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WOensdag 19 maart 2014 mag u weer naar de stembus. Op deze dag kunt u de leden van 
de nieuwe gemeenteraad voor de periode 2014-2018 kiezen. De gemeenteraad van gemeente 
Bernheze telt 21 leden. 
Dat zijn 21 volksvertegenwoordigers voor bijna dertigduizend inwoners. Een verantwoordelijke 
taak voor deze raadsleden. En een verantwoordelijke taak voor u om inderdaad deze dag gebruik 
te maken van uw stemrecht. Wie mag u de komende jaren vertegenwoordigen?
De politieke partijen zijn voorafgaand aan de verkiezingen druk doende met de verkiezingspro-
gramma’s. Waar zetten ze op in de komende vier jaar? Wat is er belangrijk voor Bernheze en haar 
inwoners? U hebt de posters zien hangen, wellicht de verschillende websites bezocht, een debat 
bijgewoond of de artikelen gelezen in lokale en regionale bladen.
Sommigen onder u stemmen al jaren op dezelfde partij. Omdat u zich daar goed bij voelt en omdat 
u ziet wat deze partij voor Bernheze heeft gedaan en nog altijd doet. Sommigen onder u verdiepen 
zich in de nieuwe verkiezingsprogramma’s. Een enkeling grijpt wellicht terug naar wat er 4 jaar ge-
leden beloofd is en wat daar van terecht gekomen is. Hoe u het ook aanpakt of bekijkt, belangrijk 
is om uw stem te laten horen.
Voor de lijstrekkers en hun politieke partijen is het een drukke en enerverende tijd. Als burgemees-
ter sta ik er wat verder vanaf. Toch vind ik het ook spannend. Ik woon nog net niet in de gemeente, 
dus stemmen mag ik hier nog niet. De verkiezingsuitslag heeft echter ook invloed op mij en mijn 
werk hier. Met wie vorm ik straks het nieuwe college? Daarnaast ben ik voorzitter van de gemeen-
teraad. De mensen waarmee ik me de komende vier jaar ga inzetten voor deze gemeente, gaat u 
19 maart aanwijzen. Daarom ook mijn vriendelijke doch dringende verzoek aan u. Zorg dat ik met 
de goede mensen de komende vier jaar aan de slag ga. En wie de goede mensen zijn? Dat mag u 
zeggen! Op woensdag 19 maart tussen 7.30 uur en 21.00 uur hoop ik dat u even tijd maakt voor 
de toekomst van Bernheze.

Marieke Moorman
Burgemeester van Bernheze
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EENMAAL IN DE 4 JAAR VINDEN IN NEDERLAND VERKIEZINGEN 
VOOR DE GEMEENTERAAD PLAATS.

Foto: Ad Ploegmakers
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Zelfstandigheid & Milieu

Cor van Erp,                       nr 2. 

Kies 19 maart SP. Omdat Bernheze dan

zelfstandig blijft. Nergens heeft de SP de

meerwaarde van groot, groter het grootst

kunnen ontdekken. Alleen meer bureaucraten,

meer regels, meer kosten. De mensen komen

op de laatste plaats te staan.                    

Dat wil de SP Bernheze niet na 19 maart.

Samenwerken is goed. Zelfstandig blijven is

beter.                                                                

Zo besloten de inwoners ook in 2012

toen het om samengaan met Maasdonk ging.

Kies voor de inhoud, kies SP.

.

.

VVD-Bernheze Zeker NU!

V.l.n.r.: Mark Zijlstra, Jack van der Dussen en Paul Kremers

‘Ondernemers via 
actief beleid binden

aan de gemeente Bernheze’

‘Afschaffen onnodige
welstand voorschriften
voor wonen en bouwen

in Bernheze’

‘Actieve ondersteuning
voor de kleine kernen

in Bernheze’

‘Een actief seniorenbeleid
voeren voor Welzijn,

Wonen en Zorg zonder
bureaucratie’

‘Geen verhoging
van lokale lasten in
Bernheze; zeker niet
voor ondernemers!’

‘Het terugbrengen van het 
aantal woninginbraken 
en meer handhaving in 

Bernheze’

‘De agrarische sector
is een belangrijke motor 

voor onze economie;
ook in Bernheze’

Wij zijn er klaar voor!
U ook?

Behartiging Belangen Burgers Bernheze

e afgelopen vier 
jaar heb ik met 
veel plezier als 
wethouder ge-

werkt aan een mooi 
en leefbaar Bernheze. 
Ik kijk dan ook met 
een zeer tevreden 
gevoel terug op deze 
periode. Bij mijn aan-
treden ben ik begon-

nen aan grote en uitdagende klussen, zoals 
de actualisatie van alle bestemmingplannen, 
het invullen van de lege plekken in de ker-
nen, het uitvoeren van woningbouwplannen 
en werk maken van een duurzame samenle-
ving. Trots ben ik op het bestemmingsplan 

buitengebied, gelet op de vele belangen die 
er spelen. Het is gelukt om een balans te 
vinden in al die belangen; tussen economie, 
natuur, landschap en volksgezondheid. Door 
al die klussen heb ik Bernheze met haar vele 
verschillende zeer betrokken inwoners goed 
mogen leren kennen. 

Voor mij is een leermoment dat zaken waar 
inwoners tegenaan lopen, op papier altijd 
anders zijn dan in de praktijk. Daarom is het 
goed om op zaken af te stappen en jezelf 
op de hoogte te stellen. En doet u mij een 
lol. Stapt u op woensdag 19 maart naar de 
stembus om toch vooral te gaan stemmen!

Hans van der Pas

MIJN ERVARINGEN ALS WETHOUDER

D

e mooiste herinneringen heb ik aan de realisatie van een 
extra vangnet voor inwoners die tussen de wal en het 
schip raken. En ook het referendum waarbij de inwo-
ners konden zeggen wat ze van een herindeling met 

Maasdonk vonden geeft me een prima gevoel, omdat we daar-
mee naar onze inwoners geluisterd hebben. Als leermoment denk 
ik dat we te lang vertrouwd hebben op projectontwikkelaars en 
woningbouwcorporaties die wel voor huurwoningen zouden zor-
gen. Dat is geen goede inschatting geweest en dat moet dus ook 
echt anders. De gemeente zal zelf het voortouw moeten nemen 
om meer huurwoningen te krijgen voor onze inwoners.

De nieuwe Gemeenteraad moet gaan beslissen over heel veel geld voor de zorg en voor 
het sociale domein. Zij moet gaan beslissen over: Hoe wij omgaan met onze ouderen. 
Hoe wij omgaan met onze jeugd. Hoe wij omgaan met zorg.

Kom op 19 maart stemmen en beslis mee over wat het beste is voor onze Bernhezer 
inwoners.

Rein van Moorselaar

REIN VAN MOORSELAAR 
4 JAAR WETHOUDER IN BERNHEZE

D



Vrijdag 14 maart 2014 3gemeenteraadsVerkiezingen 

Actief en Betrokken!

Herkenbaar

Bernheze

U stemt woensdag toch ook CDA, het beste voor Bernheze!

Ons volledige verkiezingsprogramma vindt u op 

www.cdabernheze.nl

Peter van Boekel
Lijsttrekker

Adrie School

Antoon van der Wijst 10 

Bart Pittens

Edwin Daandels   8

Els van Sleuwen

Henk Verstegen

Saskia van Dalen

Eric Daandels Eric van der Wijst Erwin van Kessel

Esther van den Bogaart  5 Ezra Leeger   6

Jan Sengers Tim Govers

Jan van den Broek

Jolanda School   3

Henk Loeffen Mathieu Arts

Margriet Beeftink   7

Marietje van Pinxteren

Mart Smits   2

Nico van Doorn Henk Broekman Henk Bronts

Gerda Gevers

Hans van Sleuwen

Jan van de Akker

Wim van Lith   4

Toon van Dijk Trea KetelaarsJan v.d. Heijden Jasper Kanters Jenny van Alebeek Jos van der Wielen Lucien van Herpen Theo van 
Heijnsbergen

Jan van den Akker

Gemma van 
Kaathoven

Gerion Pelders   9

Hein Mous Henk Kwakkel

 We pleiten voor een overheid die naast u staat in plaats van tegenover u. Zorg voor jong 
en oud komen wat ons betreft op de allereerste plaats.  De kracht van onze jonge senioren 
en hun levenservaring moeten we benutten. Bijvoorbeeld in het vrijwilligerswerk. We 
zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Seniorvriendelijk en veilig.  
Levensloopbestendig wonen is hiervoor belangrijk. Stimuleren van economische 
ontwikkeling bij MKB en bij onze agrarische ondernemers in het buitengebied moet 
zorgen voor werk dicht bij huis.  Innovatie, duurzaamheid en samenwerking vormen 
daarbij de basis voor ons denken.  Cultuur, natuur en recreatieve ontwikkeling blijven 
belangrijk voor Bernheze. Bernheze is een groene gemeente en zal dat blijven. 
Graag wil ik daar vanuit ons CDA gedachtengoed,  samen met iedereen die dat wil in 
Bernheze, en ieder op zijn of haar eigen manier, vorm aan geven. Voor de specifieke 
aandachtspunten van uw dorp hebben we een flyer bijgevoegd. 
CDA Bernheze, Herkenbaar, Actief & Betrokken!

Met een Herkenbaar Actief en 
Betrokken team van CDA’ers uit alle 
kernen van Bernheze zijn we lokaal 
geworteld in heel Bernheze. In ons 
programma staat de inwoner van 
Bernheze centraal.  Iedereen die 
kan doet mee, wie niet meer kan 
wordt zo goed mogelijk geholpen. 
Met de menselijke maat als 
uitgangspunt pleit het CDA voor de 
ontwikkeling van Bernheze vanuit 
de verschillende kernen, 
vanuit de basis. 

Peter van Boekel
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www.bernheze.sp.nl

Cor van Erp   Rein van Moorselaar   Toon van Vught

Kies 19 maart SP. Dan kunnen wij voor u het

beleid van de afgelopen 4 jaar voortzetten.

Leefbaarheid is overal verbeterd. Denk aan

Pastoor Maasstraat in Heeswijk-Dinther, het

Dorpsplein in Loosbroek, Jong Nederland in

Vorstenbosch, het Nesterlé gebouw te

Nistelrode en de Componistenwijk in Heesch.

De investeringen in 3 scholen in Bernheze.

Een ondersteuningsfonds voor de minima.

Dat goede werk kan de SP Bernheze blijven

doen door uw stem op 19 maart .

Kies voor de inhoud, kies SP.

  

Maar niet iedereen kon kiezen. Enkel man-
nen die een bepaald bedrag aan belastingen 
betaalden mochten kiezen, het zogenaamde 
censuskiesrecht. De kiesgerechtigden schre-
ven op een stuk papier wie zij wilden dat in 
de raad kwam, en leverden dat papier in op 
het stembureau. 

In 1896 kwam het stemhokje, samen met 
het (geheime) stembiljet. 
De strijd om uitbreiding van het kiesrecht 
heeft eind 19e, begin 20e eeuw de Neder-
landse politieke gemoederen sterk beïn-
vloed. Eerst om het bedrag aan belastingen 
naar beneden te brengen, maar vanaf 1900 
om algemeen kiesrecht. De socialistische 
partij (SDAP) organiseerde in 1911 en 1912 
op Prinsjesdag in Den Haag massademon-
straties (de zgn. Rode dinsdagen) voor al-
gemeen kiesrecht. Bekende voorvechters 
waren Tak van Poortvliet en Pieter Jelle 
Troelstra. Het duurde tot 1917 toen tijdens 
het kabinet van de liberaal Pieter Cort van de 
Linden het kiesrecht voor alle mannen van 
23 jaar en ouder doorgevoerd werd, eigenlijk 
de kiesplicht. 

Vrouwen kregen in 1919 stemrecht, dankzij 
Aletta Jacobs en Wilhelmina Drukker en een 
wetsvoorstel van Henri Marchant, Vrijzinnig 
Democraten. 
Vanaf toen zijn ook de gemeenteraadsver-
kiezingen om de vier jaar. En, na veel tussen-
stappen kreeg iedereen van 18 jaar en ouder 
in 1972 kiesrecht. 

De media besteedt veel aandacht aan de 
politieke partijen. Alle partijen uit Bernheze 
hebben een website met hun programma 

en waar je een keuze kunt maken wat voor 
jou belangrijk is. “Het gaat niet om de men-
sen, maar om de programma’s, de beloftes 
die partijen presenteren”, zei burgemeester 
Moorman tijdens het bezoek van leerlingen 
van Het Hooghuis aan de gemeente. En te-
recht!
Binnen de gemeente kun je meer invloed 
uitoefenen door te stemmen op jouw keuze-
partij dan landelijk. En dit heeft direct invloed 
op jouw leefomgeving. 

EEn stukjE gEschiEdEnis

kiezen, niet omdat het moet, 
maar omdat het mag
bernheze – de macht van koning Willem ii werd vanaf 1848 ingeperkt door de grondwet, 
die o.a. vaststelde dat de gemeenteraad aan het hoofd van een gemeente stond. Boven-
dien werd de gemeenteraad door de burgers zelf gekozen. het raadslidmaatschap, tot dan 
toe levenslang, werd een lidmaatschap van zes jaar, waarbij 1/3 van de leden na twee jaar 
aftrad en er gemeenteraadsverkiezingen gehouden werden. 

‘Jammer als we het 
bevochten kiesrecht 
niet zouden benutten’ 
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Er valt wat te kiezen!
Aanstaande woensdag gaat u hopelijk naar de stembus, want het gaat op  
19 maart ergens over.  Er valt bij de gemeenteraadsverkiezingen echt iets te 
kiezen. Er zijn te veel mensen zonder werk. Daarom moeten we de economie 
weer aan het draaien zien te krijgen. Als we samen de schouders er onder 
zetten lukt dat. Wij willen dat de zorg dichter bij mensen georganiseerd is, 
in de buurt. Voor professionele zorg blijft de dokter of de verpleegkundige 
verantwoordelijk. Zo blijft het ook betaalbaar. 
Je komt niet uit de crisis door alleen maar te bezuinigen. We willen blijven 
investeren in de dorpen van Bernheze. Woningbouw, (verkeers-)veiligheid en 
goede voorzieningen zijn van belang voor het behoud van vitale dorpen. En 
om al die taken aan te kunnen werken we slim samen in de regio.In de afgelopen vier jaar heeft Progressief Bernheze laten zien dat zij haar 

woorden ook omzet in daden. Dat wil ik samen met Bellinda van den Helm, 
Cent van den Berg, Ellen Neelen, Jesse Jansen, Jeroen Bos, Jasper Vos en al 
die anderen van onze partij ook in de komende jaren blijven doen. Wij zijn een moderne, realistische, jonge, sociale, duurzame en groene partij.  

Wij staan voor een samenleving waar iedereen het beste uit zichzelf kan  
halen. Wij zijn Progressief Bernheze, lijst 3. Mag ik woensdag 19 maart op uw 
stem rekenen?

 
Hans van der Paswethouder en lijsttrekker Progressief Bernheze.

PROGRESSIEFBERNHEZE.NL

DUURZAAM & SOCIAAL
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Geboren en getogen in Oploo met 
de droom timmerman te worden, 
kwam hij, na zijn militaire dienst 
en vele opleidingen in 1966 als di-
recteur naar de mavo in Heesch en 
woont er vanaf 1967. Zijn ‘werk-
hok’ is zijn heiligdom. 

Daar tekent hij en kan alles blijven 
liggen tot er weer tijd en inspiratie 
is voor meer. Daar vinden we in de 
kasten vele bewijzen van de tal-
loze, veelzeggende pentekeningen 
en getekende kaarten voor familie 
en vrienden, spotprenten voor de 
krant en illustraties bij oorlogsver-
halen. 
De schilderijen in de gang en de 
kamer getuigen van een ander ta-
lent: het schilderen.

Zoveel te doen
Voordat Johan echt zijn tijd kon 
besteden aan zijn creativiteit, wa-
ren er heel veel andere zaken die 
zijn aandacht vroegen. Om te be-
ginnen natuurlijk zijn gezin met 
drie kinderen, maar daarnaast ook 
alle leerlingen op de mavo, waar 
hij directeur was. 

Hij was o.a. secretaris van het 
kerkbestuur, maar tijdens vergade-
ringen en in zijn vrije tijd bleef hij 
krabbels op papier zetten. Toen hij 
na 23 jaar gebruik kon maken van 
de DOP (Doorstromingsmaatregel 

Onderwijzend Personeel) ging hij 
zijn koers verleggen. Hij werd wet-
houder voor het CDA en bleef dat 
in totaal 8 jaar. 

creativiteit
Heimwee naar vroeger en het 
werkzame leven heeft Johan niet. 
Met zijn 82 jaar werkt hij immers 
nog steeds. 
Tot voor enkele jaren was hij nog 
voorzitter bij de Raad Ouderen-
werk Heesch, dat stopte toen zijn 

stembanden in 2008 verwijderd 
werden. Hij is actief waar dat kan 
en rust waar dat moet. Johan 
schreef artikelen voor de Raad Ou-
derenwerk en heeft het tekenen en 
schilderen in 1998 intensief opge-
pakt. 

De lessen bij de Eijnderic vindt hij 
heerlijk en het maken van de car-
toons geeft hem veel heimelijk ple-
zier, omdat hij natuurlijk heel goed 
weet hoe de politiek in elkaar zit. 

Jan Prinsen,                    nr 4.

SP-eerpunt: Zorg 

Volksgezondheid

Toon van Vught,           nr 3. 

Kies 19 maart SP.

Omdat de zorg dan

in goede handen blijft.

Ouderen, zieken en

gehandicapten hebben

r e c h t  o p  e e r s t e

kwaliteit zorg.   

Daar blijft deze SP in

Bernheze voor staan. 

Medewerkers in de

zorg hebben recht op

een volwaardig loon.

Geen toestanden met

niet gekwali f iceerd

personeel .      

Geen bezuinigingen

op  zo rg  en  geen

dure zorgmanagers.

.

 .

.

Kies 19 maart SP.

O m d a t  d e  l u c h t

dan schoner wordt

in Bernheze en er

geen  megas ta l l en

bij komen.           

D e  l u c h t  b o v e n

B e r n h e z e  i s  e e n

van de meest ver-

vuilde in Nederland.

D a a r  m o e t  t e g e n

opgetreden worden.

Minder dieren dicht

op elkaar gestapeld.

Dan is  er  minder

uitstoot van ammo-

niak en fijnstof. Daar

profiteert iedereen van.

.

Johan van de Steeg aan ’t werk  Foto: Marcel van der Steen Tekst: Martha Daams

nder de vele 
p o s i t i e v e 
momenten 
van mijn 

wethouderschap was 
er een die een verza-
meling was van zaken 
die prachtig bij elkaar 
kwamen en mooi 
werden afgerond; de 

officiële opening van het Nesterlé gebouw. 
Hierbij kwamen de dingen die ik belangrijk 
vind samen. Ik heb het altijd belangrijk ge-
vonden om mee te denken met inwoners, 
maar anderzijds toch bij mezelf te blijven. 
Meepraten, meedenken en meedoen zijn de 
basis van verantwoordelijkheid nemen. Dat 
doen alle mensen, dus ook de inwoners van 
Bernheze graag. De een is daarin meer uitge-
sproken dan de ander, maar mijn ervaring is 
dat iedereen wil meedoen. Dat heb ik erva-
ren in de talloze contacten met onze inwo-
ners in de afgelopen jaren. Dat was o.a. ook 

zo in het tot stand komen van het Nesterlé 
gebouw. Een belangrijke mogelijkheid om je 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen is te 
gaan stemmen. 
Ikzelf beschouw het stemmen niet in de eer-
ste instantie als een recht, maar bijna als een 
plicht. Vanuit het eigen verantwoordelijk-
heidsgevoel zal iedereen dat ook zo kunnen 
ervaren. 
Maar het stemrecht is ook een groot voor-
recht. Je hebt het recht om mede te bepalen 
wie er voor jou opkomen. Wie jouw zaken 
mede kunnen behartigen. 
Waarom zou je geen gebruik maken van dit 
recht? Als Bernhezenaren moeten we trots 
zijn op dit recht. Zo trots zelfs dat we als ge-
meente Bernheze het record aan stemmen 
gaan verbreken. 
Laat van je horen. 19 Maart is JOUW dag. 
Want jouw stemverantwoordelijkheid en 
stemrecht tellen wel degelijk!

Ad Donkers

DE AFGELOPEN VIER JAAR ALS WETHOUDER 
WAREN MEMORABEL

O

k lees en hoor dat de opkomst voor de gemeenteraadsver-
kiezingen laag zal zijn. Daar begrijp ik dus geen snars van!! 
Het is juist de gemeente die het dichtst bij u als burger staat.
De raadsleden en wethouders zijn lokaal aanspreekbaar, luis-

teren naar wat er leeft en ondernemen actie. Kijk ik naar mezelf, 
dan ben ik uitermate trots op het feit dat verenigingen met jeugd-
leden nog steeds subsidie krijgen, HVCH, Prinses Irene en MHC 
Heesch over kunstgrasvelden beschikken en de accommodatie 
voor VV Heeswijk werd vernieuwd.
Trots dat ik ieder jaar vele honderden jeugdkampioenen mag hul-
digen. De ontsluitingsweg voor Heeswijk-Dinther eindelijk wordt 
aangelegd en er grote stappen zijn gezet in het dossier Heesch-West. Tevreden dat we de 
afgelopen jaren intern als gemeente voor miljoenen hebben bezuinigd. 
Recente persoonlijke bedreigingen zijn me niet in de koude kleren gaan zitten. Ik vind dat 
je dan als bestuurder ook je rug recht moet houden.
Kortom, het is in Bernheze zeker de moeite waard om lokaal je stem uit te brengen, doen!

Rien Wijdeven

WETHOUDER WIJDEVEN: ’EEN STEM IS EEN STEM’

I

Het gezicht van Jota achter de ‘prenten’

‘De cartoons 
geven hem 
heimelĳ k 
veel plezier’

HEESCH – De politieke spotprenten in DeMooiBernhezeKrant komen gewoon uit Heesch. 
Oud-directeur van de mavo, oud-wethouder en nog veel meer, Johan van de Steeg, alias 
Jota, tekent met veel plezier de cartoons voor de krant en dus willen we meer weten.



Vrijdag 14 maart 2014 9gemeenteraadsVerkiezingen 

De komende vier jaar gaat er weer veel gebeu-
ren. Misschien wordt je straat opgeknapt, mis-
schien ook wel niet. Die nieuwe speelvoorzienin-
gen, komen die er nu wel of niet? En de al zo lang 
aangekondigde bouw van die nieuwe wijk, begint 
die onderhand? Straks hebben we er allemaal 
een mening over. Geld wordt verkeerd besteed, 
of juist goed. Volgens een ander wordt het over 
de balk gesmeten, maar daar waar het nodig is 
wordt bezuinigd.
Bepaal nu mee wat er de komende jaren wel of 

niet moet gebeuren. Niet achteraf klagen dat het anders moet maar nu bewust 
kiezen en op 19 maart zeker gaan stemmen! Alleen dan heb je recht van spreken.

Inmiddels komen de verkiezingen steeds dichter-
bij. Als ik terugblik op de campagne tot dusver en 
de totstandkoming van onze parti j, ben ik trots op 
de solide basis die we in korte ti jd hebben gelegd. 
We hebben veel mensen weten te bereiken. 
Hoe meer mensen op ons stemmen, hoe groter 
de kans dat we onze speerpunten kunnen reali-
seren. Als gemeente staan we de komende jaren 
voor een aantal grote uitdagingen, waaronder 
de zorgvraag. Blanco Lijst 7 heeft  oog voor de 
samenleving in haar geheel en realiseert zich als 

geen ander welke speerpunten hiervoor noodzakelijk zijn. Door jouw stem uit te 
brengen, draag je bij aan een beter en leefb aarder Bernheze!

Omdat 90% van onze leden een samengaan van 
de drie lokale parti jen tot één grote parti j niet zag 
zitt en, zijn wij als Blanco Lijst 7 verder gegaan. 
Zie onze kandidatenlijst -- onder nummer 7 op de 
kieslijst! -- met de bekende, vertrouwde namen 
en een groot aantal nieuwe enthousiaste leden. 
We hebben de afgelopen maanden veel positi eve 
ondersteuning en reacti es gekregen. Velen van u 
hebben op allerlei manieren laten merken, dat ze 
juist onze lokale parti j zeer waarderen. 
Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in, dat uw 

stem de onze wordt. Stem met vertrouwen, Stem Blanco Lijst 7: U kent ons, 
u kent mij: Ad Donkers, wethouder.

Ik ben met mijn 23 jaar de jongste binnen Blanco 
Lijst 7, ik richt me dan ook op de jongeren. Veel 
van mijn leeft ijdsgenoten twijfelen of ze wel gaan 
stemmen. Ik kan allerlei redenen geven waarom 
jullie juist wel moeten gaan stemmen, maar ik 
weet zeker dat jullie zelf ook beseff en waarom 
stemmen belangrijk is. De gemeenteraad beslist 
tenslott e over zaken waar jullie allemaal mee te 
maken hebben of krijgen, van de subsidie voor je 
sportclub tot je toekomsti ge woning. Daarom doe 
ik de oproep aan de jongeren om woensdag 19 

maart vooral wél naar de stembus te gaan en te stemmen op Blanco Lijst 7, zodat 
ik me kan inzett en voor jullie belangen!

Voor meer informati e: www.blancolijst7.nl

Dé parti j voor Heeswijk-Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch

Stem op
Blanco Lijst 7Blanco Lijst 7
Blanco is verre
van kleurloos!

7 redenen om op Blanco Lijst 7 te stemmen:
Prioriteit bouwplannen voor starters, senioren en mensen

 met een beperking

De gemeente blijft  de komende jaren zelfstandig; wanneer  
 dit niet meer kan, moet per kern bekeken worden waar 
 aansluiti ng wenselijk is

Op de leefb aarheid van 
 Heeswijk-Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch 
 binnen de Bernhezer samenleving ligt vanouds onze
 focus, zonder de andere kernen hiermee tekort te doen

 Aanpak/herinrichti ng doorgaande route door
 Heeswijk-Dinther met speciale aandacht voor de trott oirs
 
 Behoud van het servicepunt in Heeswijk-Dinther en
 service in andere kernen uitbouwen
 
 Het dorpseigene karakter van al onze kernen handhaven 
 en eigenti jds verder ontwikkelen
 
 Speciale aandacht voor kwetsbare senioren en mensen 
 met een beperking

Natuurlijk zijn er nog veel meer redenen te noemen, die vindt u op www.blancolijst7.nl in ons verkiezingsprogramma!

1 4

2 5

3

7

6

Marko Konings (1)

Ricardo Blom (3)

Ad Donkers (2)

Koen Nijssen (4)

www.blancolijst7.nl   blanco.bernheze@gmail.com   Twitt er: @BlancoBernheze   Facebook: www.facebook.com/Blanco.lijst.Bernheze
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Rein van Moorselaar,  nr 1.

Sociale Voorzieningen & Woningbouw

Kies 19 maart SP. Omdat Bernheze dan

sociaal blijft. Iedereen blijft meetellen. Op

sociale zekerheid wordt niet bezuinigd. Wie

kan werken gaat werken, maar wie dat niet

kan daar zorgen we samen voor.                               

Kies 19 maart SP. Omdat we dan betaalbare

huizen gaan bouwen. Desnoods doen we dat

als gemeente zelf. We hebben grond genoeg.

En de SP Bernheze wil de schop in die grond

hebben. Aan de slag!                                    

Kies voor de inhoud, kies SP.

 . 

 .

Column ad
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 
2014 beschouw ik in deze column wekelijks ontwikkelingen in de ge-
meente. Hiermee hoop ik bewustwording, meningsvorming en brede 
deelname aan discussie te stimuleren. 
Reacties of onderwerpen zijn daarvoor zeer welkom, stuur ze naar 
ad@demooibernhezekrant.nl. Gepubliceerde columns kunt u terug-
lezen op www.demooibernhezekrant.nl. 

Daarom gaat u ook stemmen! 
Woensdag gaat u naar de stembus, althans dat hoop ik. Met Noorwegen, Zweden, 
Finland , Zwitserland en Denemarken staat Nederland op een zesde plek van de meest 
democratische landen. Dat moeten we vooral zo houden en liever nog zien te versterken. 
Je zou ook verwachten dat iedereen daar heel tevreden mee is, maar toch zijn veel mensen 
ontevreden. Niet omdat we in een democratie leven, maar omdat niet meer duidelijk is wat 
het belang hiervan is en ook omdat ons democratisch bestel niet meer werkt zoals het in de 
tijdgeest van vandaag zou moeten werken. 

Democratisch beginsel is prima, maar de vorm is toe aan vernieuwing. Ik hoop dat ook 
de Bernhezer coalitie en Bernhezer gemeenteraad daar na 19 maart belangrijke stappen 
in gaan zetten. Het is nodig. U kunt daarbij helpen door allereerst te gaan stemmen en 
uw vertrouwen uit te spreken in een van de partijen of een van de kandidaten. Ziet u geen 
verschillen in de standpunten of vindt u het moeilijk om hier een keuze in te maken. Ga 
af op uw gevoel en kies de man of vrouw in wie u het vertrouwen heeft dat hij of zij uw 
belang goed kan vertegenwoordigen. U geeft daarmee aan dat u een goede lokale sturing 
met invloed belangrijk vindt. Met een opkomst van minder dan 50% moet Bernheze geen 
genoegen nemen. 

U kunt daarbij ook helpen door zelf aan te geven aan de politiek wat voor u van belang 
is en niet alleen maar te zeggen dat het niet deugt. U kunt daarbij ook helpen door actief 
te worden of te blijven in een van de vele verenigingen of stichtingen in de gemeente, op 
school en in de buurt. Veel initiatieven die meer dan alleen een individueel doel nastreven 
zitten verlegen om extra inzet van vrijwilligers. Heb ook het lef om initiatief te nemen en 
met nieuwe ideeën te komen. Samen kunnen we namelijk veel. We leven tenslotte ook in 
een samenleving. 
Ik hoop dat ik in het afgelopen half jaar in mijn columns een bijdrage heb kunnen leveren 
aan bewustwording en meningsvorming over de Bernhezer politiek. Wilt u ze nog eens 
teruglezen, dat kan op www.demooibernhezekrant.nl. Reageer ook gerust, instemmend of 
kritisch, dat maakt niet uit. Een mening is altijd juist, maar hoeft niet gedeeld te worden. 

Met groet Ad

Twee van de mensen achter de tafel bij een 
stemlokaal zijn Jos Nooijen van de afdeling 
financiën en Marco Leenders die gaat over 
de omgevingsvergunningen in Bernheze. 
Jos is samen met drie andere mensen ver-
antwoordelijk voor het rechtmatig verlopen 
van het stemmen bij het Zorgcentrum aan 
de Zijlstraat in Heeswijk-Dinther en Marco 
bemant met zijn team het stemlokaal in 
Zorgcentrum Laarstede in Nistelrode. 

Voor de afwisseling
Hoewel de heren zijn gevraagd om mee te 
werken aan de bemensing van een stem-
lokaal, was daar niet veel aanmoediging 
voor nodig. Jos: “Het is weer eens wat an-
ders dan de hele dag cijfers voor je neus. 
Doordat ik al vele jaren meedraai, eerst in 

de voormalige gemeente Nistelrode en nu 
in Bernheze, ken ik aardig wat mensen. Het 
is ook fijn om in de gemeente waar je werkt 
andere plekken te zien en andere mensen 
te ontmoeten. Dit jaar hebben we als be-
zetting ook weer iemand in het kader van 
Social return die meewerkt. Dat is vorig jaar 
goed bevallen.” 
Marco kan dat alleen maar beamen. Hij zit 
graag achter de tafel in Nistelrode en is nu 
voor de derde keer voorzitter van het stem-
bureau, na eerst enkele jaren als lid meege-
draaid te hebben. “Ik vind het fijn om een 
bijdrage te leveren aan de gemeente waar 
ik werk en door de andere setting leer ik 
mensen op een andere manier kennen. En, 
ook al werken we heel serieus, het is altijd 
heel gezellig. Daar zorgen we zelf voor.”

achter de schermen van het stemlokaal

Tonnie Tonk werkte veertien jaar 
geleden nog op de afdeling bur-
gerzaken bij gemeente Bernheze 
en bekend was dat haar man 
Eef met vroegpensioen ging. De 
vraag was simpel; of Eef hieraan 
mee zou willen werken. Eef: “ik 
wilde dat wel en hielp in Hees-
wijk-Dinther met het tellen van 
de stemmen en controleren van 
de kaarten en identiteitsbewij-
zen. Nu zit ik in ’t Vijfeiken in 
Heesch.” Tonnie vult aan: “de 
bemanning van de stemlokalen 
zit niet meer in de eigen gemeen-
te. Dat is om te voorkomen dat 
ze onder druk komen te staan als 
er bekende mensen binnen stap-
pen die hun ID niet bij zich heb-
ben. Een goede zaak.” 

Eef, die vrijwilliger is bij CC Ser-
vaes, is al veertien jaar vrijwilliger 
bij het stemlokaal. Tonnie doet 
dit nu negen jaar, waarvan ze 

vier jaar voorzitter was, tot haar VUT leeftijd. Zij bemant mede het stemlokaal in Sporthal 
Overbeek, Nistelrode. 

Het betekent dat ze die dag vroeg opstaan om het stemlokaal in gereedheid te brengen, 
en laat weer thuis komen, nadat de telling correct is uitgevoerd. Tonnie is met haar er-
varing bij burgerzaken wel gewend om precies te werken en vindt dat belangrijk. “Het is 
een serieuze aangelegenheid en het moet wel allemaal kloppen aan het eind van de dag.”

Aan Tonnie en Eef Tonk zal een eventuele lage opkomst niet liggen. Zij zijn er klaar voor.

BERNHEZE – Wie zijn stem uitbrengt voor de gemeenteraad, tweede kamer of Provinci-
ale staten, ziet steeds mensen serieus kijkend achter de tafels zitten van het stemlokaal. 
Wie zijn die mensen en wat bezielt ze om daar een hele dag te zitten wachten op mensen 
die komen.

BERNHEZE – toen de raadsleden niet meer de stemlokalen bemanden, moest er een op-
lossing komen voor het reilen en zeilen tijdens de verkiezingsdagen. Er moesten, naast 
de voorzitters die ambtenaren waren bij de gemeente, ook burgerleden gevonden wor-
den.

Jos Nooijen en Marco Leenders  Foto: Marcel van der Steen

Tonnie en Eef Tonk Foto: Michel Roefs

Teksten: Martha Daams
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Voor een

Bernheze

Annemieke 
Lijst 6

sterk

www.d66bernheze.nl

D66BERNHEZE wil een stem krijgen 
in Bernheze en wil de inwoners van 
Bernheze een stem geven.
Wij zijn er voor kinderen, jongeren, ouderen, burgers en ondernemers 
om samen te zorgen voor sterke dorpen waar we ons thuisvoelen en 
waar we trots op zijn! We zijn klaar om verantwoordelijkheid te nemen, 
waarbij we doen wat we zeggen en ook zeggen wat we doen. Om ons 
heen zien we links en rechts prachtige verkiezingsbeloftes, maar hoe 
zorgen we ervoor dat de zorg straks toegankelijk blijft, dat vragen over 
zorg direct en eenvoudig beantwoord worden en dat mensen  niet van 
het kastje naar de muur worden gestuurd?
D66 wil dat mensen weten waar ze terecht kunnen en dat de juiste 
hulp op de juiste plaats terecht komt.

Daarnaast zijn we er van overtuigd dat Bernheze moet uitblinken in 
een goed klimaat voor ondernemers; minder regels en meer vertrou-
wen. Niet voor niets worden steeds meer ondernemers lid van D66, 
niet voor niets praten in Bernheze ondernemers regelmatig met ons 
mee over innovatief en duurzaam ondernemen. Door een gezond on-
dernemersklimaat blijven onze dorpen leefbaar, blijft er werk en staat  
Bernheze sterk overeind in de regio.  Als sociaal liberalen gaan wij voor 
vrijheid en vertrouwen in de eigen kracht van inwoners. En daar waar 
een schouder nodig is, bieden we die. Willen we inwoners die eigen 
keuzes kunnen maken en betrokken zijn bij hun omgeving en elkaar, 
dan staat ontwikkeling van mensen voorop. Daarom vindt D66 onder-
wijs zo belangrijk, daarom willen we dat sport, kunst en cultuur toegan-
kelijk zijn voor iedereen en zeker voor de jeugd. En daarom willen we 
dat ouderen ècht kunnen blijven meedoen in de maatschappij. 
Geef ons een stem en wij zullen u een stem geven!

ANNEMIEKE BOELLAARD, lijsttrekker D66 Bernheze

D66BERNHEZE is nieuw in de raad en na 19 maart gaat onze klus pas echt beginnen. Op de 
hoogte blijven? Meepraten? Meld je aan voor onze nieuwsbrief via D66Bernheze@outlook.com
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na 19 maart zullen de zetels in de raad verdeeld worden en zullen onderhandelingen plaatsvinden over prioriteiten uit de programma’s voor 
de vorming van een coalitie. Onderwerpen hieruit zijn aan de partijen voorgelegd door deMooiBernhezekrant met de vraag: “stel dat u straks 
moet onderhandelen, welk onderdeel uit uw programma is onderhandelbaar en welk niet, waarbij 1 ‘nee, niet onderhandelbaar’ betekent en 5, 
ja, eventueel onderhandelbaar.” het resultaat staat in dit overzicht om onze lezers helpen bij het maken van een keuze op 19 maart: 

Blanco Lijst 7

LOkaaL. Lokaal geeft prioriteit aan het verbeteren van de veiligheid en infrastructuur in alle dorpskernen. Dat doen we omdat de inrichting van dorpskernen iets is dat alleen op 
gemeenteniveau geregeld kan worden en dat zeer belangrijk is voor de identiteit en aantrekkelijkheid van de kernen. Elke kern verdient een op maat gesneden aanpak, want elke kern 
is anders. Bezien vanuit de agrarische achtergrond van Bernheze is het daarnaast voor Lokaal een vanzelfsprekendheid dat duurzame agrarische ontwikkeling wordt ondersteund en 
gestimuleerd.

Cda. Er zijn verschillende belangrijke items die vaak per kern anders zijn. Aangezien wij voor elke kern speerpunten hebben, is het niet reëel om alles op een hoop te gooien. Wij 
staan voor alle punten in ons programma. Dat is het uitgangspunt van het CDA Bernheze. Gemeentepolitiek is maatwerk, meerderheden smeden en daarvoor compromissen sluiten.
Dit betekent dat de verkiezingsuitslag, en dus onze inwoners zullen aangeven wat voor soort ‘Bernhezer kabinet’ men wil. Dat bepaald de onderhandelbaarheid van onderwerpen.
 
PrOgressieF BernHeze. Verkeersveiligheid in de dorpen en huisvesting van ouderen en starters zijn voor Progressief Bernheze de belangrijkste problemen die een oplossing 
vragen. Beide vraagstukken hebben alles te maken met de leefbaarheid en de toekomst van onze inwoners en de dorpen. Landbouw en voedselvoorziening zijn belangrijk voor de 
regio. Stankoverlast en risico’s voor de volksgezondheid vragen een oplossing. Zelfstandigheid gemeente Bernheze is geen doel voor Progressief Bernheze. Regionale samenwerking 
biedt kansen en is noodzakelijk om het voorzieningenniveau op peil en betaalbaar te houden.

sP. Bernheze blijft zelfstandig. Nergens heeft de SP de meerwaarde van groot, groter het grootst kunnen ontdekken. Alleen meer regels, meer kosten. De mensen komen op de laatste 
plaats te staan. Dat wil de SP Bernheze niet na 19 maart. Samenwerken is goed. Zelfstandig blijven is beter. Omdat ook de zorg dan in goede handen blijft bij de SP. Ouderen, zieken 
en gehandicapten hebben recht op eerste kwaliteit zorg. Geen bezuinigingen op zorg en geen dure zorgmanagers.

VVd. Voor de VVD-Bernheze is economie zeer belangrijk. Zorgt voor banen! Door bedrijven binnen de gemeente te faciliteren middels projecten aan te besteden en minder regels. 
Veiligheid is voor de VVD-Bernheze een speerpunt. Er moet veel aandacht blijven voor het verbeteren van de infrastructuur in het centrum van alle kernen. Behoud van openbaar 
vervoer in en vanuit elke kern is een must. En er moet meer gebouwd worden voor ouderen en starters, voornamelijk in de sociale huursector.

d66. Samen met de inwoners moeten we kiezen wat het belangrijkst is en wat nog even kan wachten. De gemeente moet zorgvuldig zijn, zeker als er belangrijke taken op het gebied 
van zorg en WMO moeten worden uitgevoerd. D66 neemt die uitdaging aan en doet geen geen loze belofte. Het behoud van Bernheze als zelfstandige gemeente is wat ons betreft 
geen doel op zich. Wij staan hierbij voor het belang van de inwoners en niet voor het belang van politici en hun partij.

BLanCO. De kwaliteit van een samenleving herken je voor een groot gedeelte in hoe men omgaat met de zwakkeren. Daarom zetten wij sterk in op goede zorg, daar waar deze het 
hardst nodig is. Verder grote aandacht voor de leefbaarheid van de kernen, verkeersveilige centra waar voldoende voorzieningen zijn en waar dus echt geleefd wordt. Uiteraard dienen 
er dan ook voldoende betaalbare (huur)woningen te zijn, vooral voor starters, ouderen en mensen met een beperking.

Verbeteren veiligheid 
en infrastructuur 
centrum dorpskernen. 

Behoud van Bernheze 
als zelfstandige 
gemeente.
 
steun en ontwikkeling 
voor ouderen en 
starters op de koop/
huur woningmarkt. 

Ondersteunen en 
stimuleren van de 
uitbreiding van 
recreatie en toerisme 
in de Maashorst en 
Bernheze. 

Ondersteuning 
duurzame agrarische 
ontwikkeling 
buitengebied van 
Bernheze. 

Ondersteunen van 
bedrijven in de 
gemeente Bernheze 
door projecten mits 
mogelijk binnen 
eigen gemeente aan 
te besteden. 

Optimaliseren 
WMO beleid. 

Vernieuwen en 
verbouwen van 
sportaccommodaties. 

Lokale zorg-
instellingen steunen. 

Behoud en 
optimalisatie van 
openbaar vervoer 
in en vanuit elke kern.
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