Nieuwsbrief 4
Peter van den Boogaard ontvangt onze
derde cultuurpenning (20 april 2022)
Al vele jaren heeft Peter zich ingezet om
met Centrum Radio & TV Valkenswaard
een breed publiek te bereiken met muziek
en beeld. Hij brengt wetenswaardigheden
van wat er zich afspeelt in ons dorp.

Iedereen in Valkenswaard kan iemand aan
ons voordragen door een privébericht op
Facebook
of
via
ons
mailadres:
info@samenvoorvalkenswaard.nl.
Die voordracht zullen we dan beoordelen
en een keus maken.

Pasen 2022

Ook doet hij vaak verslag van de diverse
evenementen die plaatsvinden, zoals het
Bloemencorso, Vogelverschrikkersfestival,
debatten voor het Politiek Café en de
Valkenswaardse Dorpsquiz Eureka om er
maar een paar te noemen. Maar ook steunt
Peter met beeld en geluid kleinere
organisaties. Of het nu gaat om een
hondenspeelweide of de scouting hij heeft
oog en oor voor iedereen in Valkenswaard.
Dat alles doet hij professioneel, met veel
enthousiasme en ook nog eens zonder
subsidie. Veel mensen genieten daar van.
Voor ons redenen genoeg om hem onze
eigen Cultuurpenning uit te reiken.

Helaas is het ons dit jaar niet gelukt om
voor een vierde keer alle bewoners van
de Valkenswaardse verzorgingstehuizen
en het personeel een Paastraktatie te
brengen. Maar we beloven dat we dit in
2023 goed maken.

Inzicht in de (in)formatieronde
Na de verkiezingen van 14 t/m 16 maart
dit jaar werden alle partijen uitgenodigd
door de aangestelde informateur. Ook wij.
Dennis Reijbroek (voorzitter), Evi Nissen
en Fred Emmerik hebben in het gesprek
de belangrijkste punten van ‘Samen’ op
tafel gelegd. Eén daarvan was onze wens
om te komen tot een raadsbreed
programma. Daarnaast was het onze
wens om een college te vormen van vier
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partijen. Dit laatste met als doel om de
angel uit de ‘oude’ sfeer weg te nemen.
Nadat de informateur zijn rapportage aan
de raad had voorgelegd, was het H&G
voorman Theo Geldens die PvdA en Vote
uitnodigde om samen het college vorm te
geven. Vote wilde alleen instappen als er
sprake zou zijn van een raadsbreed
akkoord. Alle partijen is verzocht om te
komen tot dat akkoord. Op D66 na
hebben de andere raadsfracties diverse
keren overleg gevoerd.
Dit leidde tot een raadsakkoord dat op 30
juni 2022 door de raad is aangenomen.
Mocht je het raadsakkoord willen lezen,
klik dan op deze link: raadsprogrammav6.pdf (samenvoorvalkenswaard.nl)

geen vraag. Altijd. Maar onze reactie was
duidelijk: wij praten pas als het andere
proces definitief is afgerond. Tot praten is
het niet meer gekomen. Op 30 juni is het
nieuwe college geïnstalleerd en het
raadsakkoord goedgekeurd. De volgende
stap is aan het college. Zij schrijven een
programma voor de komende vier jaar dat
ter goedkeuring aan de raad wordt
voorgelegd. Een processtap die de
burgemeester niet passend vond, maar
waar de raad wel toe heeft besloten.

Afvalscheiding begraafplaatsen
Samen met de PvdA kregen wij op 21
april de raad achter ons om op de
begraafplaatsen naast groen- en restafval
ook plastic afval in te zamelen. Het
college heeft op 7 juni besloten om het
voorstel over te nemen en breidde dat
zelfs uit met een kliko voor glas. Wat ons
betreft een hele goede stap.

Nog meer afval

In de tussentijd spande het nog wel bij de
collegevorming. Vote heeft zoals gezegd
de zaak op scherp gezet door pas in het
college te willen stappen op het moment
dat het raadsakkoord door de fracties was
goedgekeurd. Toen dat lang ging duren,
heeft formateur Geldens ons en nog een
partij gebeld met de vraag om mee te
werken aan de collegevorming. Dat wij die
verantwoordelijkheid willen aangaan, is
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We hebben ons er lang voor moeten
inzetten, maar eindelijk ging de raad
ermee akkoord dat we niet alleen plastic
inzamelen maar PBD: plastic, blik en
drankverpakkingen. In april werden de
containers voorzien van nieuwe stickers.
Veel daarvan zijn alweer (half)
verdwenen, maar daar wordt werk van
gemaakt. Nu maar hopen dat onze
inwoners hier grootschalig gevolg aan
geven. Restafval is veel en veel duurder!

3. Het haalt een beetje de druk weg
bij de zittende raadsleden van een
kleine fractie.
Op 21 juli 2022 stemt de raad voor de
mogelijkheid om per fractie maximaal 3
mensen te laten beëdigen. Namens
Samen voor Valkenswaard worden de
volgende leden voorgedragen

Skatepark
Het college heeft een bouwbedrijf de
opdracht gegeven om een skatepark te
bouwen. Kosten € 240.000,-. Realisatie
kan waarschijnlijk niet eerder dan oktober
2023. Niet ons idee en wens, maar velen
zullen er blij mee zijn.

Esther van Daal

Fred Fens

Burger Commissieleden
Al langere tijd hebben wij de wens geuit
dat elke fractie enkele mensen van de
kieslijst mag voordragen om fractieleden
in de commissievergaderingen te
vervangen. Waarom? Simpel.
1. We houden leden daardoor zeer
nauw betrokken bij het raadswerk.
2. We kunnen de kennis van
sommige leden perfect inzetten.

Ton van Hees
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Enorme financiële meevaller
Valkenswaard heeft 2021 financieel
gezien positief afgesloten. Maar in
tegenstelling tot wat soms wordt
aangegeven, komt dat niet door ons eigen
optreden, maar door financiële meevallers
vanuit het rijk.

Boerenprotest Valkenswaard

Financiering voor wensen uit de wijk

Eind mei maakte het rijk bekend dat
gemeenten om allerhande redenen
(terecht) geld tegemoet kunnen zien.
Voor Valkenswaard betekent het dat wij in
de jaren 2023 tot en met 2026 in totaal
ruim 18 miljoen extra tegemoet kunnen
zien. Sommige bedragen zijn verplicht
gekoppeld aan bepaalde onderwerpen.
Een groot deel zal naar het
spaarbankboekje gaan. Daar kunnen we
dus langzaam aan weer goede extra
dingen voor onze inwoners mee doen.

Boerenprotest. Ook in valkenswaard
De raadsvergadering van 30 juni jl werd
door een grote groep Valkenswaardse
boeren gebruikt om hun ongenoegen
bekend te maken vanwege het
stikstofbeleid van het kabinet. Wat ons
betreft een prima en geslaagde actie. Er is
op een juiste manier aandacht gevraagd
voor het probleem.

Op 29 juni tijdens de raadsvergadering
hebben wij de raad in meerderheid
meegekregen in onze wens om € 75.000,vrij te maken voor kleine wensen uit de
wijk. Wie er ook met een idee komt, maakt
niet uit. Niet veel tijd aan spenderen. Als
het gaat om een kleine wens bedoeld voor
het algemeen nut, dan goedkeuren en
snel uitvoeren. Dat willen we. Een
voorbeeld: enkele bewoners uit
Dommelen hebben aangegeven een bank
te willen hebben op de kruising van twee
straten. Kosten zo’n € 500,-. Dit werd
afgewezen. Wat ons betreft nu niet meer.
Wij zien dit als pilot voor
burgerparticipatie.
Het bedrag wordt in november
opgenomen in de begroting. Dan kunnen
we kleine zaken snel realiseren met en
voor elkaar. Toch weer “Samen”.

Algemene Ledenvergadering Samen
voor Valkenswaard
Schrijf vast in je agenda: op 14 november
2022 om 19.30 uur in de Belleman.
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Weekmarkt moet blijven!
Samen voor Valkenswaard heeft net als in
december vorig jaar weer het initiatief
genomen om de weekmarkt op de huidige
locatie te behouden. Dus het plein en de
rijbaan. Op 21 juli dienden we daarvoor
een motie in. Deze werd helaas niet
aangenomen. Slechts D66, H&G, Vitaal
Valkenswaard en wij waren voor.

Ben de Klerk. Laatstgenoemde namens
het bestuur van onze partij. Voordrachten
mogen van iedereen komen.

Evi ontvangt vrijwilligerspenning
Ben de Klerk

Hans Deuze

Ons raadslid Evi heeft op 17 juli uit
handen van burgemeester Ederveen de
vrijwilligerspenning ontvangen. Evi is tien
jaar actief als instructeur van de
Verenigde Valkenswaardse
Hondenliefhebbers. Ook namens ons: Evi
Gefeliciteerd!

Leden cultuurcommissie
Voor de beoordeling van voordrachten en
het uitreiken van onze cultuurpenning
hebben we een nieuwe commissie
samengesteld. Leden zijn Hans Deuze en

Zomerreces
Op 21 juli 2022 vond de laatste
raadsvergadering plaats voor de zomer.
Velen van ons zijn er ook wel aan toe.
Even wat stoom afblazen na een
intensieve campagnetijd, verwerken van
de verkiezingsuitslag, het formatieproces
en het raadswerk dat al die tijd gewoon
doorging. Op maandag 12 september om
20.00 uur hebben we weer onze eerste
fractievergadering in de Belleman in
Dommelen. Je bent van harte welkom! Wij
wensen iedereen een goede
zomerperiode toe!
5

