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Bestemmingsplan Buitengebied
Op 16 december kreeg de gemeenteraad
een zwaar agendapunt te behandelen.
Het bestemmingsplan Buitengebied is het
enige wettelijk verplichte plan dat we
moeten vaststellen. Maar ook een plan

dat een grote groep inwoners en bedrijven
raakt. Om tot een voorstel te komen heeft
het zo’n 5 jaar geduurd. En het ‘voordeel’
van de raad is dat ze dan binnen 4 weken
moet beslissen. Het was een zware
bevalling, maar wel één met volledige
samenwerking van alle raadsfracties.
Namens onze fractie heeft Fred de kar

getrokken richting de ambtenaren en het
college. Vanuit het CDA en H&G waren
Francois Smits en André van Daal de
hoognodige hulp. Uiteindelijk is in
samenspraak met de ambtenaren een
groot aantal wijzigingen doorgevoerd. Niet
alle inwoners of ondernemers zullen
100% tevreden zijn, maar er is echt alles
aan gedaan om tot een goed eindresultaat
te komen. Maar dat er procedures bij de
Raad van State volgen, lijkt zonneklaar.

Vragen aan het college
Met de regelmaat van de klok stellen wij
vragen aan het college. Dat kan bij
aanvang van de raadsvergadering maar
het kan ook schriftelijk. Al onze vragen en
de antwoorden daarop staan op onze
website
(www.samenvoorvalkenswaard.nl). Eén
van de vragen in december gaat over de
weekmarkt.

Wij hoorden dat het college besloot om de
weekmarkt in het nieuwe jaar weer op de
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Markt zelf te houden. Dus niet meer op de
rijbaan. Dat vinden we vreemd. De markt
is een boost voor de ondernemers in het
centrum. Zowel regionaal als over de
grens staan wij bekend om de markt. En
dus zochten wij contact met het bestuur
van de Stichting Weekmarkt
Valkenswaard. Zij bevestigden het
nieuws. Maar niet van blijdschap. Daarom
hebben wij het college om opheldering
gevraagd.
Jong en oud gaan heel goed samen! Dat
laat Chris van Deursen wel zien.
Klaar voor de verkiezingen!
Benieuwd op wie van onze partij u ook
kunt stemmen?

Op 14, 15 en 16 maart is het de kans om
te kiezen op de juiste partij en de juiste
kandidaat van die partij. Onze jongeren
zijn er klaar voor. Even voorstellen? Loek
Timmermans, Lonneke de Wit, Judith
Leijssen, Evi van de Ven, Chris van
Deursen, Fleur van de Moosdijk, Inge van
Poppel-Van den Dungen, Bryan Daris en
Jaimy Jozee. Op onze website geven zij
een korte beschrijving van zichzelf.
U gaat nog van hen horen!

Naast de jongeren van onze partij is er
natuurlijk ook een ‘oudere’ om voor te
kiezen:
Sandra Cox, Tonnie van den Dungen,
Mark van der Hagen, Dennis Reijbroek,
Rini Prijs, Karin Snoeren, Ton van Hees,
Esther van Daal, Suzanne van
Dijsseldonk, Fred Fens, Ben de Klerk,
Hans Deuze, Christ Corstjens, Gerrie
Timmermans, Ben Follon en Fred
Emmerik. Ons team is er klaar voor! Op
de website vindt u meer informatie over
onze kandidaten op de kieslijst.
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Ga in elk geval stemmen!
De verkiezingen komen er weer aan. Op
14, 15 en 16 maart 2022 is het zover. We
hopen en rekenen erop dat heel veel
inwoners van Valkenswaard, Dommelen
en Borkel en Schaft gaan stemmen. Het is
oh zo belangrijk dat u via het stemmen,
aangeeft wat u belangrijk vindt. Wij als
partij hebben al volop werk verricht om
duidelijk te maken waar we voor staan. U
komt via de volgende link bij ons
programma uit:
https://www.samenvoorvalkenswaard.nl/a
ssets/files/verkiezingsprogramma-2022def-3.pdf
Daarin kunt u lezen, waar we ons de
komende jaren voor willen inzetten. Voor
de duidelijkheid hebben we ook een lijst
van speerpunten uit het programma
gehaald, zodat het makkelijker leesbaar
is.

komende verkiezingen. Ga in elk geval
gebruik maken van uw stemrecht.

Stemwijzer
Op 10 februari 2022 wordt de
Valkenswaardse Stemwijzer gelanceerd.
Dan kunt u mede op basis van stellingen
uw keuze bepalen over de partij die het
dichtst bij uw ideeën zit.

Verkiezingsmarkten 2022
Net als in 2018 doen we ook dit jaar weer
mee aan de verkiezingsmarkten. Op 5
maart 2022 staan we in winkelcentrum De
Belleman. Op 12 maart zijn we op de
Corridor in Valkenswaard te vinden. Nou
maar hopen dat het weer mee werkt.

Ons programma is gebaseerd op vier
pijlers: Sociaal, Veiligheid, Leefomgeving
en Regionaal (Valkenswaard in de regio).
Ook de punten, ingebracht door onze
jongeren binnen de partij, staan erin
vermeld.
Op dinsdag 21 december ‘21 hebben we
onze bijdrage geleverd aan de Kieswijzer.
Deze digitale stemhulp bij het bepalen van
“wat past het best bij mij” zal op 10
februari operationeel zijn. Uiteraard willen
we graag dat u op ons stemt bij de

Afsluiting zwerfvuilactie
Vanaf april 2021 hebben wij elke maand
een bos bloemen cadeau gegeven voor
iemand die iets positiefs doet in
Valkenswaard aan zwerfafval. De actie
werd opgepikt door Tuincentrum
Coppelmans, die in onze actie niet alleen
iets goeds zag, maar ook een actie die
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hen uit het hart was gegrepen. In maart
sluiten we de actie af door een enorme
kanjer op dit gebied in het zonnetje te

zetten. Maar tot 10 februari kan iedereen
nog iemand nomineren via onze
facebookpagina. Houdt de berichten in de
gaten.

Waar vergaderen wij in 2022?
Onze fractie vergadert in principe altijd in
De Belleman in Dommelen. Dat is op
maandagavond voor de commissie- en
raadsvergadering. In 2022 gaan we een
aantal keren verkassen. Dat laten we
deels afhangen van de raadsagenda.
Wij zijn heel benieuwd wat u zoal
bezighoudt. We nodigen u dan ook
hartelijk uit om onze fractievergaderingen
bij te komen wonen. Iedereen is welkom.
Onze agenda inclusief de
vergaderlocaties vindt u via de volgende
link:
https://www.samenvoorvalkenswaard.nl/v
ergaderschema-fractie-en-samen-voorvalkenswaard/

Burgerparticipatie
Als partij en fractie willen we in 2022
actiever invulling geven aan
burgerparticipatie. Meerdere keren aan
tafel met mensen die kennis van bepaalde
zaken hebben. Bijvoorbeeld mensen die
beroepsmatig actief zijn of waren binnen
het sociaal domein of mensen met
verstand van verkeer. Het kan van alles
zijn. De afstemmingsoverleggen met onze
inwoners willen we ook in alle kernen van
Valkenswaard houden. Wanneer en
waar? Dat weten we nog niet, maar we
laten het weten via onze sociale media
(Facebook en Instagram) maar ook via de
volgende link:
https://www.samenvoorvalkenswaard.nl/v
ergaderschema-fractie-en-samen-voorvalkenswaard/

Nieuwe actie Samen voor
Valkenswaard: Onze Cultuurpenning
Als actieve partij lopen we tegen het einde
van de zwerfafvalactie. Maar wie ons
kent, weet dat we dan niet achter de
geraniums gaan zitten.

Vanaf januari 2022 geven we iemand uit
Valkenswaard onze cultuurpenning voor
haar of zijn verdienste op het gebied van
cultuur. Heb je redenen om iemand te
nomineren? Laat het ons weten via
info@samenvoorvalkenswaard.nl of stuur
ons een PB via facebook.
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