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Toen ik 1 januari 2014 als waarnemend burge-
meester begon in Waalre wist ik dat er op 19
maart 2014 gemeenteraadsverkiezingen zou-
den plaatsvinden. Veel minder wist ik wat de ac-
tuele onderwerpen zijn in Waalre waarover de
gemeenteraad in de komende jaren belangrijke
besluiten zal moeten nemen en die ook onder-
deel zouden kunnen zijn van de ‘verkiezings-
strijd’. Natuurlijk zullen daar onderwerpen bij
zijn over de zorg, de jeugd, de taken die door
het rijk zijn of nog worden overgedragen aan
de gemeenten. 
En die gemeenten moeten dus zelf voor een
groot gedeelte beslissen over de wijze van uit-
voering van die taken. Er zullen ook onderwer-
pen bij zijn die heel direct van invloed zijn op
de eigen leefomgeving, op onderwijs, sport en
op cultuurvoorzieningen. Ook worden er
besluiten genomen over het nieuwe gemeente-
huis en over een nieuwe burgemeester. 

Op 19 maart gaan de inwoners van Waalre - U
dus – de gemeenteraad kiezen die al die beslui-
ten in de komende periode gaat nemen. Om
zeker te weten dat het een gemeenteraad
wordt die de Waalrese bevolking zoveel moge-
lijk vertegenwoordigt is het van groot belang
dat diezelfde Waalrese inwoner – U dus –
komt stemmen op 19 maart. 

Hoe groter op de opkomst hoe meer de ge-
meenteraad echt kan uitstralen: “wij vertegen-
woordigen de Waalrese bevolking”. Dat is van
belang voor Waalre en dus voor u. Ik heb in de

korte tijd dat ik in Waalre ben ervaren dat
Waalre het echt waard is om goede vertegen-
woordigers van de totale gemeenschap in de
gemeenteraad te hebben. Ik roep u dan ook
op: 
“GA STEMMEN OP 19 MAART. 
WAALRE IS DIE MOEITE WAARD!!!”

Om u te helpen uw standpunt te bepalen, geeft
de Gemeenteraad van Waalre onder meer
deze krant uit. Hierin geven de zeven politieke
partijen die in Waalre actief zijn (Aalst-Waalre
Belang, VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en
Zelfstandig Waalre 2014) hun visie op de actu-
ele kwesties die in Waalre spelen en vertellen
zij over hun plannen voor de komende jaren.
Het is belangrijk dat u uw stem laat horen en
daarmee aangeeft welk keuze U maakt! Na-
mens alle politieke partijen in Waalre roep ik u
dan ook op: 
“GA STEMMEN OP 19 MAART. 
WAALRE IS DIE MOEITE WAARD!!!”

U kunt één keer in de vier jaar naar de stembus
gaan om op een partij en een persoon te
stemmen van wie u vindt dat die goede ideeën
hebben over hoe het in Waalre verder moet
gaan. Op basis van de verkiezingsuitslagen en
samenwerkingsmogelijkheden vormen verschil-
lende partijen een coalitie. De partijen die aan
de coalitie deelnemen wijzen ook de wethou-
ders aan voor het college. Dat college zal in de
komende vier jaar het door de raad vastgestel-
de beleid uitvoeren. Om (indirect) te bepalen

welke partijen de wethouders gaan aanwijzen
heeft u nu de kans: 
“STEM DAAROM OP 19 MAART. 
WAALRE IS DE MOEITE WAARD!!!”

De zeventien raadsleden van Waalre zijn zelf
niet betrokken bij het dagelijks bestuur en heb-
ben naast hun raadswerk meestal een andere
baan of maatschappelijke functie. Ze staan wel
midden in de maatschappij en zijn bereid voor
u en voor Waalre hun beste beentje voor te
zetten. Raadsleden staan open voor contacten
met burgers, ondernemers en maatschappelijke
organisaties om zo de komende vier jaar voe-
ling te houden met wat u vindt van de onder-
werpen die in Waalre spelen. Zij verdienen het
dat u uw stem op 19 maart laat horen. Maar
ook na 19 maart kunt u uw stem laten horen,
door bijvoorbeeld in te spreken op vergaderin-
gen of door rechtstreeks contact op te nemen
met raadsleden.

Het begint op 19 maart! U kiest dan uw verte-
genwoordiger die de komende vier jaar knopen
gaat doorhakken. Ons stemrecht is daarom één
van de meest waardevolle democratische rech-
ten. U heeft het dan echt voor het zeggen! 

“STEM DUS OP19 MAART” 
“WAALRE IS DIE MOEITE WAARD!!!”

Yvo Kortmann
Burgemeester van Waalre en voorzitter van de
Gemeenteraad

Openingstijden
De openingstijden van de stembureaus zijn van
's ochtends 07.30 uur tot 's avonds 21.00 uur.
Voor een lijst met adressen van stembureaus,
zie het kader links op deze pagina.

Stempas kwijt?
Als u uw stempas kwijt bent, kunt u tot 18
maart 12.00 uur een nieuwe aanvragen bij de
afdeling burgerzaken van de gemeente

Altijd identiteitsbewijs meenemen
U moet zich kunnen legitimeren. De stembu-
reauleden hebben instructie gekregen hierop
geen uitzonderingen te maken. Ook als u de
stembureauleden persoonlijk kent, moet u zich
legitimeren.

LET OP: Als u voor iemand anders gaat stem-
men, met een volmacht, moet u daarbij een
kopie van een legitimatiebewijs van de vol-
machtgever laten zien op het stembureau. 

Iemand anders voor u laten stemmen
U kunt iemand anders voor u laten stemmen.
U kunt die persoon machtigen. Dat doet u
door op de achterkant van de stempas een
handtekening te zetten. Ook degene die voor u
gaat stemmen moet tekenen.  Ook moet u een
kopie van uw legitimatiebewijs meegeven aan
degene die voor u gaat stemmen. Degene die
voor u gaat stemmen, moet uw stem tegelijk
met zijn eigen stem uitbrengen.

NEEM ALTIJD EEN
IDENTITEITSBEWIJS MEE
OOK ALS U VOOR IEMAND ANDERS
STEMT

U moet zichzelf legitimeren als u gaat stemmen.
Als u voor iemand anders stemt, moet u een
kopie van het legitimatiebewijs van deze per-

soon laten zien. Een identiteitsbewijs mag maxi-
maal vijf jaar verlopen zijn. 

U kunt zich legitimeren met de volgende identi-
teitsdocumenten 
• Nederlands of buitenlands paspoort
• Nederlandse of buitenlandse identiteitskaart
• Nederlands rijbewijs
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“WAALRE IS DE MOEITE WAARD!”
Burgemeester Yvo Kortmann

BELANGRIJKE INFORMATIE

Adressen 
Stembureaus

Agnes Dei Kerk, 
Koningin Julianalaan 12 

Sporthal Hoeveland, 
Meester Slootsweg 3

Ontmoetingscentrum Het Klooster,
Hoogstraat 6-8

Zorgcentrum de Hoevenakkers, 
Hoevenakkers 1a

Zalencentrum ’t Hazzo, 
Trolliuslaan 7

Zorgcentrum ’t Laar, 
Malvalaan 2

Eeckenrhode, 
Irenelaan 9

Basisschool St. Christoffel, 
Ekenrooisestraat 10

Wijkcentrum De Pracht, 
De Pracht 2

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over de verkiezingen, over
de politieke partijen, hun standpunten en hun
kandidaten? Hier vindt u meer informatie. 

Lijsttrekkersdebat
Op 9 maart gingen de lijsttrekkers in ’t Hazzo
met elkaar in debat. Alle actuele onderwerpen
passeerden de revue! Het debat wordt uitge-
zonden door RTV Horizon. Uitzendtijden zijn: 
vrijdag 14 maart om 18.00 en 22.00 uur,
maandag 17 maart om 21.00 uur en dinsdag
18 maart om 20.00 uur. 

RTV Horizon: radio en TV
Radio en TV Horizon besteedt geregeld aan-
dacht aan de verkiezingen. Op het moment
dat we deze krant samenstelden was de pro-
grammering nog niet definitief bekend. Kijk op
de website van RTV Horizon of op de verkie-
zingswebsite www.waalre.nl/gemeenteraads-
verkiezingen2014 voor  de programmering.

Internet
Via www.waalre.nl/gemeenteraadsverkiezin-
gen2014 bezoekt u onze speciale verkiezings-
website. Hier vindt u naast de informatie uit
deze krant nog aanvullende informatie. 

Websites van de Politieke Partijen:
AW-B: www.aalstwaalrebelang.nl
VVD: www.vvdwaalre.nl
CDA: www.cdawaalre.nl
D66: www.d66waalre.nl
PvdA: www.waalre.pvda.nl
Groen Links: www.glwaalre.nl
Zelfstandig Waalre 2014: www.zw14.nl

Gemeentehuis & wijkcentra
In het gemeentehuis aan de Laan van Diepen-
voorde 32, in ’t Hazzo, bij Het Klooster en De
Pracht vindt u de verkiezingsprogramma’s van
de politieke partijen. Wilt u deze inzien, loop
dan gerust binnen. 



Het belang van “de buurt” of “de wijk” met
zelfvoorzienende kenmerken komt steeds
vaker naar voren. A-WB speelt daar al
jaren op in en maakt dit lokale belang tot
haar centrale speerpunt.

Saamhorigheid kan niet afgedwongen wor-
den, maar iedereen die kan en wil, moet
kunnen meedoen. Dit zal moeten groeien
vanuit een kleine actieve kern om uit te
lopen als een olievlek.

Voorzieningen moeten dichtbij en goed
bereikbaar zijn. Bestaande actieve kernen
moeten die gekoesterd worden. Dus geen
inbreuk maken op bestaande wijkcentra
en/of voorzieningen. Bij de uitvoering van
de nieuwe WMO kan daar mooi gebruik
van worden gemaakt. 

Momenteel worden onze kwetsbare inwo-
ners, die ook nog in financiële problemen
zijn gekomen, verwezen naar “W&I” in
Eindhoven. A-WB wil de uitvoering van dit
beleid kritisch evalueren en trachten om
dit loket weer naar Waalre te halen. 

Bij veiligheid is sociale controle heel be-
langrijk. Denk daarbij ook buurtpreventie.
Ook met facebook-groepen kunnen we
elkaar op de hoogte houden van “vreem-

de zaken”. Het zal voor ouderen even
wennen zijn, maar er zijn voldoende jonge-
ren die aan hen hierover uitleg kunnen
geven. Dit onder het motto jong en oud
helpen elkaar. Dit helpt ook bij bestrijding
van eenzaamheid. 

In hun groeifase moeten jongeren een
basis kunnen leggen voor een goede toe-
komst. De jeugdgezondheidszorg, de peu-
terspeelzalen , de kinderopvang, de vereni-
gingen samen met het centrum voor
maatschappelijke deelname moeten een
belangrijke rol hebben. Preventieve zorg is
erg belangrijk om daar waar jongeren al
enigszins in de knoop zitten te voorkomen
dar er ernstige problemen ontstaan. A-WB
wil ook deze groep jongeren niet in de
steek laten en hen nadrukkelijk weer in de
samenleving mee laten doen. Door al
vroeg te signaleren kan later veel leed
voorkomen worden. In dit traject zullen
ook hier de scholen een duidelijke bijdrage
kunnen leveren. 

Het doorgaande verkeer is voor veel van
onze inwoners een aantasting van hun
leefomgeving. A-WB wil zoeken naar ba-
lans tussen natuur, wonen en werken.
Goed openbaar vervoer is in dit verband
essentieel.

A-WB staat positief tegenover het idee
van “(wijk-)moestuinen”. Waarom niet in
enkele plantsoenen een gemeenschappelij-
ke moestuin aanleggen. De wijk- of buurt-
bewoners kunnen dan gezamenlijk werken
aan hun eigen gezonde voeding. We hopen
dat onze landbouwers daarbij willen advi-
seren over beheer en onderhoud.

Lokale democratie is geen vanzelfspre-
kendheid en daarom wil A-WB met inno-
vatieve experimenten onderzoeken hoe
de inwoners meer invloed kunnen krijgen
op hun dagelijkse woon- en leefomgeving.

Kortom: In de wijk gebeurt het
leven. 

“Natuurlijk kan Waalre zelfstandig blijven,”
zegt José van Dijk, “We zijn financieel ge-
zond en hebben onze zaken op orde. De
VVD gaat ervoor zorgen dat dat ook de
komende vier jaar zo blijft.  Voor ons is
zelfstandigheid echt belangrijk. Wij willen
geen buitenwijk van Eindhoven zijn. “ 

De VVD-lijsttrekker is een optimist en een
aanpakker:  “In het college en de gemeen-
teraad moeten mensen zitten die prioritei-
ten kunnen stellen en regie kunnen voe-
ren. En ook van ambtenaren verwachten
wij veel, vooral in het sociale domein. Ze
moeten de inwoners meer in hun eigen
kracht gaan zetten. Dat is voor de VVD
iets heel anders dan: ‘zoek het maar uit’.” 

Geen burgers tussen wal en schip
Op 1 januari 2015 nemen de gemeenten
een aantal zorgtaken van de landelijke en
provinciale overheid over. Gemeenten krij-
gen  veel meer verantwoordelijkheid. “De
VVD vindt dat heel goed. Wij kennen ons
eigen dorp. Daarom kunnen we beter in-
spelen op wat er echt nodig is. We gaan
dat gewoon goed regelen!” Geen burgers
tussen wal en schip, staat in het VVD-pro-
gramma. Wel zal gezocht worden naar
nieuwe vormen van zorgzaamheid in de

samenleving.  José van Dijk: “Nu gaat 80%
van het zorggeld naar 20% van de zorgvra-
gers.  De VVD wil liever voorkomen dat
mensen zo ernstig in de problemen
komen dat ze zoveel zorg nodig hebben:
preventie dus.  Ook gaan we zorgvuldig kij-
ken naar wie de zorg echt nodig hebben.
Om minder snel intensieve hulp te hoeven
geven en bijvoorbeeld ouderen langer in
hun eigen woning te laten wonen, moeten
we investeren in zelfredzaamheid. “ 

Zorg en ontmoeting dichtbij
Daarbij spelen de sociaal-culturele voorzie-
ningen in de wijken een grote rol. “De
VVD vindt dat zorg en ondersteuning
dicht bij de mensen moet zijn. We willen
niet dat mensen eindeloos in busjes heen
en weer worden gereden.  Wij zien de in-
tegratie van zorg en sociaal-culturele activi-
teiten als een kans voor de wijkcentra. Ze
versterken hun functie in de samenleving
door bijvoorbeeld een zorgcafé of dagop-
vang te organiseren.”

Oog voor ondernemers
Ondernemen, dat is ook een onderwerp
dat de VVD aan het hart ligt. José van Dijk:
“De gemeente moet oog hebben voor
ondernemers. Niet alleen maar ‘nee, kan

niet vanwege de regels’ roepen. We moe-
ten ons actief opstellen als ondernemers
met mogelijkheden bij ons komen. Onder-
nemers brengen werkgelegenheid, groei,
inspiratie en welvaart in ons dorp. Daar
moet je als gemeente deel van willen uit-
maken.”
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AALST-WAALRE BELANG: 

LOKAAL HEEFT TOEKOMST
Lijsttrekker Peter Oolbekkink

VVD: 

ALS EEN EIGEN WAALRE JE LIEF IS
Lijsttrekker José van Dijk



Alexander van Holstein gelooft met hart
en ziel in de kracht van kleine gemeen-
schappen als Aalst en Waalre: “Dit is een
schaal waarop we als inwoners nog iets
van de grond krijgen.” 
Hij noemt  initiatieven als de Klimbim, co-
öperatie Waalre Energie Lokaal, ’t Wolders
Ven en het repair café in De Pracht. “Als
we samenwerken, zijn we tot veel in staat.
Daarom zit ik in de politiek. Ik wil ervoor
zorgen dat we als inwoners ruimte krijgen
om samen dingen te doen.”

De CDA-lijsttrekker  is kritisch ten opzich-
te van de overheid: “Ik stoor me eraan als
de overheid verenigingen en maatschappe-
lijke instellingen afhankelijk maakt van sub-
sidie terwijl dat samen gaat met extra be-
perkingen en regeldruk. ” Dat betekent
voor het CDA niet dat alles aan commer-
ciële aanbieders kan worden overgelaten.
“Nee, er zijn veel waardevolle zaken die
geen bestaansrecht lijken te hebben als je
er alleen bedrijfsmatig naar kijkt. Ik zie voor
de overheid zeker een rol. 
De gemeente moet deelnemer worden in
samenwerkingsverbanden en actief mee-
denken met inwoners, in plaats van dege-
ne te zijn met het geld die weet hoe het
moet.”

Lokale voorzieningen
Het vraagt wat van inwoners om een
kleinschalige gemeenschap te blijven.
Alexander van Holstein benadrukt het be-
lang van voorzieningen: “Wij willen natuur-
lijk allemaal voorzieningen houden in ons
dorp. Maar als we onze boodschappen el-
ders doen, winkelen of uitgaan in de stad
of producten bestellen via het internet,
kunnen onze lokale ondernemers hier
geen zaken openhouden.”

Groen dichtbij
Een ander uniek aspect van Waalre is de
groene leefomgeving. “Die moeten we
koesteren,” zegt de CDA-lijsttrekker. Na-
tuur om je heen is belangrijk. Bomen filte-
ren de lucht en zorgen in de zomer voor
verkoeling.” Maar minstens zo belangrijk
vindt hij het om die natuur te zien en bele-
ven. “Wij hebben in Waalre veel natuur
om ons heen: bossen en velden. Maar we
kunnen er niet altijd dichtbij komen. Het
CDA vindt dat de bossen, niet alleen de
paden, voor wandelaars, voor kinderen,
opengesteld moeten worden. En wij zou-
den graag wandelroutes zien langs de
Dommel en de Tongelreep. We voelen ons
beter als we in de natuur kunnen leven.
Daar staan we vaak niet eens bij stil.”

Gemeente schept voorwaarden
“In Waalre,” zo meent Alexander van Hol-
stein, “zijn alle factoren aanwezig om een
goed leven te hebben met elkaar. Laten we
onze krachten bundelen en ons zelforgani-
serend vermogen versterken. De gemeen-
te moet daarvoor de voorwaarden schep-
pen. “

U krijgt op 19 maart een kans om Waalre
vooruit te helpen. D66 durft verantwoor-
delijkheid te nemen. Dat hebben we ge-
daan toen in 2013 in Waalre de coalitie
roemloos ten onder ging en dat willen we
weer doen na 19 maart. De zorg voor
onze burgers, hun veiligheid en hun vrij-
heid zijn onze kernwaarden. 

Gemeenten krijgen er veel taken bij op
het gebied van zorg, jeugd en arbeid. D66
steunt deze decentralisaties maar de forse
bezuiniging van dit kabinet vinden wij on-
verstandig. Dáár hebben we als gemeenten
helaas geen keuze in. Maar wel hoe we de
gemeente besturen en de nieuwe taken
uitvoeren. Als D66 zijn we daar duidelijk in:
samen met u. Omdat het gaat om onze in-
woners.

Dichtbij 
Wij willen dat Waalre een fijne leefomge-
ving heeft, dat uw kinderen veilig naar een
moderne school kunnen met een jeugdbi-
bliotheek, sport en cultuur. En dat ouderen
en gehandicapten de ondersteuning krij-
gen die ze écht nodig hebben. Dichtbij en
op kleine schaal georganiseerd. Geen bulk-
contracten met zorgfabrieken, maar her-
kenbaar door mensen die u kent en die u

kennen. Het pgb is bij D66 in veilige han-
den en mantelzorgers en vrijwilligers krij-
gen betere ondersteuning.
Het wijkcentrum vormt een belangrijke
spil. Die omslag is ook gemaakt door D66
in de nieuwe coalitie. Onze D66-wethou-
der is zélf met de mensen gaan praten en
geeft de besturen van de gemeenschaps-
huizen de ruimte om te experimenteren.
En zo moeilijk is het niet. Als je maar met
elkaar praat, de ruimte geeft en hinderlijke
regels opzij durft te schuiven.

Duurzaam
D66 wil Waalre ook duurzamer maken.
Met zonnecollectoren op de daken, ener-
giezuinige straatverlichting en andere slim-
me maatregelen. De luchtkwaliteit kan ver-
beteren door doorgaand vrachtverkeer en
sterk vervuilende vrachtwagens te weren. 

Minder regels
Regels zijn er om iets te bereiken en niet
om onmogelijk te maken. Daarom heeft
D66 geregeld dat u overal in Waalre waar
u dat wilt, kunt trouwen. Ook winkelen op
zondag heeft D66 voor u geregeld. Bij
wonen wil D66 minder belemmeringen en
meer mogelijkheden. 
Werk is belangrijk en maakt de samenle-

ving vitaal. Ook hier willen we meer. Door
minder regels, meer ondernemers en
meer werk. Ook voor mensen met ar-
beidsbeperkingen. 

En minder lasten, dat willen wij óók.
D66 wil u geen dingen beloven, D66 wil
dingen realiseren. Zoals wij dat ook de af-
gelopen vier jaar hebben gedaan. Ik wil nu
vooruit met Waalre, samen met u. 
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CDA: 

SAMENLEVEN DOE JE SAMEN
Lijsttrekker Alexander van Holstein

D66

NU VOORUIT MET WAALRE, SAMEN MET U
Lijsttrekker Kees de Zeeuw



“Geen gratis bier!” zegt Tony Liebregts ge-
dreven, “De PvdA vertelt een eerlijk ver-
haal. Samen met burgers optrekken rond
grote beleidsthema’s. Zorg dichtbij mensen
organiseren. En iedereen moet kunnen
meedoen.” De PvdA-lijsttrekker is een be-
vlogen man. En hij is trots op Waalre en
haar inwoners.

“Ik vind de sportkoepel, waarin verenigin-
gen samenwerken aan het onderhoud van
hun accommodatie, een geweldig initiatief.
Waalre toont zich creatief, zoekt oplossin-
gen in plaats van bij de pakken neer te zit-
ten. Ik ben heel blij met alle vrijwilligers en
mantelzorgers die van harte een handje
helpen waar dat nodig is. Deze mensen,
die zich actief inzetten voor de gemeen-
schap, zij maken het verschil!” 

Het verschil maken
Als PvdA-fractie in de gemeenteraad en
sinds negen maanden ook deelnemer aan
de coalitie in Waalre, wil Tony Liebregts
ook een verschil maken. “Voor ons staat
solidariteit voorop. Als wij moeten kiezen
tussen asfalt, straatlantaarns, bloembakken
of mensen laten meedoen, dan kiezen wij
altijd voor dat laatste. Natuurlijk zijn men-
sen allereerst verantwoordelijk voor zich-

zelf. Zelfredzaamheid is belangrijk en daar
zullen wij ook eerst een beroep op doen.
Maar wij kunnen ook in een kwetsbare po-
sitie komen waarin we een vangnet nodig
hebben: als we werkloos worden bijvoor-
beeld, of chronisch ziek. En kinderen zijn al
helemaal nooit zelf verantwoordelijk voor
armoede. Wij vinden dat kinderen niet de
rekening van de crisis mogen betalen!” 

Verantwoordelijkheid nemen
Een minimabeleid waarin kinderen centraal
staan, rekent Liebregts dan ook tot één
van de gerealiseerde successen van de
PvdA-deelname aan het college: “We zijn
in het college gestapt toen we nog maar
negen maanden hadden voor de verkiezin-
gen. Dat is geen ideaal moment. Wat kun
je nog doen? Maar we vonden toch dat we
die verantwoordelijkheid moesten nemen.
Er is te veel aan de hand en we konden
geen jaar verliezen. We zijn blij dat we een
stevige PvdA-wethouder hebben gevon-
den die met haar collega’s in negen maan-
den veel werk heeft verzet. “

Iedereen doet mee
De PvdA-lijsttrekker wil komende jaren
graag nog meer werk verzetten! “Er komt
veel op ons af. Als PvdA hebben we na-

tuurlijk een sterke eigen visie op de invul-
ling van zorg- en ondersteuningstaken die
naar de gemeente komen. Actief en Soli-
dair, noemen wij het. Wij willen een actief
bestuur, dat de kracht van Waalre en haar
inwoners laat bloeien. Wij willen het
sámen doen. Met als doel dat uiteindelijk
iedereen: oud en jong, ziek en gezond,
sterk en kwetsbaar, meetelt en meedoet. 

De gemeente Waalre bevindt zich in een
bijzondere positie, met een unieke achter-
grond en uitzonderlijke kwaliteiten. Of we
vooruit willen is niet eens een vraag, maar
een constatering. De tijd vliegt, en wie niet
mee vliegt blijft achter.

Hoe kan Waalre vliegen? Door zich met
hart en ziel te verbinden aan de fantasti-
sche mogelijkheden die zich aandienen.
Door zich ruimhartig en vol bravoure op
te werpen als deelnemer aan de nieuwe
samenleving.

We leven in een tijd waarin ‘transitie’ niet
een project is, maar een permanente staat
van verandering. We moeten wennen aan
het idee dat de technologische ontwikke-
ling bepalend is voor de maatschappij van
de nabije toekomst. 
Het is belangrijk om met elkaar in gesprek
te blijven en de mogelijkheden gezamenlijk
te bespreken, overwegen en te besluiten.
Of de oude systemen waarvan besturen
en politici zich nog bedienen toereikend
zijn is de vraag.  Het antwoord is waar-
schijnlijk nee. We moeten een nieuwe
overheid ontwerpen om klaar te zijn voor
de nieuwe tijd. Wij zijn als GroenLinks
Waalre bereid om onze ziel en zaligheid in

te zetten voor een nieuw, eerlijk, transpa-
rant en gezond Waalre.

Met Open Data en Open Spending moet
alles op tafel komen. Met duurzaam en
cradle-to-cradle als uitgangspunt: we heb-
ben maar één planeet. Wij zijn als gemeen-
te Waalre, de dorpen Aalst en Waalre, de
kernen Voldijn en Ekenrooi een verzame-
ling autochtonen en forensen. En we heb-
ben een prachtige combinatie traditie en
innovatie in handen. 

De waarden en kwaliteiten van de dorps-
gemeenschap kunnen ons helpen om de
verbinding te maken tussen mens en tech-
nologie. Uw smartphone als hulpmiddel
om te overleven in de moderne tijd. De
gemeente Waalre moet als hoeder van uw
vrijheid en welzijn stappen ondernemen
om uw mogelijkheden op zowel fysiek als
digitaal gebied te waarborgen. Uw mobiel
moet veilig zijn, maar ook passen in de tijd
van permanente verbondenheid. De ken-
nis en expertise van de inwoners door
verbondenheid met de high tech industrie,
TU/e en Fontys en kennisinstituten is niet
te onderschatten. Het wordt tijd dat de
gemeente Waalre iets doet om dit te be-
nutten. Met het omarmen van oplossingen

door de lokale overheid kunnen we door-
braken realiseren.

GroenLinks Waalre wil met volle kracht
vooruit. Maximaal duurzaam en sociaal.
Volop Digitaal Online en Smart. Wij willen
iedereen meenemen in de ontwikkeling
van de maatschappij van morgen. 

Wij hebben zin in de toekomst!
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PvdA: 

SAMEN GOED LEVEN EN WONEN
Lijsttrekker Tony Liebregts

GROENLINKS 

WIL VOORUIT: THE FUTURE IS NOW!
Lijsttrekker René Paré



Nan Zevenhek is lijsttrekker van de nieuw
opgerichte lokale politieke partij Zelfstan-
dig Waalre 2014.

Een nieuwe partij met nieuwe mensen en
nieuw elan met grote diversiteit in achter-
gronden, omdat het bestuur van Waalre
dat in haar ogen nodig heeft. “Om met
respect voor elkaar tegenstellingen te
overbruggen, te luisteren naar elkaar op
basis  van feiten en niet alleen op basis van
emoties. En met nieuwe frisse ideeën.” 

De slogan Krachtig bestuur in regionaal
verband staat voor lokale autonomie over
uitvoering van onze ouderenzorg, buurt-
en verenigingsleven, inrichting van straten
en wegen en onderhoud van de natuur, en
heel veel meer. Maar niet geïsoleerd. Voor
de economische ontwikkeling en uitvoe-
ring van gemeentelijk beleid is samenwer-
king met buurgemeenten nodig. Waalre
moet een betrouwbare partner zijn in de
regio. We willen echter niet aan de hand
lopen van bijvoorbeeld de burgemeester
van Eindhoven: ook hij zal ons moeten
overtuigen van zijn gelijk en bij gemeen-
schappelijk beleid, zorgen van Waalre weg-
nemen. 
Breed draagvlak kan alleen verkregen wor-

den door samen te werken en te luisteren
naar elkaars belangen. 

Met tijdgeest meegaan
Een zelfstandig Waalre in 2014 is heel an-
ders dan een zelfstandig Waalre in 2002.
Ook onze inwoners en ondernemers zijn
veranderd. Zelfstandigheid en zelf vorm
kunnen geven aan je eigen leven past bij
de tijdgeest en is gewoon heel fijn. Maar
wel met verantwoordelijkheid voor elkaar
en met oog voor de zwakkeren in de sa-
menleving.

Enthousiaste en creatieve 
kandidaat-raadsleden
Na 12 jaar in de lokale politiek gaat Nan
Zevenhek nu ‘zelfstandig’ verder: “Het is
goed om te zien hoeveel steun je dan
krijgt. Dat zeer capabele mensen zich kan-
didaat stellen en zich willen inzetten voor
een Zelfstandig Waalre 2014. De achter-
grond van onze kandidaten varieert van lid
van de Seniorenraad tot voorzitter van de
hockeyclub, van docent Geschiedenis tot
belastingadviseur, van politiek en bestuurlijk
ervaren tot politiek onbevangen, állen en-
thousiast en creatief. Alles moeten we zelf
doen, van het samen vaststellen wat we
echt belangrijk vinden voor onze inwoners

tot het ontwerpen van een poster, van het
opzetten van een website tot het maken
van brochures. Een heel nieuw team
dwingt je om overal weer over na te den-
ken. Politiek zelfstandig zijn is een grote uit-
daging. Die uitdaging ga ik graag aan.”

Op 19 maart kiest u uw volksvertegenwoordi-
gers omdat u vindt dat ze goede ideeën heb-
ben over het reilen en zeilen in Waalre.  Na de
verkiezingen vergelijken de partijen hun ideeën.
Ze kijken welke partijen het beste bij elkaar
passen en bovendien op een meerderheid in
de gemeenteraad kunnen rekenen. Omdat par-
tijen het natuurlijk nooit helemaal eens zijn,
moeten ze met elkaar onderhandelen. 

Partijen die genoeg overeenkomsten vinden en
ook samen een meerderheid hebben zullen
met elkaar een zogeheten coalitie vormen. Dat
betekent dat deze partijen met elkaar een plan
maken voor de komende vier jaar. Ook mogen
deze partijen de wethouders aanwijzen. Hoe-
veel wethouders elke partij ‘krijgt’ en op welke
beleidsterreinen die wethouders gaan werken
maakt deel uit van het akkoord tussen de on-
derhandelaars: het coalitieakkoord.

Vertaalslag 
Dan begint de periode van uitvoering van de in
het coalitieakkoord gemaakte afspraken. Daarbij
zijn de rollen van het college en de gemeente-
raad heel verschillend. De raad stelt het beleid
op hoofdlijnen vast. Het college ontwikkelt de
concrete ideeën op basis daarvan en voert ze
uit. Achteraf controleert de raad of dit volgens
de afspraken is gebeurd. De raadsleden treden
altijd op als vertegenwoordigers voor de bur-
gers. Ieder raadslid probeert daarbij natuurlijk
zo goed mogelijk het verkiezingsprogramma

van zijn of haar eigen politieke partij te realise-
ren. Maar omdat een meerderheid in de raad
nodig is, moeten daarbij altijd compromissen
worden gesloten. 

Vier jaar beleid vormen en controleren
Hoewel een collegeprogramma bedoeld is om
richting te geven aan het beleid van vier jaren,
kun je natuurlijk nog niet alles vastleggen voor

zo’n lange periode. Het collegeprogramma is
erg algemeen geformuleerd en het beleid
wordt pas in de loop van de vier jaren die daar-
op volgen concreet ingevuld. Er is dus nog ge-
noeg te beslissen voor de raad! Bovendien zijn
er maatschappelijke ontwikkelingen en onver-
wachte gebeurtenissen die om reacties van de
raad vragen. 
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ZELFSTANDIG WAALRE 2014

KRACHTIG BESTUUR IN REGIONAAL VERBAND
Lijsttrekker Nan Zevenhek

NA DE VERKIEZINGEN

WAT GEBEURT ER MET UW STEM?

19 maart 2014
Na negen uur ’s avonds worden
de stemmen geteld. Als alle stem-
men geteld zijn, wordt de uitslag
bekendgemaakt. 
In Waalre kunt U vanaf 21.30 uur
naar ’t Hazzo komen om de uit-
slagen te horen. 
U kunt de uitslag bijvoorbeeld
ook vinden via teletekst of via de
websites van de NOS, Omroep
Brabant en het ED. 


