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Samen voor 

Valkenswaard 

Nieuwsbrief 1 

 

De West Parallel stond 2 oktober een dag 

open voor fietsers, skaters en 

voetgangers. Fantastische mijlpaal om de 

kern van Valkenswaard te ontlasten. 

Zwerfafval 

Zwerfafval is niet alleen een grote 

ergernis maar ook stevenen we af op een 

milieuramp met microplastics in de 

oceanen die in de voedselketen terecht 

komen. Wij proberen een steentje bij te 

dragen en ruimen regelmatig met een  

 

 

 

 

 

 

aantal (niet)leden zwerfafval op in 

Valkenswaard. Dit jaar werken we samen 

met de groep Sgón Valkenswird en 

Coppelmans tuincentrum. Vanaf mei dit 

jaar geven we maandelijks een mooie bos 

bloemen weg om een zwerfafvalraper te 

bedanken.  

Wij geloven dat je met een positieve 

aanpak meer bereikt en zijn er trots op dat 

er steeds meer vrijwilligers zich voor 

opgeven. Er trekken nu 200+ mensen 

regelmatig op uit om onze gemeente 

schoon te houden. Via de gemeente kan 

men een opruimset krijgen: hesje, 

afvalknijper, handschoenen, vuilniszakring 

en zakken. Samen sta je sterker en kun je 

echt een verschil maken!  

 

Begroting 

2022-2025 

Wil je weten 

hoe wij over 

de financiën 

van de 

gemeente 

denken?  

 

Zie: 

https://www.samenvoorvalkenswaard.nl/a

ssets/files/pleidooi-begroting.pdf 
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In oktober en november heeft de raad zich 

vooral ingelaten met bestemmingsplannen 

en woningbouw: de Hofstraat (locatie van 

de voormalige ijsfabriek); Leenderweg 18, 

Parellelweg Noord 10 (voormalig 

bedrijfsterrein Driessen) en de 

Willibrorduslaan / Geenhovensedreef. 

Grote moeite hebben wij met plannen die 

ten koste gaan van de huidige bewoners 

uit de omgeving. Zowel voor de 

Leenderweg als voor de Parallelweg 

Noord wordt gemakshalve voorbijgegaan 

aan parkeernormen. Natuurlijk willen wij 

ook zo snel mogelijk zo veel mogelijk 

woningen erbij. Maar wij vergeten niet de 

bewoners die er dadelijk de dupe van 

worden. Oplossingen waren er, maar daar 

had het college geen behoefte aan. 

21 november 2021: Jong Samen voor 

Valkenswaard op pad 

Basisonderwijs en techniek 

Het is opvallend, dat er op het 

basisonderwijs weinig ruimte is om de 

leerlingen kennis te laten maken met 

techniek. En dat in één van de slimste 

regio’s van de wereld, waar de 

economische groei bepaald wordt door 

onze technische kennis-industrie. Veel 

werknemers worden uit het buitenland 

gehaald en dat zal alleen maar toenemen, 

als we nu niet in investeren in onze jeugd.  

Hoe belangrijk is het dan om onze jeugd 

daarvoor te enthousiasmeren. Daar komt 

bij, dat er veel kennis is bij de ouders en 

grootouders. Door het inzetten van deze 

kennis bij het basisonderwijs leren 

kinderen spelenderwijs met techniek om 

te gaan. Dé basis om onze jeugd voor te 

bereiden op de toekomst. 

Het lespakket op het basisonderwijs is 

momenteel gebaseerd op het verleden. 

We mogen echter niet voorbij gaan aan 

zaken als luchtverontreiniging, groene 

energie en automatisering. Allemaal 

componenten, waarbij techniek een 

belangrijke rol speelt. Daarom is het zo 

belangrijk, dat de jeugd – onze toekomst – 

daar op de basisschool kennis van neemt. 

Zo kan bij de doorstroming naar het 

voortgezet onderwijs een bewustere 

keuze worden gemaakt. 
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In de contacten, die de schrijver hierover 

heeft gehad met een aantal basisscholen, 

wordt positief gereageerd. De 

leerkrachten hebben echter zo’n druk 

lesprogramma, dat hier momenteel geen 

tijd voor kan worden vrijgemaakt. 

Bij het Were Di in Valkenswaard en het 

Sondervick College in Veldhoven is een 

initiatief ontstaan om tijdens het 

schooljaar één of twee weken met de 

groepen 7 en 8 van het basisonderwijs 

bedrijven te bezoeken en de leerlingen 

opdrachten te laten uitvoeren. Tijdens 

deze week maken de leerlingen ook 

kennis met programmeren. Het einde van 

de week wordt afgesloten met een 

evaluatie, waarbij een prijs te verdienen 

is. Dit alles wordt ondersteund door de 

overheid door middel van de subsidie 

STO (Sterk Techniek Onderwijs). 

Initiatiefvoorstel afvalinzameling 

Samen voor Valkenswaard komt nog dit 

jaar bij het college met een 

initiatiefvoorstel om niet alleen plastic 

maar plastic, blik en drankkartons in te 

zamelen. In de maanden december, 

januari en februari willen we Cure nog 

maar één keer GFT (de groene kliko) 

laten inzamelen.  

Helaas lukt het op korte termijn nog niet 

om luiers en incontinentiemateriaal 

afzonderlijk te laten verwerken. We staan 

als gemeente wel op de wachtlijst. Als we 

aan de beurt zijn, komen we direct met 

een voorstel. 

Het voorstel wordt nog voor de 

verkiezingen behandeld door de raad. 

Bestuurswijziging 

Onze ledenvergadering heeft op 22 

november Dennis Reijbroek als nieuwe 

voorzitter gekozen. Ben Follon die deze 

rol vanaf de start van de partij invulde, 

gaat voor een politieke carière. Om de 

rollen zuiver te houden, stond hij zijn 

functie af. Dennis – een fervent bouwer in 

een corsobuurtschap – gaat met de partij 

verder de toekomst in. Zeker met de 

verkiezingen voor de boeg ligt er een 

aardige kluif voor hem te wachten. Anders 

gezegd: veel succes! 
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Waarom wij niet voor een skatepark 

stemden?  

 

Van een partij met een jongerenafdeling 
verwacht je dat ze voor een skatepark zou 
stemmen. Dat hebben we niet gedaan. De 
vraag van CDA-H&G-PvdA om € 250.000,- 
vrij te maken voor een groepje van 
ongeveer 25-30 jongeren en zonder 
concreet voorstel, kun je in onze ogen niet 
steunen. Daar zijn wij altijd duidelijk in 
geweest. Overigens zijn wij er bang voor 
dat het een vervelende hangplek wordt, te 
duur voor een hele kleine groep jeugd en 
we denken dat er voor dat bedrag 
meerdere ideeën zijn om jeugd tegemoet 
te komen. Het voorstel heeft het overigens 
wel gehaald. 

 

Woningbouw in Borkel 

Ter voorbereiding op de raadsvergadering 

van 16 december a.s. gaan we in de 

commissievergadering van 2 december 

spreken over de woningbouw aan de 

Oude School in Borkel. Wat kan je tegen 

die grondexploitatie hebben? Niets. 

Bouwen is van groot belang. Zeker ook in 

Borkel. Maandag 6 december gaan 

diverse belangstellenden praten met het 

aannemersbedrijf en vertegenwoordigers 

van het Dorpsinitiatief. Dat moet goed 

komen! 

Algemene Ledenvergadering 22 

november 2021 

De ALV heeft zich gebogen over diverse 

onderwerpen rond de partij en de 

verkiezingen. We gaan nog niet alles 

verklappen, maar wel zeggen we, dat een 

groot deel van de kieslijst voor ons rond 

is. Fred Emmerik wordt weer onze 

lijsttrekker. Ton van Hees blijft de 2e man. 

Ben Follon, die tot de vergadering 

voorzitter was, komt eveneens op de lijst 

en wel op plaats 3. Esther van Daal is de 

eerste vrouwelijke kandidaat direct 

gevolgd door Evi Nissen die tevens 

namens Jong Samen voor Valkenswaard 

‘aan de bak’ gaat. Tijdens de vergadering 

werden 8 jongeren verkozen voor een 

plaats op de lijst. Maar direct na ons 

overleg is een 9e jong SvV lid toegevoegd.  

Verder hebben we de kalender naar de 

verkiezingen toe vastgesteld. Het is 

overigens niet zo dat SvV alleen met de 

verkiezingen buiten komt. Wij hebben 

actief contact met onze inwoners, 

verenigingen en diverse wijkcommissies.  

Wij hebben ook acties gehad rond Pasen 

voor alle bewoners van de Zoete Inval en 

de verzorgingstehuizen. In de zomer 

hebben we onze ‘keukenplantjes-actie’ 

gehad op de Corridor. Maandelijks delen 

we een bos bloemen uit i.v.m. zwerfafval 

en ook de komende kerstperiode zullen 

we wederom een actie houden. Zoals we 

dat trouwens al weer enkele jaren doen. 
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Wij laten van ons horen. Het hele jaar 

door! 

Paasactie Taxandria 2021 

 

Sociale samenhang en veiligheid in de 

wijken. 

Het is belangrijk dat de mensen in de 

wijken zich veilig en prettig voelen. Daarbij 

hoort dat ze verbinding voelen met hun 

buurtbewoners. Elkaar kennen is daarbij 

heel belangrijk. Dan is de stap om elkaar 

daadwerkelijk te helpen als dat 

noodzakelijk is een hele kleine. Je weet 

dan van elkaar wat iemands talenten zijn. 

Samen kun je dan overleggen wat als 

belangrijk ervaren wordt.  

De wijkcommissies spelen een grote rol in 

dit geheel. Ideeën die er onder de 

wijkbewoners leven, worden via de 

wijkcommissies zichtbaar.  

Een wijk moet, zoals gezegd, veilig zijn. 

Daar hoort preventie bij. Zorgen dat de 

onveilige situaties aangepakt worden 

(door gemeente, wijkcommissie of de 

individuele wijkbewoner) vóórdat het fout 

gaat. Daar hoort een actieve 

grondhouding van de wijkcoördinator van 

de gemeente en de wijkagent bij. 

Voorkomen is beter dan genezen.  

Ook op het gebied van verkeersveiligheid 

kan er nog veel verbeterd worden. In de 

wijken moet 30 km/uur ècht de limiet zijn. 

De inrichting van de wegen moet daarop 

aangepast zijn. De omgeving van de 

(basis)scholen kan op veel plaatsen op 

het gebied van verkeersveiligheid erg 

verbeterd worden. En ook daar geldt: 

aanpassen van de weg, parkeerstroken 

en uitstapplaatsen, zodat het automatisch 

veiliger wordt voor de kinderen, want daar 

doen we het voor. 

 

Zoals gezegd worden ideeën van de 

wijkbewoners via de wijkcommissies 

zichtbaar. En dat is wat we willen toch? 

Burgerparticipatie! Om inwoners en 

commissies daarvoor tegemoet te komen, 

hebben we samen met Valkenswaard 

Lokaal en Vitaal Valkenswaard bij de 

begrotingsbehandeling voorgesteld om 

een bedrag van € 45.000,- vrij te maken. 

Het paste in de begroting maar de 

meerderheid kregen we erg genoeg niet. 

Praten over burgerparticipatie ja, Iets mee 

doen nee. Gemiste kans! 

Redactie: Edith Burghard, Ben de Klerk, 

Ton van Hees, Dennis Reijbroek en Fred 

Emmerik 


