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BEDANKT
Dit magazine richt zich uiteraard op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande. 
De inhoud spreekt voor zich. In dit voorwoord  maken wij graag gebruik van de gelegenheid om 
dank en blijk van waardering uit te spreken voor de samenleving die we zijn. Dank en waardering 
voor uw inzet in een voor vele hele moeilijke periode. Dank en waardering omdat u er was voor 
uw naaste, uw buren vrienden bekenden of familie. Dank en waardering voor uw inzet als be-
stuur van bijvoorbeeld een club of vereniging. Dank en waardering ook aan de leden die hun club 
of vereniging trouw zijn gebleven. Dank en waardering aan de ondernemers en hun gezinnen die 
steeds weer de moed hebben weten te vinden om vol te houden zodat wij straks weer naar onze 
vertrouwde winkel, kapster of terrasje kunnen. Dank ook voor de medewerkers en medewerkster 
in de zorg en alle die binnen de zorg achter de schermen actief zijn. Dank heel veel dank dat u op 
welke wijze dan ook een bijdrage hebt geleverd aan onze samenleving.

BEDANKT VOOR UW INZET EN BETROKKENHEID.

 Marcel Bax Theo Geldens Bram Bots
 Voorzitter H&G Wethouder H&G Fractieleider H&G

Ik heb gewIkt Ik heb gewogen

wat moest mIjn bestemmIng zIjn?

waar wIlde Ik nu wonen? moest het groot of toch heel kleIn?

toen zag Ik m Ineens hangen, een mooI getImmerd vogelhuIs

en wIst,  valkenswaard daar wIl Ik wonen

valkenswaard dat voelt als thuIs

h&g lIjst 2

dat voelt als thuIs
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“Ik ben trots op hetgeen we de afgelopen vier 
jaar, als onderdeel van het college en als fractie,  
hebben bereikt. Maar tegelijkertijd heeft de 
corona ons ook enorm veel extra tijd en ener-
gie gekost. Ik zou het daarom geweldig vinden 
als we de kans krijgen om de komende jaren, 
door een helder en gedreven beleid, het werk 
af te kunnen maken. Ik wil de ondernemers in 
Valkenswaard bij kunnen blijven staan in het 
economisch herstel. Maar ook het verenigings-
leven moet weer opnieuw tot bloei worden 
gebracht. Daarnaast liggen er nog een aantal 
belangrijke dossiers, zoals het Centrumplan en 
Eurocircuit, die ik graag succesvol wil kunnen 
afronden. Ik ben er in ieder geval klaar voor. 
Maar het laatste woord is natuurlijk aan de in-
woners van Valkenswaard.”

Theo Geldens windt er geen doekjes om. Hij is 
voor zijn gevoel nog niet klaar. Als het aan de 
huidige wethouder ligt gaat hij nog vier jaar 
door met datgene waar hij goed in is: het op 
een pragmatische manier handen en voeten 
geven aan het beleid van de gemeente Val-
kenswaard. Op een dusdanige manier dat het 
belang van de Valkenswaardenaren zo goed 
mogelijk gediend wordt. “Want dat zijn  de 
mensen waar je het natuurlijk voor doet. Ik zie 
te vaak bestuurders die vanuit hun ivoren to-
ren en met wet- en regelgeving in de hand hun 
stokpaardjes berijden. Ik vraag me dan af op-
recht af ‘Waarom doe je het op deze manier?’ 
Waarom luister je niet gewoon naar mensen 
en kijkt vervolgens hoe je het beste  antwoord 
kunt geven op de vragen die ze stellen? Daar-
om zijn we volgens mij gekozen. En dat wil niet 
zeggen dat inwoners altijd hun gelijk moeten 
krijgen, want besturen is en blijft een democra-
tisch proces. Maar ik vind het wel onze taak om 

uit te leggen waarom iets wel of niet kan en 
waarom we datgene hebben besloten wat we 
hebben besloten. Daar hebben mensen recht 
op.”

“Mensen zijn niet onwetend, hebben kennis 
van zaken en hebben een eigen mening, dus 
willen ze gehoord worden. En terecht”, ver-
volgt Theo. “Maar dat kan alleen als je naar 
de mensen toegaat om te luisteren. Dat geldt 
voor mij als wethouder, maar ook voor al mijn 
collega’s bij H&G. Want ik doe het natuurlijk 
niet alleen. Ik zeg vaak tegen onze mensen: 
‘Ga kijken in de wijk, praat met bewoners, ga 
zelf ervaren wat er leeft. Welke vraag, behoef-
te of probleem speelt er? Pas als je dat goed in 
beeld hebt, ben je in staat om een afgewogen 
beslissing te nemen. En dat maakt het mij niets 
uit hoe groot of hoe klein het probleem is. Elke 
vraag verdient aandacht.”

Het is een manier van werken die inmiddels 
H&G Breed gedragen wordt. Met een fractie 
van zeven raadsleden en een stabiele achter-

WIL HET WERK DE 
KOMENDE VIER JAAR 

HEEL GRAAG AFMAKEN

THEO
GELDENS

INTERVIEW DOOR: Journalist E. van de Ven.
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ban van echte Valkenswaardenaren is H&G de 
afgelopen jaren uitgegroeid tot een partij die 
er toe doet. Theo: “Toen ik in 2006 begon, wil-
de ik vooral een partij zijn waar mensen aan 
konden kloppen. Een partij die luisterde naar 
de inwoners. Om vervolgens onze stinkende 
best te doen om zaken zo goed mogelijk voor 
elkaar te krijgen. En dat is gelukt. Elke dag zet-
ten we ons daarvoor met veel energie en en-
thousiasme in. Want vergis je niet, besturen is 
ook vooral een kwestie van keihard werken. 
Zorgen dat je dossierkennis op orde is, dat je 
weet waar je het over hebt. Dat je weet wat de 
standpunten van een ander zijn. Pas dan kun je 
met elkaar  discussiëren op het scherpst van de 
snede. Helder en Gedreven.”  

Helder & Gedreven. Dat simpele uitgangspunt 
bleek zestien jaar geleden dus een schot in de 
roos. Net als de toevoeging ‘voelt als thuis.’ 

Mensen herkennen zich in de partij en waar-
deren de wijze waarop H&G politiek bedrijft. 
Met als beloning dat de partij bij de vorige ver-
kiezingen de grootste werd. Theo: “Ik noem 
als basis voor ons succes altijd het feit dat we 
politiek bedrijven vanuit de menselijke maat. 
Behandel iemand zoals jezelf ook behandeld 
wil worden. Dan is wederzijds begrip nooit ver 
weg en een passende oplossing veel dichter-
bij. Of ik dat soms mis in het huidige politieke 
landschap? Ik wil als antwoord afsluiten met 
een belangrijke boodschap die ik heb gehaald 
uit de 4 en 5 mei-lezing van wijlen Eberhard 
van der Laan. ‘We moeten onverdraagzaam-
heid bestrijden zonder zelf onverdraagzaam te 
worden’. Die gedachte onderschrijf ik volledig 
en dat is volgens mij precies datgene waar de 
sa- menleving de komende jaren behoefte aan 
heeft.”

“Mensen zijn niet onwetend, heb-
ben kennis van zaken en hebben 
een eigen mening, dus willen ze 

gehoord worden. En terecht.”
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Wat was er gebeurd als de jonge Bram Bots 
een aantal jaren geleden zijn vader niet had 
vergezeld naar een bijeenkomst van H&G? 
“Dan was ik waarschijnlijk nooit in de politiek 
terecht gekomen. Want voor mij was de poli-
tiek echt een ver van mijn bed show. Iets voor 
oude mannen in grijze pakken. Toen ik echter 
bij H&G binnenliep, kwam ik erachter dat heel 
veel politieke onderwerpen mij als inwoner van 
Valkenwaard en als jongere in het bijzonder di-
rect of indirect aangingen. Er werd gediscussi-
eerd over het aanleggen van trapveldjes in de 
buurt, het ging over woningbouw voor jonge-
ren, over natuur- en milieu, kortom, allemaal 
zaken waar ik me bij betrokken voelde. En 
toen me vervolgens tijdens de bijeenkomst ook 
nog naar mijn mening werd gevraagd, was ik 
helemaal om. Ik besloot om lid te worden van 
H&G en werd in 2010 het jongste raadslid van 
Valkenswaard. Om anno nu de fractie van H&G 
met veel plezier te leiden.”

Het gevoel dat je, door je mening te geven, 
mee kon beslissen over alles wat de inwoners 
van Valkenswaard aangaat, dat was  uiteinde-
lijk hetgeen wat voor Bram de doorslag gaf. 
Nu, ruim 14 jaar later, is hij nog altijd gedreven 
om zich in te zetten voor de gemeenschap. Een 
gemeenschap waar hij zelf, in allerlei hoeda-
nigheden, actief deel van uitmaakt. “Ik ervaar 
elke dag hoe belangrijk het is om Valkenswaard 
een plek te laten zijn waar het goed wonen en 
werken en leven is. Ik ben er trots op dat we 
daar als H&G ons steentje de afgelopen jaren al 
aan hebben bijgedragen. Maar tegelijkertijd is 
er bij ons ook het sterke besef dat je nooit klaar 
bent. Er zijn altijd zaken die anders, beter of 
nog beter kunnen. Niet voor niets is ons credo 
‘’van slechte voorstellen maken we goede en 
van goede betere.’

Daar zetten we ons als partij voor in op een ma-
nier die herkenbaar is voor de inwoners. Met 
onze voeten in de klei, gedreven en helder en 
met een open vizier. We zijn oprecht geïnte-
resseerd  in wat er in Valkenswaard leeft. Dat 
doen we door naar de mensen te luisteren. Net 
zoals ik gehoord werd, wil ik dat de inwoners 
van Valkenswaard zich ook gehoord voelen. 
Daar hamer ik als fractieleider en lid van H&G 
elke dag opnieuw op.”

Een advies dat niet in de wind wordt geslagen 
door de fractie en leden van H&G. Met grote 
regelmaat zij ze actief in de wijk. Maar ook 
vragen die schriftelijk of online worden ge-
steld of zaken die worden aangekaart kunnen 
op een antwoord rekenen. “Mensen zijn soms 
verbaasd dat ze, vaak al op korte termijn, een 
gefundeerd antwoord krijgen. Blijkbaar is dat 
dus niet altijd het geval. Dat is bij H&G echter 
ondenkbaar. Sterker nog, vaak wordt het ant-
woord gegeven door mensen die verstand van 
zaken hebben. Door de diversiteit aan leden 
hebben we heel vaak wel iemand in de partij 

JE MOET HET
MET ELKAAR DOEN

BRAM
BOTS

INTERVIEW DOOR: Journalist E. van de Ven.
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die weet waar hij of zij het overheeft en daar-
mee is vaak al de basis voor een nieuw beleid 
gelegd.”

Het ledenbestand van H&G is dan ook mooie 
afspiegeling van de Valkenswaardse gemeen-
schap. Niet voor niets kiest de partij in hun com-
municatie voor een kleurenpallet dat symbool 
staat voor de inclusieve samenleving. Bram: 
“Wij vinden dat iedereen zich thuis moet voe-
len in Valkenswaard. Als ze zich aangetrokken 
voelen tot de politiek zijn ze van hart welkom 
bij H&G. Ik ben als fractieleider trots op de kies-

lijst zoals er die nu staat. Een club mensen die 
allemaal verschillend zijn en elk een eigen me-
ning hebben. (met een knipoog) Ik kan je wel 
verklappen dat het er op partijbijeenkomsten 
soms stevig aan toe gaat. Maar we komen er 
altijd weer uit en staan altijd achter het stand-
punt dat we vervolgens als partij innemen. Bij 
H&G is iedereen er namelijk van doordrongen 
dat je het met elkaar moet doen waarbij het 
belang van Valkenswaard en haar inwoners nu, 
en ook de komende vier jaar, voor ons de hoog-
ste prioriteit heeft en zal hebben.”  

“Ik ervaar elke dag hoe belang-
rijk het is om Valkenswaard een 
plek te laten zijn waar het goed 
wonen en werken en leven is. Ik 
ben er trots op dat we daar als 

H&G ons steentje de afgelopen ja-
ren al aan hebben bijgedragen.”
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De sigarenmakerij telde veel handarbeiders. 
Onze inwoners waren handig met de handjes 
en dat kregen ze ook bij Philips in de gaten. 
Midden in de Tweede Wereldoorlog kwam de 
Philips Gloeilampenfabriek uit Eindhoven naar 
Valkenswaard en vestigde het bedrijf een de-
pendance in de leegstaande sigarenfabriek van 
Jasneva. Om de bezetters te misleiden werd 
niet over een diamant-boorderij maar over een 
treksteenfabriek gesproken. De keuze van Phi-
lips Eindhoven voor de buurgemeente Valkens-
waard werd mede bepaald doordat hier goede 
werkkrachten voorhanden waren. 

H&G kiest voor Handenarbeid omdat we be-
lang hechten aan samenwerken en verbinden. 
Elke vier jaar komen we samen en bedenken we 
weer iets leuks. Gekleurde fietsen, Bakfietsen 
met oude foto’s. de gedichtenreeks van Frans 
Hoppenbrouwers, de basis voor het project Be-
leef het Gedicht met de schitterende gedicht-
entafeltjes, enorme fietsen fraai gedecoreerd, 
houten konijntjes en deze keer VOGELHUISJES. 
Want creativiteit en samenwerking is zoveel 
leuker dan achter de PC een bestelling plaatsen 
voor reclamepennen, aanstekers of winkelwa-
genmuntjes. 

Vogelhuisjes hét symbool voor “voelt als thuis”, 
onze lijfspreuk. Het vogelhuisje een  knipoog 
naar:
• Jongeren en jonge gezinnen;
• Goede en betaalbare huisvesting;
• Een veilige plek voor jong en oud;
• Zorg en zorgen voor elkaar;
• Opgroeien sporten en bewegen.

De vogelhuisjes 1500 stuks in totaal zijn ge-
maakt met hulp van onze achterban die zich al 
jaren verbonden voelt met H&G.  In de komen-
de weken zullen ze worden verspreid onder de 
inwoners van Valkenswaard, Dommelen, Bor-
kel en Schaft.

De “ludieke” vogelhuisjes  zijn in eerste instan-
tie bedoeld om kleur en inhoud te geven aan 
de verkiezingen 16 maart. Daarnaast zijn ze 
ook functioneel en echt inzetbaar als nestkast-
je. Door bijvoorbeeld een gaatje te boren in de 
achterwand kan het eenvoudig worden opge-
hangen. Let op de vogelhuisjes zijn onbehan-
deld, wil je het toch een behandeling geven 
doe dat dan bij voorkeur met een milieuvrien-
delijk product. 

Al het hout is restafval afkomstig van de Val-
kenswaardse industrie. Afvalhout dat anders 
zou zijn verbrand. Voor de verkiezingscam-
pagne zet H&G maximaal in op recyclage. H&G 
wil hiermee bijdragen aan een gezond milieu. 
H&G heeft al jaren geleden in het verkiezings-
programma een groen profiel gekozen en met 
succes.

Wij rekenen op uw verstandige keuze 16 maart.

H&G lijst 2 

HANDENARBEID
HANDENARBEID ONDERDEEL VAN ONS VALKENSWAARDS DNA



Borkel & Schaft

11

TROTS OP 
DE LIJST
 1. Theo Geldens (m) - Valkenswaard
 2. Bram Bots (m) - Valkenswaard
 3. Stefanie van den Berg (v) - Dommelen
 4. André van Daal (m) - Valkenswaard
 5. Peter Plompen (m) - Valkenswaard
 6. Jos Peters (m) - Valkenswaard
 7. Wout  Verhoeven (m) - Valkenswaard
 8. Bernadette Hemels (v) - Valkenswaard
 9. Rick Jansen (m) - Valkenswaard
 10. John Robbe (m) - Dommelen
 11. Mark van Kuijk (m) - Valkenswaard
 12. Ton  Rooijakkers (m) - Valkenswaard
 13. Judith Jacobs - Verbeek (v) - Valkenswaard
 14. Joske van Eupen - Wijnstekers (v) - Dommelen
 15. Frank Maas (m) - Valkenswaard
 16. Hetty Tindemans - van Tent (v) - Valkenswaard
 17. Wil van den Heuvel (m) - Dommelen
 18. Tamara Wetzer (v) - Valkenswaard
 19. Laura Bax (v) - Valkenswaard
 20. Henk Hovens (m) - Valkenswaard
 21. Jack Dielis (m) - Valkenswaard
 22. Renèe Smulders (v) - Valkenswaard
 23. Frits van der Heijden (m) - Dommelen
 24. Fleur Wouters (v) - Valkenswaard
 25. Hein Gerlag (m) - Dommelen
 26. Susanne Peeters (v) - Dommelen
 27. Harm  Wacht (m) - Dommelen
 28. Jan van Herk (m) - Valkenswaard
 29. Anjo van den Akker - de Kinderen (v) - Dommelen
 30. Maxime Smulders (v) - Valkenswaard
 31. Desiree Lavrijssen - Mevissen (v) - Valkenswaard
 32. Nico van Liempd (m) - Dommelen
 33. Riet van Hirtum - Gielen (v) - Valkenswaard
 34. Francien Willems - Hendricks (v) - Dommelen
 35. Yves Staals (m) - Dommelen
 36. Marcel Bax (m) - Valkenswaard
 37. Piet Rottier (m) - Valkenswaard
 38. Hanneke van Rooij - Verlinden (v) - Dommelen
 39. Margriet Smolders de Jong (v) - Valkenswaard
 40. Roel van den Boom (m) - Dommelen
 41. Janneke van Engelen (v) - Valkenswaard
 42. Gijs Hovens (m) - Valkenswaard
 43. Theo Kappé (m) - Valkenswaard
 44. Marij  Rottier - Hendriks (v) - Valkenswaard
 45. Ad Smets (m) - Valkenswaard
 46. Theo Hendrikx (m) - Valkenswaard
 47. Frank van Eijken (m) - Dommelen
 48. Marianne Ahrens (v) - Borkel & Schaft
 49. Ton Zwerts (m) - Dommelen
 50. Piet de Louw (m) - Dommelen

verdelIng man - vrouw

verdelIng woonplaats

Man Vrouw

Valkenswaard

Dommelen

Borkel & Schaft
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Na 12 jaar fractieleider te zijn geweest was het dankzij de steun van veel kiezers 
mogelijk om de keuze te maken voor het wethouderschap in Valkenswaard. Zoals 
een ieder begrijpt heeft ook de komst van Corona grote impact gehad op mijn werk 
en is het voor een belangrijk deel van invloed geweest op mijn inzet. Ik ben blij dat 
ik vanuit mijn positie samen met veel anderen  een bijdrage heb mogen leveren aan 
deze bijzondere periode. Naast deze inzet ging ook het gewone werk gewoon door, 
sport, verkeer, centrumplannen, wonen, duurzaamheid cultuur en veel andere zaken 
hebben mijn aandacht gekregen. Ook voor de komende periode ben ik namens H&G 
kandidaat wethouder. Ik hoop van ganser harte opnieuw te kunnen rekenen op uw 
stem, want er is veel gebeurd maar we zijn nog lang niet klaar.  

Ik ben 31 jaar en met veel plezier woonachtig in onze gemeente. Als 19 jarige werd 
ik in 2010 het jongste raadslid van Valkenswaard voor H&G. Het bewijs dat H&G 
open staat voor iedereen, jong en oud, ervaren en onervaren. Ik heb me de afgelo-
pen 12 jaar mogen inzetten voor verschillende onderwerpen als startershuisvesting, 
infrastructuur, sport en nog veel andere. Het heeft me geleerd dat keuzes maken 
niet altijd makkelijk is en dat je vraagstukken op veel verschillende manieren kunt 
bekijken. De afgelopen vier jaar heb ik fractievoorzitter mogen zijn, en me samen 
met een geweldig team mogen inzetten. Vanuit een positief kritische grondhouding 
en met het betrekken van onze inwoners. De openheid, diversiteit maar vooral het 
contact met de inwoners motiveert me om ook de komende periode weer voor uw 
belangen te gaan. Niet alleen maar samen met u, voor een gemeente waar iedereen 
zich thuis voelt! Stem daarom op 16 maart op H&G, lijst 2!

51 jaar, moeder van 3 kinderen. We wonen met veel plezier in Oud-Dommelen. Ik sta 
als nieuw kandidaat raadslid op de derde plek van de kieslijst van H&G. Er zijn twee 
belangrijke pijlers waar ik gezien mijn kennis en ervaring voor wil gaan deze  zijn; 
natuurbehoud  en preventieve gezondheid. Wat betreft onze gezondheid weten 
we steeds beter wat we hiervoor moeten doen en vooral laten.  Het is  goed als de 
gemeente daarbij ondersteunt. Wat ik de komende raadsperiode wil bereiken is dat 
de verschillende soorten hulpverleners in Valkenswaard meer gaan samenwerken. 
Dit voor betere zorg en vooral voor groter algemeen welzijn van onze bewoners.
Ik voel me thuis bij de fractie H&G. Daarin wordt vrij en stevig gediscussieerd om te 
komen tot goede en gefundeerde plannen en voorstellen voor Valkenswaard. H&G 
is er echt voor de inwoners. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren en me actief 
voor inzetten. Stem lijst 2 nummer 3!

In 2010 mocht ik voor het eerst deel uitmaken van de fractie H&G. Toen deed ik dat 
naast mijn baan als leraar wiskunde op Were Di. Zeker in het begin komen er veel 
vraagstukken op je pad, waarvan zorgvuldige bestudering nodig is. Het is niet een-
voudig om dat naast een baan te doen.
Sinds 2 jaar ben ik met pensioen en kan ik dus veel meer tijd steken in het raadswerk. 
Valkenswaard is flink in beweging, maar dat is ook nodig. Om ons dorp aantrekke-
lijk te houden moeten er veel extra woningen worden gebouwd. Nu eindelijk het 
doorgaande verkeer uit ons dorp is verdwenen, kunnen we na het winkelcentrum in 
Dommelen ook het centrum in Valkenswaard stevig opwaarderen. Het begin daar-
van is gemaakt. Ik hoop dat ik met uw stem de komende 4 jaren mag meewerken 
aan het afmaken van die klus.

Mijn naam is Peter Plompen, ben 65 jaar en inmiddels 4 jaar raadslid. 
Als voorzitter van de KBO afdeling Valkenswaard heb ik een sterke betrokkenheid 
bij de senioren in Valkenswaard. Ik weet wat er onder de ouderen leeft en speelt en 
gebruik dit als aandachtspunt in mijn raadswerk. Ook in de komende periode wil ik 
me blijven inzetten voor onze inwoners en vooral de ouderen. Dus wil je dat ik blijf, 
stem lijst 2 nummer 5!

Theo Geldens

Bram Bots

Stefanie van den Berg

André van Daal

Peter Plompen
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Sinds 3 jaar ben ik raadslid. Dat is te kort en daarom ben ik er op gebrand nog 4 jaar 
door te gaan. Dat kan . . . maar alleen met uw steun en stem. Maar waarom zou 
u op mij stemmen? Ik ben sociaal en betrokken, maar vooral: iedereen krijgt een 
antwoord van mij. Gegarandeerd. Ik zoek het uit of vraag het aan de betrokken 
wethouder of ambtenaar. Ik sta vooral voor ondernemerschap en ondernemende 
mensen. Mijn speerpunten zijn: Cultuur en Sport en de Natuur (ons goud, onze lon-
gen). Maar ook dat onze bewoners zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn in alles 
wat hen beweegt. Naast de algemene onderwerpen die we als H&G-team hebben 
aangepakt, heb ik via moties het initiatief genomen voor o.a.: extra zitbankjes voor 
ouderen, aanpak zwerfafval, Kleine Markt beschermd dorpsgezicht, Valkenswaard 
Regenboog gemeente, 500 euro ondersteuning voor kleine verenigingen zonder al-
lerlei administratief gedoe ,en de uitbreiding 30-km zones.

Het mooie van gemeenteraadslid zijn, is dat je actief meepraat en meebeslist over 
allerlei onderwerpen in het dorp. Dat verveelt nooit!
Nu het erop lijkt dat Corona eindelijk een beetje onder controle komt, is het van be-
lang dat de vele activiteiten die altijd in Valkenswaard georganiseerd werden weer 
op gang komen.
De vele verenigingen en stichtingen met hun besturen en vrijwilligers spelen daar 
een grote rol in. Zij verdienen ieders respect, want zij geven inhoud aan het “Val-
kenswaardse DNA”!!.
H&G is trots op dit sociale Valkenswaardse netwerk en zij kunnen altijd een beroep 
op H&G doen voor hulp en ondersteuning. Hieraan hoop ik ook de volgende 4 jaar 
een bijdrage te kunnen leveren. Stem lijst 2!!

Mijn naam is Bernadette Hemels. In het dagelijks leven Ondernemer en Natuurbe-
heerder. Als raadslid wil ik me inzetten voor Valkenswaard als Schone, Groene ge-
meente waar het prettig leven is. Voor een economisch verantwoorde en duurzame 
toekomst. Hoe behouden we de prachtige, kwetsbare natuur maar ook landbouw 
gebieden  in Valkenswaard voor onze kinderen en kleinkinderen? En hoe bereiken 
we een evenwicht met de mooie, toekomst ambities waarbij de natuur het goud is 
van Valkenswaard? Voor dit evenwicht wil ik me inzetten. Inzetten voor Valkens-
waard als schone, groene gemeente. Stem de toekomst. Stem H&G nr 8.

Twee jaar geleden heb ik twee groepen jongeren samengebracht en hieruit is een 
skate initiatief ontstaan. Met die verenigde groepen zijn we naar de lokale politiek 
gestapt en hebben daar onze passie en ons plan gedeeld, een skatepark in Valkens-
waard. Dit idee werd met veel steun en positiviteit ontvangen en dit resulteerde, tot 
onze grote trots, in een toekomstig skatepark in Valkenswaard. Door deze gebeurte-
nis ben ik gemotiveerd en gepassioneerd geraakt om jongeren en jong volwassenen 
te inspireren om hun stem te laten horen en samen op zoek te gaan naar verbete-
ringen in het al mooie Valkenswaard. Samen hebben we invloed op het beleid en 
kunnen we onze leefomgeving nóg mooier maken. Spreekt dit jou aan? Geef me 
dan een kans en stem op Rick Jansen, Helder & Gedreven.

Mijn naam is John Robbe en ben in het dagelijks leven werkzaam als projectmana-
ger brandveiligheid. Door mijn beroep zit ik met grote opdrachtgevers en vastgoed-
beheerders rond de tafel om te discussiëren over diverse belanghebbende zaken. 
Als aankomend raadslid wil ik mij inzetten voor de Valkenswaardse Sport, sporten 
voor iedereen. Dus ook voor de minder valide inwoners van de gemeente. Ik wil me 
inzetten voor de vele activiteiten die Valkenswaard te bieden heeft. Een bruisend 
Valkenswaard waar ieder zich thuis voelt, zowel jong als oud. Maar niet alleen het 
actieve leven staat voorop, ook het wonen in onze gemeente moet gestimuleerd 
worden. De jongeren moeten zich hier kunnen vestigen. Een Heldere en Gedreven 
doelstelling  is daarbij van groot belang. Als wij die zaken Helder in beeld hebben, 
is een ieder gedreven om een goede en passende oplossing te vinden. En daar heeft 
u als inwoner van Valkenswaard het voordeel van. Ik hoop op uw stem te mogen 
rekenen. Stem lijst 2 H&G nr. 10.

Jos Peters

Wout Verhoeven

Bernadette Hemels

Rick Jansen

John Robbe
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MET UW VERTROUWEN HEBBEN WIJ VEEL WETEN TE REALISEREN!

ZETTEN WE ER SAMEN NOG EEN KEER
DE SCHOUDERS ONDER?
DE AFGELOPEN VIER JAAR HEBBEN WE, DANK-
ZIJ UW STEM, ONS IN KUNNEN ZETTEN VOOR 
DE GEMEENSCHAP IN VAKENSWAARD, DOM-
MELEN EN BORKEL & SCHAFT. OP EEN HELDERE 
EN GEDREVEN WIJZE HEBBEN WE ONS IN DE 
VOLLE BREEDTE STERK GEMAAKT VOOR UW 
BELANGEN. DE RESULTATEN ZIJN ER DANKZIJ 
U, DANKZIJ ONS EN DANKZIJ DE SAMENWER-
KING MET ANDEREN. ONS MOTTO ALLEEN GA 
JE SNELLER MAAR SAMEN KOM JE VERDER. 

In deze uitgave kunnen we maar een paar suc-
cessen kort aanstippen. Maar op onze website 
leest u meer over onze inzet in de afgelopen 
jaren, maar ook wat u van ons mag verwachten 
in de toekomst.

Besturen is vaak een combinatie van beslissin-
gen nemen, omdat de situatie daar om vraagt, 
maar ook een kwestie van beleid maken voor 
de toekomst, zoals het sterke economische pro-
gramma dat er toe heeft geleid dat we ondanks 
de corona de werkgelegenheid hebben weten 
te behouden en zelfs uit te breiden. Samen met 
belangrijke partners als  VDL, Smeva, Van den 
Borne, MCB, Tilbox, Scholt Energie, Brabantia, 
Imbev zijn we sterk gebleken en gebleven. On-
dernemers in kwetsbare sectoren hebben we 
ondersteund met alles wat in onze mogelijkhe-
den lag.  

Of neem bijvoorbeeld de snelle beslissingen 
die we moesten nemen na de hoosbui van 
2020, een bui die veel burgers en bedrijven 
enorme overlast bezorgden. Nadat de eerste 
nood geledigd was hebben we vervolgens tal 
van maatregelen getroffen om een herhaling 
te voorkomen. Wie vandaag het centrum van 
onze gemeente bezoekt ziet de enorme riole-
ringsbuizen en putten liggen. Dit is de aanzet 
om te komen tot een robuuste oplossing voor 
de bewoners van de Eindhovense weg en vele 
straten die daarop aansluiten.”

Het doorgaande (vracht) verkeer is uit de kern 
van Valkenswaard. De nieuwe N69 is geopend. 
De openstelling van de weg is een feit maar 
daarmee is nog niet alles opgelost en afge-

werkt. Tegendeel, er is nog zeer veel werk aan 
de winkel. In Dommelen dienen nog heel wat 
wegen, voetpaden en fietspaden te worden 
heringericht. De aanzet daartoe is gemaakt 
met de herinrichting van een gedeelte van de 
Westerhovenseweg maar het werk is nog lang 
niet af. 

We openden sportcentrum en Zwembad De 
Wedert, realiseerden met geld van de regio 
schitterende hockeyvelden en introduceerden 
met diezelfde regiomiddelen en steun TVV de 
Padelsport, we bouwen voor de Vets, renoveer-
de de atletiekbaan en doucheruimte voor de 
voetbalvereniging in Dommelen. We open-
den misschien wel de mooiste buitenschoolse 
kinderopvang Sport van Nederland en hebben 
in samenwerking met enkele verenigingen de 
eerste stappen gezet om de sportvelden te 
voorzien van duurzame LED verlichting.

Valkenswaard beschikt over verschillende ba-
sisscholen goed verspreid over de verschillende 
wijken. Helaas zien we dat er weinig diversiteit 
is, de keuze is daardoor beperkt. Dat is bijzon-
der jammer. Een aantal scholen zijn echt toe 
aan vernieuwing waarbij het goed is om na te 
gaan  of het aanbod in onderwijsvormen kan 
worden uitgebreid zodat er meer keuzemoge-
lijkheden zijn zodat beter aansluiting gevon-
den kan worden bij de behoefte van het kind. 
Onze inzet was erop gericht om ook de school 
in Borkel en Schap open te houden en dat is 
gelukt. Dank aan iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen. 

Er is een grote behoefte aan betaalbare woon-
ruimte. Op 1 januari 2018 telde Valkenswaard 
30.654 inwoners. Op 1 januari 2022 zijn dat 
er  31.233 een toename met 579 inwoners een 
mooi resultaat maar we moeten verder. Val-
kenswaard kan de komende jaren nog wel 
extra woningen realiseren maar  de uitdaging 
zal erin bestaan om te zorgen dat dit ook voor 
onze jongere betaalbare woningen zijn.
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MET UW VERTROUWEN HEBBEN WIJ VEEL WETEN TE REALISEREN!

ZETTEN WE ER SAMEN NOG EEN KEER
DE SCHOUDERS ONDER?

Onze eigen gemeentelijke diensten zetten zich 
elke dag in voor een “Schoon Valkenswaard”.  
Onze medewerkers beschikken over de kennis 
en deskundigheid  om onze groenvoorzienin-
gen, bomen, bossen en natuur goed te behe-
ren. Waar mogelijk werken we samen met onze 
inwoners. Inmiddels heeft Valkenswaard meer 
dan 200 zogenaamde ambassadeurs, inwoners 
die zich samen met ons inzetten voor een scho-
ne gemeente. Langs deze weg bedank ik na-
mens de fractie en het bestuur iedereen die op 
welke wijze dan ook met ons samenwerkt in 
het belang van een schone gemeente 

Windmolenparken en zonnevelden,  de ons 
omringende natuur en aanwezige unieke vo-
geltrekgebieden maakt de realisatie hiervan 
vrijwel onmogelijk. Maar dat wil niet zeggen 
dat we geen bijdrage dienen te leveren aan het 
klimaat en de doelstelling die we nastreven, 
absoluut wel. Valkenswaard nam daarom deel 
aan “De Groene “zone” een project dat zon op 
het dak voor vele mogelijk maakte. Er lopen in-
middels meer dan 40 programma’s met als doel 
van Valkenswaard een duurzame gemeente te 
maken.

Zoals u ziet, er is veel bereikt, maar we zijn 
wat ons betreft nog lang niet klaar. We heb-
ben zaken opgestart, maar deze dienen nog 
te worden afgerond. Andere zaken verdienen 
de komende periode onze absolute aandacht. 
Wij willen graag verder zodat we ons kunnen 
blijven inzetten voor uw belangen. We hebben 
een geweldige ploeg klaar staan zie www.hel-
derengedreven.nl. Nieuw talent maar ook erva-
ren rotten in het vak en dat alles onder leiding 
van Bram Bots Fractieleider H&G, gesteund 
door een geweldig bestuur en ruim 100 leden. 

H&G staat bekend als stabiel, authentiek, be-
reikbaar, beschikbaar, altijd dichtbij open en 
toegankelijk voor de mening van een ander.  
Maar alleen dankzij uw stem mochten wij Val-
kenswaard mee besturen. Kunnen wij opnieuw 
op u rekenen 14, 15 of 16 maart zodat we blij-
vend ons best kunnen doen voor het inwoners 
van onze gemeente. H&G onderschrijft dan 

ook het initiatief van CDA Westerveld in de 
vorm van een manifest: ‘Geen Haat in de Raad’. 

Onze inzet zal erop gericht zijn om met respect 
voor alle partijen, raadsleden en de leden van 
het College samen te werken want alleen dan 
kunnen in uw belang de beste besluiten geno-
men worden.
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...de Sint Antonius-Abt molen in Borkel vroe-
ger zwart geteerd was aan de buitenzijde, dat 
dit was tegen doorslaand vocht en bescher-
ming van de houten constructie. Dat deze bij 
een grote renovatie in 1936 pas zijn witte kleur 
heeft gekregen;

...de architect van het Europees kampioens-
voetbalelftal 1988, in Valkenswaard begraven 
ligt, dat deze Rinus Michels dan ook getrouwd 
was met een “Valkeswirtse”;

...Dommelen eind 19e eeuw een eigen boterfa-
briek had: “De Boterbloem”, dat deze coöpera-
tie van 51 Dommelse boeren gezamenlijk 172 
koeien hadden, en dat er nu in Dommelen nog 
maar 1 boer actief is met 65 koeien;

...deze coöperatie opgegaan is samen met an-
dere regionale coöperaties in Campina en dat 
Campina Latijns is voor de Kempen;

...de naaldbomen op de Malpie in de vorige 
eeuw zijn aangeplant voor stuthout in de 
staatsmijnen, dat het kraken van dit hout een 
signaal was in de mijn als teken van onveilig-
heid;

...Valkenswaard, Dommelen en Borkel & Schaft 
in de 19e eeuw nog geheel omgeven waren  
met heel veel heide, dat al die naaldbomen, 
die er nu staan, niet thuis horen in ons habitat, 
dat het goed is dat die vervangen worden door 
loofbomen;

...onze trots beduidend ouder is dan het jaar 
1744, dat het bewezen is dat het de oudste be-
staande bierbrouwerij van Nederland is;

...Dommelen tot begin 18e eeuw een grote 
kloostergemeenschap had, dat er ooit 66 zus-
ters op Agnetendal hebben gewoond en ge-
werkt, dat het klooster moest sluiten van de 
toenmalige protestantse machthebbers;

...het Grote Meer op oude landkaarten werd 
aangeduid als “Groot moer”, dat moer staat 
voor een stuk drassig land, en dat het plan van 

de gemeente klaar ligt om het regenwater van-
uit het centrum daar nu in te laten vloeien;

...het pand van Miss Coffee vroeger een statig 
hotel was, dat hotel “De Valck” gebouwd is in 
opdracht van valkenier Jacq Bots;

...de stenen bank in het “Philips-De Jongh Na-
tuurpark” in 1930 is geschonken door het ge-
meentebestuur van Valkenswaard, als dank 
voor het openstellen van het park voor TBC pa-
tiënten in die tijd;

...het tegelplateau ‘Villa Antoinette’ aan de 
kleine Markt een hommage was van  si-
garenfabrikant J. Heesterbeek aan zijn vrouw, 
dat hij de oprichter was van sigarenfabriek “De 
Hofnar”;

...de pilaren aan de Luikerweg bij hectometer-
paal 46,3 de vroegere ingang was van een  ge-
meentelijke vuilstortplaats;

...het monument op de hoek Eindhovenseweg 
Geenhovensedreef geschonken is door de Raad 
van bestuur van Philips in 1960, dat dit monu-
ment de naam heeft gekregen ”Zuil van de 
eendracht”

...er in het plantsoen van de Kleine Markt in 
1898 een “Wilhelminaboom” is geplant, dat 
er onder die boom een loden buis met een 
oorkonde werd begraven door het toenmalige 
gemeentebestuur.

...Jantje aan de burge-
meester vroeg: “Meneer 
de burgemeester hoe 
moet de nieuwe Raad er-
uit komen te zien volgens 
Uw mening”?, dat de 
burgemeester antwoord-
de: “Het maakt mij niet 
uit, als de nieuwe raads-
leden  maar HELDER zijn 
in hun betoog én GEDRE-
VEN in de Raad!.

WIST U DAT...



Borkel & Schaft

Het oude kerkhof ligt nog waar het hoort,
nabij de kerk en in de schoot van God,
de goede herder, hoeder van ons lot,

die ons zal leiden door de laatste poort.

Je kunt er nog van dorpse stilte spreken
als ‘s winters hier zo loom de vrede woont.
Pas ‘s zomers, als de grijze golf zich toont
 zal hier de drukte weer de kop opsteken.

Beschenen door een nog wat bleke zon
zitten wij samen op een klein terras,
omdat de lente dit jaar vroeg begon.

We praten zacht en drinken nog een glas,
genietend van de geest van het seizoen

dat alles nieuw maakt, opgewekt en groen.

Frans Hoppenbrouwers

HETHET
MGR KUIPERSPLEIN MGR KUIPERSPLEIN 

IN BORKELIN BORKEL 17



IN 1810 WERDEN BORKEL EN SCHAFT SAMEN-
GEVOEGD OM EEN ZELFSTANDIGE GEMEEN-
TE TE VORMEN. DAARNA WERD EERST EEN 
SCHOOL EN DAARNA EEN KERK GEBOUWD 
LANGS DE VERBINDINGSWEG TUSSEN BORKEL 
EN SCHAFT TUSSEN BIESTVEN EN DOMMEL. 
ZO IS HET HUIDIGE CENTRUM VAN BORKEL EN 
SCHAFT ONTSTAAN. 

Voor die tijd bestond Borkel uit de gehuchten 
Klein Borkel, Binnen Heuvels, Hoek, de Straat, 
de Kapel, de Hoef en de Brug. Het gehucht de 
Kapel was het geografische centrum van Bor-
kel. Hier stond ook de St. Antoniuskapel en la-
ter de schuurkerk. De kapel van Borkel was een 
hulpkerk van de parochie van Westerhoven. 
Tussen Kapel en schuurkerk bevond zich het 
kerkhof. Middels een bodemradar- en booron-
derzoek zijn de restanten hiervan onderzocht.

Schaft omvatte tevens de gehuchten Klein Schaft 
en Poterseind. De kapel van Schaft was gewijd 
aan St Petrus Banden. Deze kapel was een stich-
ting van de moederkerk in Waalre. Deze kapel is 
in 1816 gesloopt. Ook Schaft kende een schuur-
kerk met daarachter een kerkhof.

In 1934 fuseerde Borkel en Schaft met de ge-
meente Valkenswaard.

dorpsInItIatIef borkel en schaft
Borkel en Schaft is een prachtig klein dorp in 
de gemeente Valkenswaard. Een hechte ge-
meenschap waarin iedereen elkaar kent, voor 
elkaar klaar staat, waar het fijn is om te wonen 
en waar de natuur om iedere hoek licht. Een 
uniek dorp met unieke kwaliteiten. Een dorp 
om trots op te zijn. 

Het waren spannende jaren voor Borkel en 
Schaft. Extra woningbouw was een absolute 
must zo ook het behoud van de basisschool. 
Dankzij de geleverde inspanningen zijn we er 
samen in geslaagd  om het aantal woningen uit 
te breiden en de school te behouden. De Mo-
lenmarkt kreeg sinds de zomer van 2020 steeds 
meer vorm en neemt inmiddels een mooie posi-
tie in. 

BORKEL EN SCHAFTBORKEL EN SCHAFT
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Als gemeente Valkenswaard zijn we erg blij  
met het Dorpsinitiatief. De werkgroepen Wo-
ningbouw, Buitengebied, School, Verkeer, 
Zorg, verenigingen, Biodiversiteit en promo-
tie helpen ons enorm om voor Borkel de juiste 
keuzes te maken. 
Het is voor Borkel en schaft  van groot belang 
om enorm zuinig om te gaan met de landbouw 
en natuurgebieden. 

Of het nu gaat om toerisme, recreatie, paar-
densector woningbouw of andere we moeten 
steeds voor ogen houden dat we de authenti-
citeit van Borkel en schaft het mooie van deze 
gezellige en samenhorige gemeenschap koes-
teren. Bovendien moeten alle inwoners gelijke 
rechten kunnen genieten. Het kan en mag niet 
zo zijn dan een jonge ondernemer in Borkel en 
Schaft geen schuur mag bouwen om te vesti-
gen als zelfstandige terwijl op de paarden bou-
levard alle grenzen lijken te vervagen. Gelijke 
monniken gelijke kappen op dit moment is er 
sprake van scheefgroei en dat moeten we niet 
willen. 

Onze inzet is gericht op een gematigde ont-
wikkeling van Borkel en Schaft, een goede 
toekomst voor de school, woningbouw en met 
mate en ruimte voor lokaal ondernemerschap. 
Dit alles in goed overleg met het Dorps initia-
tief en de inwoners van Borkel en Schaft. 
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