijn geen dak
meer boven het hoofd hebben. De wijze waarop wij in ons land met recreatiewoningen omgaan is
bijvoorbeeld ongekend in de andere Europese landen. De meeste landen kennen het onderscheid tussen
een reguliere woning en een recreatiewoning niet eens.
Op camping Dommelvallei wordt nu een pilot gestart, die kan uitwijzen of we op die wijze een oplossing
kunnen vinden. Ook de zogenaamde Tiny-Houses of circulaire woningen kunnen voor singles een prima
woonstek vormen. Hieronder staat een, wel erg creatieve variant, van zo’n circulaire woning.
Lage Heide begint aan haar laatste fase. Over een jaar of 2 zullen daar alle kavels bebouwd én bewoond
zijn. Daarna zullen we onze blik vast ook op een nieuwe uitbreidingslocatie moeten richten, want de
inbreidingsmogelijkheden zijn uiteraard beperkt. De raad heeft het college gevraagd om de mogelijkheden
daartoe te verkennen.
Daarbij moeten we voorkomen dat de bouwmogelijkheden te strak worden ingekaderd. Een
beeldkwaliteitsplan van 95 pagina’s zoals bij Lage Heide, zorgt voor veel bureaucratie, en hoewel het
bedoeld is om de bouw strak te regelen, zorgt het ook geregeld voor onduidelijkheid.
Wellicht is het beter om te kiezen voor de wijze waarop dit bijvoorbeeld in plan de Smaragd is vastgelegd:
daar zijn 4 kwadranten en in elk kwadrant is een bepaalde stijl gewenst. Bouwers kunnen dan nog kiezen
of zij een voorkeur hebben voor klassiek of modern, baksteen of gestucte wanden, twee bouwlagen met
plat-dak of bungalow. In ieder geval mag er binnen het beeldkwaliteitsplan nog wel ruimte zijn om tot een
persoonlijk ontwerp te komen.
Ik wens iedereen heel fijne feestdagen en een gelukkig en vooral gezond 2021.
André van Daal

Eerste 1 ½ jaar als gemeenteraadslid
26 september 2019 was voor mij best een belangrijke dag. Die dag werd mijn lang gekoesterde wens om als
gemeenteraadslid van H&G in het mooie Valkenswaard te worden beëdigd eindelijk waarheid. Het dorp waar
ik ben geboren en opgegroeid. De avond kreeg nog extra cachet door de aanwezigheid van de
burgemeester van de laatste gemeente waar ik werkzaam ben geweest voordat ik de ruimte en volledige
medewerking kreeg om met vroegpensioen te gaan. Vanuit de fractie kreeg ik op mijn verzoek de taakvelden
Sociaal Domein, Onderwijs en Sport toebedeeld. Ik kon beginnen.
In het eerste half jaar moest ik, ondanks dat ik als adjunct-gemeentesecretaris in mijn werkzame leven vele
raadsvergadering q.q. heb bijgewoond, veel leren over de gebruiken in Valkenswaard en zeker over de wel
zeer specifieke manier van politiek bedrijven in de Valkenswaardse gemeenteraad. Dit leerproces werd wreed
verstoord door de eerste Corona-golf. Er is toen in het Presidium, het dagelijks bestuur van de
gemeenteraad, driftig nagedacht hoe de raadsvergaderingen het veiligst plaats konden vinden binnen alle
beperktheden van de intelligente Lock Down. De uitkomst hiervan was dat ik samen met enkele
fractiegenoten, verhuisde naar de publieke tribune. Dit was enkele vergaderingen mijn werkplek en zorgde
ervoor dat er weinig of geen betrokkenheid was bij de vergaderingen. Ik voelde mij een tweederangs
raadslid. Dit veranderde enigszins toen de bestelde spatschermen werden geleverd en aangebracht. Vanaf
dat moment verhuisde ik weer naar de begane grond, echter nog wel op de tweede rij. Toch werd de
betrokkenheid beter, maar zeker nog niet optimaal. Ik zie uit naar de normale situatie waardoor ik mijn
leerproces kan gaan afronden.
Zeer positief ben ik over de collegiale wijze waarop binnen de fractie wordt gewerkt. Elk onderwerp dat op
de agenda van de gemeenteraad komt wordt door wisselende tweetallen voorbereid en vervolgens
behandeld in zowel de commissie als de gemeenteraad. Door het stellen van kritische verdiepingsvragen
word je scherp gehouden en draagt dit ook bij in het goed beslagen ten ijs komen in de commissie en
gemeenteraad. Naast de maandelijkse voorbereiding van de commissie en gemeenteraad zijn er ook
zogenaamde “Benen op tafel” bijeenkomsten waar in een ontspannen sfeer wordt nagedacht over de koers
die wij in Valkenswaard moeten varen.
Aan mijn controlerende taak op de hierboven genoemde beleidsterreinen heb ik onder meer invulling kunnen
geven door het stellen van verschillende verhelderende vragen over:
1. De kosten van de zogenaamde drie decentralisaties, WMO; Participatiewet en Jeugdwet;
2. Planning van de uitvoeringsplannen binnen het Sociaal Domein als vervolg op de vragen die ik tijdens
de behandeling van de Programmabegroting 2021 stelde, maar waar ik geen bevredigend antwoord
op kreeg;
3. De werking van de Participatiewijzers niet alleen voor de Omgevingswet, maar ook voor het Sociaal
Domein;
4. Het extern onderzoek dat wordt uitgevoerd over de invulling van de Burgerparticipatie binnen het
Sociaal Domein als reactie op het terugtreden van alle leden van de Adviesraad Sociaal Domein.
De laatste maand ben ik in de privésfeer met de bekende neus op de feiten gedrukt en is mij duidelijk
geworden hoe betrekkelijk eigenlijk alles is. Op 21 november overleed mijn zwager op amper 65-jarige
leeftijd na een kortstondig ziekbed aan een kwaadaardige hersentumor. Hij laat een vrouw en twee zonen
achter. Vanochtend kregen wij de volgende trieste mededeling. De oom van mijn vrouw is op maandagavond
21 december aan het Corona-virus overleden. Het verpleegtehuis in Eindhoven waar hij woont heeft te
maken met een grote uitbraak van het virus. Dit is hem noodlottig geworden.
Toch kijken wij positief naar de toekomst. Ik wens jullie, mede namens mijn vrouw, dan ook heel fijne
Kerstdagen en alle goeds voor 2021. Blijf gezond.
Hans Bimmel.

Dierenliefde
Houd je van dieren, houd je ook van mensen is mijn stelling. Als ik zie dat mensen een hond of andere dieren
hebben, denk ik meteen dat zit goed. Als je dieren hebt geef je en krijg je veel liefde maar je moet er wel altijd
rekening mee houden. De hond uitlaten bij slecht weer gaat gewoon door; wil je een dagje weg moet je iets
regelen, etc. Het wil overigens niet zeggen als je geen dieren hebt je dan niet deugt.
De omstandigheden moeten er ook naar zijn. En zo kom je toch weer bij de politiek. We zijn Raadslid om
volgens onze visie zaken beter te maken en daarvoor moet je naar de mensen willen luisteren. Weten wat er
leeft, weten wat er nodig is en dan rekening houdend met belangen de goede afwegingen proberen te
maken.
Heel veel mensen hebben naast werk en gezin een hobby. Hoe komt iets op je pad? Mijn vader was
sigarenmaker bij de Hofnar. Zo ongeveer heel zijn leven gewerkt voor een minimumloon. Maar ja, je wist niet
beter. De bekende Toon Hermans Sinterklaas was ons deel. Sokken en veel snoep maar weinig om echt naar
uit te kijken en tóch was het spannend. Wat heb ik een hoop uren door gebracht bij de vitrine van
Speelgoedzaak Veraa. Je kon daar in een halve O overdekt staan. Eerst een paar jaar na de treinen gekeken
als meest fascinerende. Later werden het de racebanen. Nooit gekregen. Een tweedehands fiets op mijn 14de
was het hoogst bereikbare maar toen was Sinterklaas al lang met pensioen. En ja, ik wilde naar de Valk,
voetballen. Ik ging al op jonge leeftijd kijken naar wellicht het mooiste en sterkste elftal van Zuid Nederland.
Met knoepers als Fons Maenen, Tinus Maas, Leo Cleven, Ludwig Zorgvliet, etc. Toen een tijdje zelf
gevoetbald met bijeen geraapte afdankertjes. Mijn “toptijd” kwam eigenlijk pas bij de oprichting van Atletiek
Vereniging Valkenswaard. Grote regionale toppers als Theo Roelofs en Piet van Erp kwamen naar
Valkenswaard. Een flinke groep atleten zorgden er voor dat we snel een geducht team hadden met o.a. de in
Valkenswaard wonende Jan van Oss. Hij werd een landelijke topper maar vooral een vriend. Nog steeds 45
jaar later komt hij bij mij over de vloer. Atletiek werd dus mijn grote sport maar eigenlijk ontstaan omdat het
een financieel goedkope sport was. Zo zie je dat op meerdere manieren je pad bepaald wordt.
Zo kwam er ook een dames trimgroep bij AVV en ik als lokale “topper” mocht deze dames trainen. Een van
die dames was Marianne Verbiest die ik per ongeluk liet struikelen. Na verloop van tijd “kregen we iets” en
we maakten een afspraakje op de Malpie en ja nu zijn we al 40 jaar samen. Ik was geen stapper, was
verlegen en bracht al mijn vrije tijd door bij de boeren van de Zeelberg o.a. heel veel tijd met Piet Gerlings, de
opa van het huidige CDA Raadslid Davey Gerlings. Maar zo zie je dat veel bepaald wordt: van de sport naar
de liefde.
Het contact met De Valk was ook niet zo maar. Ons vader was duivenmelker, Jefke Peters. Secretaris en
Penningmeester van De Luchtreizigers en jawel die zaten zowat een halve eeuw bij Zaal Maenen waar ik
regelmatig kwam, niet voor te drinken of zo maar om de klok met de wedstrijd ringen af te laten slaan. Ja en
ik moest toch weten hoe het werkte want ik was voorbestemd als duivenmelker de familienaam hoog te
houden. Hokken schoonmaken – verplicht geloof ik – heb ik wel gedaan maar veel verder ben ik niet
gekomen. Ik zag er nou niet echt de lol van in om een duifje met de vrachtwagen naar Bordeaux te brengen
en dan hopen dat hij als een van de snelste zijn weg terug vond naar Valkenswaard. Daarnaast strooide ze in
die tijd volop met gif op de akkers rond de Zandberg en dus als Jefke Peters een mooi hok bij elkaar had
werd menigmaal een topper op een akker teruggevonden en Jefke kon weer opnieuw beginnen met
“opfokken”. We hadden ook trouwens het centrale hok waar verdwaalde duiven in zaten. Als de eigenaar
zich meldde moest ik ze in een doosje naar Van Gend & Loos brengen aan de Leenderweg. Kun je je niet
meer voorstellen dat dat kan; gewoon een duif in een doos op de post . . . Ik neem aan dat die de volgende
dag bezorgd werd zonder eten en drinken. Klinkt nu als een ongelooflijk verhaal.
Dierenliefde is de kop en was ook de afspraak met de fractie . . . .
Daar ben ik niet echt aan toe gekomen maar dat doen we dan toch volgende keer!
Prettige dagen en tot ziens!
Blijf gezond, Jos Peters

Met de deur in huis….
Om maar met de deur in huis te vallen. Dit eerste jaar bij H&G is me prima bevallen en smaakt naar meer!!
Ik voelde me als nieuwbakken H&G-fractielid snel thuis en dat is een compliment aan mijn collega’s H&G
gemeenteraadsleden. Er is volop ruimte in de fractievergaderingen om te discussiëren, ook als dit
vanwege de Corona situatie digitaal moest.
De sfeer is goed, er wordt regelmatig gelachen, en dat is wat mij betreft een belangrijke basis om
resultaten te boeken.
En resultaten zijn er volop. Voor mij is het vaststellen van het Centrumplan een van de belangrijkste
besluiten van dit jaar en zeker een van de meest ingrijpende voor Valkenswaard.
De Markt en de Eindhovenseweg kennen we over een jaar niet meer terug.
Meer ruimte voor de voetganger en fiets, meer ruimte voor groen, meer ruimte voor de terrassen en dit
gaat natuurlijk ten koste van iets en dat is de auto. Na 50 jaar “”soebatten” zijn we als Valkenswaard
eindelijk af van het doorgaande verkeer met de realisering van de West parallel.
Jammer dat de situatie het niet toe laat om met meer leden van H&G kennis te maken of te begroeten
tijdens de nieuwjaarsreceptie.
Net als velen hoop ik dat het virus snel de kop wordt ingedrukt en dat we weer terug kunnen naar
“normaal”.
Ik wens iedereen een gezond en voorspoedig 2021.
Wout Verhoeven

Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen met de medewerking van de H&G fractieleden en het H&G
bestuur.
De redactie van H&G wenst u allen:

Fijne Feestdagen en tot ziens in 2021.

