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Dorian Jonkers-Fasol ontvangt onze 

vierde cultuurpenning (28 september 

2022) 

 

Dorian zet zich als echte Dommelse al 

jaren in voor de inwoners van Dommelen. 

Dit als secretaris van de wijkcommissie 

“Doe mee® met Dommelen” en 

medeoprichtster van het Dommels 

Plekske. Zij verzorgt daar mede de 

wekelijkse bijeenkomsten, waar tientallen 

mensen op af komen. Maandelijks ook in 

het Bellemancafé een buurt etentje: 

“samen eten en buurten”. Dorian is altijd 

enthousiast en betrokken. Het mag 

duidelijk zijn, dat zij voor onze 

samenleving een belangrijke schakel is. 

Iedereen in Valkenswaard kan iemand 

aan ons voordragen voor de 

cultuurpenning door een privébericht op 

Facebook of via ons mailadres: 

info@samenvoorvalkenswaard.nl.  

Die voordracht zullen we dan beoordelen 

en een keuze maken. 

 

 

 

 

 

 

Burger Commissieleden beëdigd 

Op 29 september en 30 oktober zijn de 

burger commissieleden beëdigd. Voor ons 

zijn dat Esther van Daal, Hans Deuze en 

Ton van Hees. Alle drie hebben veel 

ervaring op diverse gebieden.  

    

Het is die ervaring 

en expertise die we 

zeker gaan 

inzetten.  

Esther, Hans en 

Ton: gefeliciteerd! 

 

 

Veiligheidsplan zonder aandacht voor 

burgers 

Op 29 september werd de raad gevraagd 

in te stemmen met het Regionaal 

Veiligheidsplan. Op zich een goed plan 

maar met één hele grote misser. Nergens 

werd aandacht besteed aan 

samenwerking MET onze inwoners. 

Verwacht wordt dat inwoners meer 

signalen gaan afgeven, maar hoe zij die  
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signalen kunnen oppikken, hoe we de 

burgers daarbij betrekken, waar de 

burgers iets kunnen doen voor elkaar, 

werd nergens genoemd. Ons 

amendement om regionaal het 

Veiligheidsplan daarop aan te passen 

werd door de gehele raad ondersteund. 

 

Meer onderwijstechniek in de 

toekomstvisie 

De raad heeft de 

Toekomstvisie 

2040 vastge-

steld. Wij hebben 

om een toevoe-

ging gevraagd: 

we hebben in het 

onderwijs – op 

alle niveaus – 

extra aandacht 

voor (digitale) techniek. Zeker in onze 

regio van groot belang, om niet altijd 

geconfronteerd te worden met een 

zoektocht naar technici in het buitenland. 

De gemeenteraad heeft dit in meerderheid 

gesteund.  

 

Kliko’s kerkhoven eindelijk geplaatst 

 

 

 

 

‘Samen’ door het dorp 

Op 9 oktober heeft een aantal leden van 

Samen ons centrum bezocht. In een leuke 

wandeling met zonnig weer werden we 

gewezen op de geschiedenis van diverse 

panden en locaties. Van gemeentehuis 

naar gemeentewapen, van valkeniers 

naar directeuren van sigarenfabrieken 

(klein en groot) en van burgemeesters 

naar doktershuizen of domineeswoning. 

 

Met dank aan de gidsen van de VVV (Jos 

en Jan) weten we nu meer van de Markt, 

de Leenderweg en de Frans van 

Beststraat en directe omgeving. En 

natuurlijk eindigde de wandeling met een 

borrel op de Statie bij Du Commerce. Dat 

kan niet uitblijven. 

 

“Wilhelminabankje” 

Het Wilhelminabankje voor het 

Weerderhuys is aan de inwoners van 

Valkenswaard geschonken bij het 50-jarig 

kroningsjubileum van Koningin Wilhelmina 

in 1948. In 1998 is de bank gerenoveerd. 

Nu na al die jaren is de bank weer aan 

herstel toe. De gemeenteraad steunde 

unaniem ons voorstel daartoe bij de 

behandeling van de begroting.  
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Opvang Oekraïnse vluchtelingen 

Valkenswaard vangt vanaf half oktober 50 

tot 60 Oekraïnse vluchtelingen op in het 

voormalige Brabantiakantoor. Brabantia 

stelt het pand voor een jaar beschikbaar 

met een mogelijkheid tot verlenging van 

maximaal 2 x een half jaar. Kringloop 

Verderest heeft om gratis de inboedel 

geleverd en geplaatst. Cordaad Welzijn 

zorgt voor de begeleiding van de 

bewoners. De gemeente heeft de 

aanpassingen van het pand bekostigd en 

georganiseerd. Samenwerking voor 

mensen die dit hard nodig hebben. Wij 

zijn daar in elk geval trots op. 

 

Basisonderwijs: Week van de techniek 

In oktober was er net als vorig jaar voor 

de basisschoolleerlingen uit de groepen 7  

 

en 8 een week met aandacht voor 

techniek. Er werden bedrijven in 

Valkenswaard bezocht en er waren 

workshops. Het was de bedoeling dat 

groepjes leerlingen een vlog maakten, die 

op vrijdag door een jury werd beoordeeld. 

‘Onze’ Ben de Klerk heeft de workshop 

‘Programmeren’ verzorgd. Daarbij heeft hij 

gebruik gemaakt van Microbit; een 

speciaal voor het basisonderwijs 

ontworpen micro-computer.  

Na een proef in 2021 kwamen dit jaar 

aanvragen binnen van De Dorenhagen, 

Martinus, Windroos en de Smelen. 

Enthousiaste leerlingen maakten in de 

praktijkkennis met techniek.  

Het doel van de week is dat er op 

basisscholen meer aandacht komt voor de 

technische vakken, waardoor er later een 

bewustere keuze kan worden gemaakt. 

Samen voor Valkenswaard vindt dit erg 

belangrijk, aangezien we wonen in één 

van de slimste regio’s van de wereld. 

Deze leerlingen zijn onze hoop voor de 

toekomst. Beter nog zou het zijn om 

technieklessen in te passen in groep 8 

van de basisscholen met aandacht voor 

theorie en projectopdrachten.  

Er wordt teruggekeken op een geslaagde 

week. Meerdere scholen hebben al 

belangstelling getoond om volgend jaar 

deel te nemen. Dit betekent vooralsnog  

Het Wilhelminabankje 
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dat er waarschijnlijk twee weken per jaar 

worden ingepland. Maar dat wordt 

natuurlijk met plezier gedaan. 

 

Raad steunt ons voorstel om iets te 

doen aan negatieve effecten van de 

energiecrisis. 

 

Tijdens de behandeling van de begroting 

wilden we 350.000 euro vrij maken om 

inwoners te helpen die in de problemen 

komen door hoge energiekosten. VL en 

de PvdA hadden een eigen voorstel maar 

dan een lager bedrag (VL) respectievelijk 

meer voor verenigingen en culturele 

instellingen (PvdA). Op ons initiatief is van 

de 3 voorstellen één gemaakt en daarmee 

kregen we ook Vote aan onze kant. Nu is 

er 175.000 Euro vrijgemaakt voor de 

inwoners en 175.000 voor verenigingen 

en instellingen e.d.. Een ruime 

meerderheid steunde het voorstel. 

 

Geveltuintjes komen eindelijk ‘van de 

grond’ 

In 2020 hebben wij samen met het CDA 

aandacht gevraagd voor het aanbrengen 

van geveltuintjes. Daarvoor hebben we 

lokale regels aangepast. Het college heeft 

ons verzoek overgenomen en 

langzaamaan zijn de bewoners van  

 

diverse straten gevraagd om deel te 

nemen. Een groot aantal tuintjes is ook al 

aangelegd. In totaal hebben 56 gezinnen 

uit 12 verschillende straten zich 

aangemeld voor 2021 en 2022. De 

gemeente faciliteert dit met planten en 

werkzaamheden. Ook voor 2023 zijn er al 

weer diverse aanmeldingen.  

 

Inwoners geven Valkenswaard een 6,8 

In opdracht van de gemeente is een 

burgerpeiling uitgevoerd. Daaraan hebben 

594 inwoners deelgenomen. De resultaten 

van nu zijn vergeleken met die van 2018. 

Toen scoorde de gemeente een 6,7 en nu 

halen we een 6,8. Inwoners gaven hun 

beeld over veiligheid in de wijk, 

communicatie van de gemeente, 

burgerparticipatie, de kwaliteit van het 

leven zelf en diverse andere zaken. Wil je 

een samenvattende brief over dit 

onderzoek lezen of misschien de hele 

rapportage? Klik dan "hier". 

 

Werken bij de gemeente? 

Dat kan natuurlijk, maar dan moet je wel 

de vacatures kunnen vinden. Wij 

ontdekten dat dit nagenoeg onmogelijk 

was. Niet te vinden op de website van de 

gemeente en niet op de site “Werken in  

 

https://valkenswaard.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/90fcb5e3-d228-4b36-a8df-9dec06d3d77d


 
Nieuwsbrief 5 

 5 

 

Zuidoost Brabant”. Toen wij dit zeiden bij 

de begrotingsbehandeling, gaf het college 

aan te zijn geschrokken van die 

constatering. Ook onze opmerking dat er 

niets wordt gedaan met ‘Open sollicitaties’ 

opende de ogen van het college. 

Onmogelijk in deze tijd. Zowel de raad als 

het college steunden onze motie om daar 

heel snel iets aan te doen. De eerste 

stappen daartoe zijn reeds gezet. 

 

Krijgt Valkenswaard een ‘Laadpark’ 

Tijdens de begrotingsbehandeling stemde 

de raad voor ons voorstel om op een 

parkeerterrein in het centrum een 

laadpark voor 8 tot 10 elektrische auto’s te 

realiseren. De plaatsen moeten overdekt 

worden met een afdak voorzien van 

zonnepanelen. Liever nog zien we daar 

de elektriciteit opgewekt door een 

waterstofinstallatie. Hoe dan ook. Het 

college moet nu binnen zes maanden met 

een voorstel komen.   

 

Foto RTL Nieuws 

 

Algemene Ledenvergadering ‘Samen’ 

Op 14 november 2022 hebben wij weer 

onze ledenvergadering gehouden. We 

hebben twee nieuwe bestuursleden 

gekozen: Judith Leijssen en Ben de Klerk. 

 

Daarnaast hebben we Edith Burghard in 

het zonnetje gezet vanwege haar 

tomeloze inzet om zwerfafval te bestrijden 

maar ook haar buurtkastje met houdbare 

producten maar ook met name 

toiletartikelen zoals bv shampoo en 

douche/bad producten. Een fantastisch 

initiatief waar op dit moment al veel 

mensen gebruik van maken. Wie wil en 

kan steunen met spullen is van harte 

welkom. Neem gerust contact op met 

Edith via: 

https://www.facebook.com/edith.burghard 

 

Edith Burghard (links) ontvangt de bloemen van Nicole 
Emmerik 

https://www.facebook.com/edith.burghard

