
Beste leden, symphatisanten en overige lezers,

Twee jaar geleden hadden wij diverse bijeenkomsten op de kalender staan zoals 
Jaarvergaderingen, Nieuwjaarsbijeenkomsten, Ledenvergaderingen etc,etc.
Maar toen kwam Corona in ons leven, een verwoestend virus wat diverse mensen helaas niet 
hebben overleefd. Wij leven mee met degenen die dit in eigen omgeving hebben moeten 
ervaren. Nu het vaccinatieprogramma van de overheid acceptabele cijfers bereikt en daarmee 
het risico voor gevacineerde mensen afneemt, zekerheid van 100% bescherming bestaat niet, 
krijgen verenigingen zoals H&G weer wat meer ruimte om bijeenkomsten te organiseren. 
Gelukkig maar want er gaat niets boven "fysiek contact"!
Wel moeten wij dit virus blijven beschouwen als een onderdeel van ons dagelijks leven dus  
blijft verantwoord handelen in de onderlinge contacten noodzakelijk. Wij zullen dan ook de 
opgelegde regels van de rijksoverheid opvolgen.

Op 16 Maart 2022 vinden de gemeenteraadverkiezingen plaats. Er liggen dan weer 4 jaar 
achter ons waarin Theo Geldens als wethouder namens onze partij onderdeel heeft uitgemaakt 
van het college. Zoals te verwachten heeft Theo "het vuur uit de sloffen" gelopen om positieve 
resultaten te boeken. Later in de volgende nieuwsbrieven komen wij op deze vele behaalde 
resultaten terug.
Ook onze fractie heeft bijzonder veel werk verricht en positief bijgedragen aan het raadsdebat. 
Dit in tegenstelling met diverse oppositiepartijen die bijna alle onderwerpen van het beleid 
negatief benaderen. Uiteindelijk schiet de burger met dit laatste niet veel op!
De moties van afkeuring vanuit deze fracties " vliegen door de raadszaal ". En altijd gericht op 
onze H&G wethouder. Nu is het altijd zo dat personen die kwalitatief ver boven het maaiveld 
uitsteken de meeste klappen opvangen. Wij beschouwen dit acteren van de oppositie als een 
groot compliment. Gelukkig worden deze, vaak oppertunistische moties structureel afgewezen 
en begint dit alles op een klucht te lijken. Of de inwoners van Valkenswaard hierop zitten te 
wachten is de vraag. Maar goed dat mogen de raadsleden van deze oppositie partijen uitleggen 
aan hun achterbannen.
Wij, H&G gaan gewoon door met het besturen van onze gemeente en proberen met de 
beschikbare middelen het beste te regelen voor individuen, verenigingen en voor de bedrijven 
en middenstand. En gelet op de vele positieve reacties die wij mogen ontvangen is men  
tevreden over het gevoerde beleid zeker als men de grote gevolgen van de Corona epidemie 
meeweegt. 
H&G werkt goed samen met de coalitiepartners CDA en PvdA! 

Redactie



IInnffoorrmmaattiieevvoooorrzziieenniinngg  aaaann  oonnzzee  lleeddeenn..

Tijdens de nog steeds aanwezige Corona dreiging was het moeilijk zoniet onmogelijk om fysiek 
contact te onderhouden met onze leden. Op de achtergrond heeft het bestuur zo goed als 
mogelijk vergaderd en is de continuïteit van de vereniging gewaarborgd.
Onze H&G website was in deze periode een waardevol medium. Deze is dan ook de gehele 
periode actueel in de lucht gebleven en is dat nog! Hier vindt u alle laatste informatie op diverse 
beleidsonderwerpen. Ook krijgt u op deze site na iedere raadsvergadering van onze 
fractieleden een uitgebreid verslag gepresenteerd over het betreffende agendapunt.
Zoals eerder gememoreerd kunnen we nu, eindelijk het fysieke contact weer op gaan starten!
Wij houden u op de hoogte. Vanaf nu gaan wij u elke maand informeren middels nieuwsbrieven.
Informatie over de komende verkiezingen zal zeker actueel worden als onze bekende H&G 
campagne van start gaat.
Wij zullen zeker een beroep doen op onze leden voor ondersteuning bij de campagne! 
Doet u mee?
Voor informatie neem contact op met ons secretariaat. (gegevens vindt u op onze site) 

www.helderengedreven.nl 

Verkiezingen Gemeenteraad 16 Maart 2022 

H&G lijst 1...!



Vanuit de fractie...Wout Verhoeven aan het woord!

Op naar een goed verkiezingsresultaat in maart 2022!

Bestuursperiode 20182022. 
Voorzieningenniveau in stand gehouden!

In deze bestuursperiode zijn ontzettend veel nieuwe zaken gerealiseerd! Veel daarvan zijn 
voorbereid in de vorige bestuursperiode en in de afgelopen 4 jaar opgeleverd, zoals de nieuwe 
multi functionele sporthal en de renovatie van het binnenzwembad. Maar ook de nieuwe West 
parallel wordt binnenkort opengesteld, waardoor Valkenswaard eindelijk van het doorgaande 
verkeer door het centrum is verlost. Indrukwekkende prestaties die door of mede door H&G zijn 
gerealiseerd.
Ten gevolge hiervan zijn in deze bestuursperiode besluiten genomen om het centrum, de 
Markt, Corridor, Eindhovenseweg een ware gedaanteverandering te laten ondergaan. Daar 
gaan de inwoners van Valkenswaard nog tientallen jaren plezier aan beleven. 
En hier mag H&G, en speciaal wethouder Geldens, zich ook voor op de borst kloppen!! 
Als projectwethouder heeft hij in samenwerking met diverse partijen een start gemaakt van een 
immens project.
 
Het is bijzonder dat ondanks deze grote investeringen het bestaande voorzieningenniveau van 
Valkenswaard niet is aangetast. En ook dat is mede een verdienste van H&G. 
De inwoners van Valkenswaard kunnen nog steeds sporten op de vele sportaccommodaties 
die Valkenswaard rijk is of een bezoekje brengen aan theater de Hofnar. 
Ook de vele verenigingen en vrijwilligers organisaties ontvangen nog steeds financiële 
(subsidie) en/of facilitaire ondersteuning van de gemeente bij de initiatieven die ze voor de 
inwoners van Valkenswaard organiseren. 
De coronacrisis heeft dit zelfs niet kunnen beïnvloeden. 

De wegen, de trottoirs, het groen, de speeltuintjes worden jaarlijks onderhouden met de 
beschikbare financiële middelen én de aanpak van de rioolproblematiek wordt met spoed 
aangepakt.
Wist u dat door het vaststellen van het Centrumplan tevens de rioolproblematiek aan de 
Eindhovenseweg (Noord) én Leenderweg is meegenomen? Dit laatste maakte onderdeel uit 
van het totale plan! Gelukkig hebben de coalitiepartijen hier wel voor gestemd in tegenstelling 
tot de (meeste) oppositiepartijen.

De voorzieningen voor de kwetsbare inwoners van Valkenswaard zijn in stand gebleven, 
ondanks alle bezuinigingen vanuit "Den Haag". Valkenswaard heeft net als overige gemeenten 
hier veel last van.

Als mij dus wordt gevraagd wat de meest in het oog springende prestaties zijn van de laatste 4 
jaren, dan is het dat alle bestaande voorzieningen gewoon in stand zijn gebleven en op een 
aantal vlakken zelfs verder zijn verbeterd. Werkelijk een prestatie waarop H&G trots mag zijn 
en ik ben blij als H&G gemeenteraadslid hieraan een steentje te hebben kunnen bijdragen.
Want vergeet niet dat de gemeente vele taken vanuit Den Haag op het bordje heeft gekregen 
de afgelopen periode zonder de bijbehorende financiële middelen.

Wout



Redactie H&G Campagne commissie.
Teksten Bestuur en Fractie
Informatie neemt U contact op met ons secretariaat H&G.

Voor actuele informatie zie onze website: www.helderengedreven.nl

Gezelligheid...
Impressie van de toekomstige markt...

RECREATIE...
                 Buitenzwembad  De wedert...

 KUNST....   De Valkenier...

 CULTUUR...Het Bloemencorso...

Valkenswaard...prettig om te wonen!


