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VVD Woensdrecht wenst u een fijn lang Paasweekend.
Van onze voorzitter, Edwin van Sprundel.
Beste Liberalen,
We mogen trots zijn.
Trots zijn op het vertrouwen van de burgers van Nederland, wat ze uitgesproken heeft
richting de VVD, gezien de uitslag van de verkiezingen 2015 voor de Provinciale Staten en
voor de Waterschappen.
Natuurlijk verliezen we een paar zetels, maar net als het herstel van Nederland, zet ook het
herstel (en vertrouwen) van onze VVD door, gezien de vorige EP-verkiezingen van 2014.
Trots zijn op de energieke en professionele kandidaten die wij als VVD Woensdrecht de
afgelopen maanden gesteund en gepromoot hebben.
Trots zijn op de leden van de VVD Woensdrecht die zich als een hechte club op allerlei
fronten laat zien tijdens de aanloop naar (maar ook na) verkiezingen van maart 2015.
We hebben het de afgelopen periode niet makkelijk gehad, maar de VVD loopt niet weg voor
het nemen van haar verantwoordelijkheid. Dát is de VVD.
Wij spreken het vertrouwen uit naar onze leden van de Provincie én het Waterschap en
wensen hen allen succes met het besturen van onze mooie provincie Noord-Brabant, de
inzet voor de regio West-Brabant en het Waterschap.
Tijdens de mosselavond met de leden van de VVD Bergen op Zoom, Steenbergen en Tholen,
heeft de VVD Woensdrecht aangegeven een volgend initiatief te nemen.
Dat gaan wij nog dit jaar doen. Dit zal een culinair spektakel worden op de Brabantse Wal,
met een prachtig streekproduct, bereid door één van de vele en goede koks, die de
gemeente Woensdrecht kent.
In april gaan wij verder met de kennismaking en het uitbreiden van ons netwerk. Ditmaal
met onze liberale Belgische vrienden van Kalmthout, Kapellen en Stabroek, waarover in de
volgende nieuwsbrief meer.
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Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief van de VVD Woensdrecht, die
wederom door ons gewaardeerde raadslid, Henk Kielman is vormgegeven.
Namens het bestuur van de VVD Woensdrecht wensen wij u, uw gezin, familie en alle
naasten die u lief heeft een vrolijk Pasen.
Met liberale groet,
Edwin van Sprundel
Voorzitter VVD Woensdrecht

Kansen benutten - Provinciegelden geven nieuwe mogelijkheden.
Een oproep van onze oud-voorzitter Willem Damme.

100 miljoen Euro voor het Brabantse Platteland.
Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (project
POP3) geeft Europa in Noord-Brabant een impuls voor de verbetering van het platteland, zodat het
bij de tijd blijft en duurzamer wordt. De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan agrariërs,
waterschappen en aan samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en agrarische bedrijven
die aan deze vernieuwing en verduurzaming willen bijdragen.
Vanuit de provincie is dit onlangs bekend gemaakt en er heeft ook al een kort bericht in de lokale
krant gestaan.
POP3 is het Europese subsidieprogramma voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid in
Nederland. Elk land kan zelf het beleid en de kaders vaststellen zolang een en ander maar bijdraagt
aan het versterken van de landbouw.
Binnenkort komt er 100 miljoen Euro beschikbaar via Europa en de Provincie. Dit bedrag is voor het
innoveren en verduurzamen van de landbouw in de breedste zin des woords.
Het is bedoeld voor innovatieve projecten vanuit het bedrijfsleven en waterschappen ter verbetering
van de waterkwaliteit en nieuwe natuur.
Het is belangrijk dat Noord-Brabant hieraan in belangrijke mate meedoet en dat ook bij ons in
Woensdrecht we deze kans gaan benutten. Met samenwerking kunnen we goede resultaten
bereiken. Het is voor Woensdrecht belangrijk dat land en water schoon zijn, dat er voldoende water
is om verdroging tegen te gaan en dat ons milieu beschermd wordt.
Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend bij de Provincie en de beste en meest
veelbelovende projecten komen in aanmerking. De termijn waarbinnen de subsidies kunnen worden
aangevraagd wordt verwacht van mei tot augustus 2015 te lopen.
Daarom een oproep aan alle agrariërs in de gemeente en de ZLTO maar zeker ook aan het College
van B&W om de kansen die hier liggen ten volle te benutten.
Voor alle inlichtingen over dit onderwerp kunt u terecht bij Willem Damme.
In de Raadsvergadering van 2 april heeft de fractie bij monde van Henk Kielman hierover de volgende
vragen gesteld :
1. Is de portefeuillehouder op de hoogte van het feit dat er 100 miljoen te vergeven is ?
2. Gaat de portefeuillehouder actie ondernemen voor Woensdrecht, wellicht samen met
agrariërs, bedrijven en de ZLTO ?
Pagina 2 van 11

VVD Woensdrecht Nieuwsbrief 3 - 2015

3. Kan de gemeente de aanvragers (agrariërs, bedrijfsleven, waterschappen)
helpen en is daar mogelijkheid toe ?
4. Is er ook een project dat de gemeente aan kan vragen ?
5. Kan de portefeuillehouder de Raad in de laatste Raadsvergadering vóór het zomerreces
informeren over de stand van zaken m.b.t. dit POP3 project ?
De portefeuillehouder, Hans de Waal, liet tijdens de Raadsvergadering weten dat het zeker niet aan
de aandacht van het College was ontsnapt en dat er inderdaad naar mogelijkheden wordt gekeken.
Hij preciseerde nog even dat het eigenlijk om 87 miljoen gaat, maar het blijft in elk geval een groot
bedrag. Het College gaat nu kijken naar de projecten die in aanmerking kunnen komen samen met de
door mij in de vragen genoemde partners. Nog ruim voor het zomerreces komt er van Hans de Waal
nog een Raadsinformatienota over. Wij houden u daarvan op de hoogte.
Henk Kielman en Willem Damme

18 maart verkiezingen Prov. Staten en Waterschap

Het was druk in Breda op
28 februari bij de start van
de landelijke VVD campagne
voor de Provinciale Statenen Waterschapsverkiezingen
volgens onze oud-voorzitter
Willem Damme.
Foto: Willem Damme

CDA, PVV en VVD de grote 3 in Woensdrecht
Aan de volgorde van de partijen is niets veranderd sinds de Provinciale Staten verkiezingen in 2011.
CDA en PVV waren en blijven net iets groter dan de VVD. Wel is de PvdA verder weggezakt en zowel
links als rechts ingehaald door de SP en D66. Partij voor de dieren, lokaal Brabant en de 50 Plus partij
zijn ongeveer even groot in Woensdrecht bij deze verkiezingen met elk bijna 300 stemmen.
Verreweg de grootste stemmentrekker was Jeffrey van Agtmaal bij het CDA met meer dan 1200
voorkeurstemmen. Compliment voor een goede campagne alhier. De bekendheid als lokale
wethouder maar ook al vanwege zijn contacten met de provincie hebben zeker geholpen. De vraag
of hij het gaat halen deze keer (stond nr. 12 op de CDA lijst), al meteen of in de nabije toekomst, blijft
nog even onbeantwoord. Op de VVD lijst was Bert Pauli als lijsttrekker de stemmentrekker, maar ook
Hubert Koevoets trok met 272 stemmen veel kiezers in Woensdrecht.

Stel, stel………..Als, als……..
Zouden we met de partijen zoals die op de kandidatenlijst stonden en met deze opkomst en uitslag
de gemeenteraad moeten vormen dan zien we het onderstaande resultaat – zoals gezegd puur
hypothese en er mag geen enkele relatie met de werkelijkheid in worden gezien.
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Voorzitter
VVD 3

2 SP
2 D66

PVV 4

CDA 4

1 PvdA
1 PvdD
1 50 Plus
1 Lokaal

Verkiezingen PS en Waterschap op 18 maart 2015
De gekozen VVD kandidaten

De PROVINCIALE STATEN

WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

1 Bert Pauli ‘s Hertogenbosch
2 Martijn van Gruijthuijsen Tilburg
3 Wilma Dirken Halderberge
4 Christophe van der Maat Breda
5 Hubert Koevoets Bergen op Zoom
6 Peter Portheine Bergeijk
7 Inge Schüller Woudrichem
8 Wouter Bollen Sint Anthonis
9 Tim Kouthoofd Eindhoven
10 Suzanne Otters Vught

1 Huub Hieltjes Breda
2 Cécile Franssen Tilburg
3 Anco Sneep Dinteloord (Steenbergen)
4 Maarten Velthoen Bergen op Zoom
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De Provinciale Staten in Noord-Brabant
verkiezingen in 2011 en nu.
De zetelverdeling in de PS zoals die was en zoals die nu is geworden in onderstaande tabel.
Politieke Partij
VVD
CDA
PVV
SP
PvdA
D66
Groen Links
50 Plus
Partij voor de dieren
Lokaal Brabant
Chr. Unie - SGP
TOTAAL

Oude zetels
12
10
8
8
7
5
3
1
1
55

Nieuwe zetels
10
9
7
9
4
7
3
2
2
1
1
55

VVD weer de grootste partij in de PS !
Met 10 zetels voor de VVD zijn we weer de grootste partij en houden we het initiatief bij de vorming
van de coalitie en de invulling van de gedeputeerden. Er van uitgaande dat de VVD weer twee
gedeputeerden levert zijn de eerste 12 namen van de lijst van belang en dus naast de gekozen leden,
zoals al gemeld, ook nog de nrs 11 en 12 van de VVD kandidatenlijst: Karel Burger Dirven uit Den
Bosch en Alex Panhuizen uit Tilburg.

In deze tabel staat de uitslag in Woensdrecht. Het resultaat PS in
2011 en 2015 met ook het percentage van de uitgebrachte stemmen.
Politieke Partij
VVD
CDA
PVV
SP
PvdA
D66
Groen Links
Partij voor de dieren
Chr. Unie - SGP
50 Plus
Lokaal Brabant
Overige lijsten
TOTAAL
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Stemmen 2011
1639
1840
1651
742
960
387
228
257
53

% in 2011
20,4
22,9
20,5
9,2
11,9
4,8
2,8
3,2
0,7

3,5

Stemmen 2015
1052
1588
1330
811
441
555
124
287
61
291
271
23

% in 2015
15,3
23,1
19,4
11,8
6,4
8,1
1,8
4,2
0,9
4,2
3,9
0,3

287
8044

100

6834

100
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Opkomst :
Kiesgerechtigden :
Geldige stemmen :

in 2011 49,2 %
in 2011 16379
in 2011 8044

in 2015 42,3 %
in 2015 16220
in 2015
6834

Op de poster staan v.l.n.r. de 4 West-Brabantse kandidaten
voor de Provinciale Staten Wilma Dirken (nr. 3),
Hubert Koevoets (nr. 5), Inge Schuller (nr. 7) en
Christophe van der Maat (nr. 4).

En dan kunnen we natuurlijk ook nog even kijken naar de
verschillende stembureaus in onze gemeente. Een overzicht
is gegeven in de onderstaande tabel. Verder kijken we nog
even naar het stemgedrag in de 5 kernen van onze gemeente
op basis van de stembureaus. Dat zal niet helemaal correct
zijn omdat overal gestemd kon worden en niet alleen in de
eigen kern, maar een redelijke schatting komt hier wel uit.

De Stappen Hoogerheide
Gemeentehuis Hoogerheide
Lucashof Hoogerheide
Blickvelt Woensdrecht
Sportpark Jac van Hoek Hoogerheide
De Drieschaar Ossendrecht
Mariahove Osssendrecht
Hotel Dekkers Ossendrecht
De Biezen Putte
De Beukenhof Putte
De Kloek Huijbergen

Totaal 1052 1588 1330 811 441 555 124 291 287 271 61 23 6834
sd: 1
78 109 151 94 54 66 16 26 31 36 5 0 666
sd: 2
153 235 199 142 72 75 15 36 49 43 9 5 1033
sd: 3
129 163 133 82 22 59 16 38 29 37 7 2 717
sd: 4
88 120
79 61 31 60 11 16 23 39 7 6 541
sd: 5
70 113 125 79 29 46
7 20 23 28 2 2 544
sd: 6
93 148
86 39 52 40
5 15 16 20 4 0 518
sd: 7
79 127
90 65 46 44
9 29 32 12 5 0 538
sd: 8
48 117 104 63 36 25 10 38 22 12 5 1 481
sd: 9
59
39 135 51 22 16
9 15 18 12 7 4 387
sd: 10 104
62 148 71 47 51
9 38 16 19 2 1 568
sd: 11 151 355
80 64 30 73 17 20 28 13 8 2 841

* “Overige partijen” is een combinatie van Platform vrije politiek (lijst 10), Stem NL (lijst 11),
Libertarische Partij (lijst 13) en Jezus leeft (lijst 15).
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Geldige stemmen

Overige Partijen

14. ChristenUnie-SGP

12. Lokaal Brabant

9. Partij voor de Dieren

8. 50PLUS

7. GROENLINKS

6. D66

5. PVDA

4. SP

3. PVV

2. CDA

1. VVD

GEMEENTE WOENSDRECHT

Partij

In de onderstaande tabel staan de uitgebrachte geldige stemmen in de 11 stembureaus in onze
gemeente per partij en in de laatste kolom het totaal uitgebrachte stemmen in de gehele gemeente.
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Partij
Totaal
1. VVD
1052
2. CDA
1588
3. PVV
1330
4. SP
811
5. PVDA
441
6. D66
555
7. GROENLINKS
124
8. 50PLUS
291
9. Partij voor de Dieren
287
12. Lokaal Brabant
271
14. ChristenUnie-SGP
61
Overige Partijen
23
Geldige stemmen
6834
Blanco stemmen
13
Ongeldige stemmen
18
Opgeroepen
16220
Opkomst
6865
Opkomstpercentage
42,32%

15,3
23,1
19,4
11,8
6,4
8,1
1,8
4,2
4,2
3,9
0,9
0,3
99,5

430
620
608
397
177
246
54
120
132
144
23
9
2960
4
5
6959
2969
42,7%

14,5
20,9
20,5
13,4
6,0
8,3
1,8
4,0
4,4
4,9
0,8
0,3
99,7

88
120
79
61
31
60
11
16
23
39
7
6
541
0
2
1216
543
44,7%

16,2
22,1
14,5
11,2
5,7
11,0
2,0
2,9
4,2
7,2
1,3
1,1
99,6

220
392
280
167
134
109
24
82
70
44
14
1
1537
3
7
3955
1547
39,1%

14,2
25,3
18,1
10,8
8,7
7,0
1,6
5,3
4,5
2,8
0,9
0,1
99,4

163
101
283
122
69
67
18
53
34
31
9
5
955
2
3
2418
960
39,7%

17,0
10,5
29,5
12,7
7,2
7,0
1,9
5,5
3,5
3,2
0,9
0,5
99,5

%

Huijbergen

%

Putte

%

Ossendrecht

%

Woensdrecht

%

Hoogerheide

%

GEMEENTE

Een kort overzicht van het stemgedrag in onze kernen.

151 17,8
355 42,0
80
9,5
64
7,6
30
3,5
73
8,6
17
2,0
20
2,4
28
3,3
13
1,5
8
0,9
2 0,2
841 99,4
4
1
1672
846
50,6%

Overige Partijen: Platform Vrije Politiek, Stem NL, Libertarische Partij en Jezus leeft.

In onderstaande samenvatting en de bovenstaande tabel zijn de verschillende stembureaus in iedere
kern bij elkaar gevoegd om een beeld per dorp te krijgen.
Huijbergen – 1 stembureau – CDA bolwerk
Met 42% CDA stemmers en een relatief hoge opkomst in vergelijking met de andere dorpen kunnen
we wel stellen dat Huijbergen een echt CDA bolwerk is. Ongetwijfeld zal nu ook hebben meegespeeld
dat dorpsgenoot Jeffrey van Agtmaal op de CDA lijst stond maar dan nog is het een prachtig CDA
resultaat. De VVD heeft het als enige partij in Huijbergen ook goed gedaan met een duidelijke
tweede positie (18%). Alle andere partijen, ook de PVV, hebben minder dan 10% in Huijbergen. Ook
bij de vorige PS verkiezingen waren CDA en VVD de twee grootste partijen in Huijbergen.
Hoogerheide – 4 stembureaus – CDA en PVV groot
In Hoogerheide komen er twee partijen ongeveer even groot uit de bus: CDA en PVV met elk ruim
20% van de stemmen. 3 en 4 zijn VVD en SP met rond de 14% van de stemmen elk en dan volgen er
de anderen met minder dan 10%. Opmerkelijk dat ook hier de PVV heel groot is. De PvdA stelt teleur
en is, zoals bijna overal, links en rechts ingehaald door de SP en D66.
Op Basisschool De Stappen en op het Sportpark Jac van Hoek is de PVV opmerkelijk de grootste
partij. Lokaal Brabant heeft overal wel wat stemmen opgehaald zonder enorm aan de weg te
timmeren. Zoals gebruikelijk is de opkomst op het gemeentehuis hoog met ruim 64%.
Ossendrecht – 3 stembureaus – CDA, PVV en VVD de eerste 3
In Ossendrecht is de opkomst deze keer het laagst van alle kernen met minder dan 40%. Ook hier is
de PVV groot na het CDA en de tweede partij. De PvdA doet het relatief goed in Ossendrecht, zoals
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vanouds overigens, maar is toch ook hier door de SP voorbijgestreefd. De SP heeft wellicht daarom
toch in Ossendrecht wat minder stemmen getrokken. De relatief meeste 50 Plus en PvdD stemmers
zijn daarentegen wel weer in Ossendrecht naar de stembus gegaan. Voor de VVD zijn hier nog kansen
want het behaalde resultaat kan hier nog een stuk beter.
Putte – 2 stembureaus – echt PVV !!!!
Wanneer je in Putte woont en zelf geen PVV stemt, doet óf je linker buurman dat óf je rechter
buurman. Immers met 30% van de stemmen betekent dit dat vrijwel 1 op de 3 kiezers op de PVV
stemt. Niets nieuws overigens want dat was bij de vorige verkiezingen ook al zo. Daarnaast is de VVD
duidelijk de tweede partij in Putte met toch nog 17% van de Putse stemmen. In Putte heeft het CDA
niets te vertellen – een wel extreem laag % stemmen vergeleken met de rest van de gemeente; ook
niets nieuws overigens.
Woensdrecht – 1 stembureau – CDA de grootste met VVD op 2

In Woensdrecht zijn het CDA en de VVD de grootste partijen en komt de PVV minder naar
voren. De SP en D66 zijn hier twee keer zo groot als de PvdA. De PvdA is hier ook kleiner dan
Lokaal Brabant waar Adri van Zweden op de lijst stond. Kennelijk toch een paar (want het
gaat hier over kleine getallen) kiezers in Woensdrecht die haar graag in Den Bosch zien.

Het waterschap Brabantse Delta – De resultaten.
Mooi resultaat voor de VVD in West-Brabant – Grootste partij.
De VVD heeft de verkiezingen voor het Waterschap gewonnen met ruim 500 stemmen meer dan het
CDA. Ook het resultaat voor Ons Water (derde partij) was opmerkelijk goed. Met een opkomst in de
regio van 37,8 % (net als bij ons in Woensdrecht) was dit voor het waterschap heel hoog. De dijkgraaf
Carla Moonen zag hierin in BNDeStem een toenemende belangstelling voor het Waterschap “het
waterschap leeft meer dan ooit”, maar dat lijkt me toch echt flauwekul. Het meelift effect met de PS
verkiezingen zal een veel belangrijker factor zijn geweest. Hoe dan ook, een mooi
opkomstpercentage (in 2009 was dat maar 16,5 %) en ook mooi dat de VVD de grootste partij is
geworden.

Pagina 8 van 11

VVD Woensdrecht Nieuwsbrief 3 - 2015

De 23 zetels zijn als volgt verdeeld over de 8 deelnemende partijen:
4 zetels:
VVD , CDA en Ons Water.
3 zetels:
West-Brabant Waterbreed en Water Natuurlijk
2 zetels:
PvdA en 50 Plus
1 zetel :
Algemene Waterschapspartij.

Wie zijn er gekozen voor de VVD in het Waterschap Brabantse Delta?
Voor de VVD zijn gekozen (met een totaal van 239.758 stemmen waarvan 43.282 voor de VVD):

Huub Hieltjes (Breda – 26.114),
Anco Sneep (Steenbergen- 1138) en

Cécile Franssen (Tilburg - 3825),
Maarten Velthoen (Bergen op Zoom - 1667).

Met Anco en Maarten is de Brabantse Wal in elk geval goed vertegenwoordigd in het Waterschap.
Manus Bolders, op plaats 27, behaalde 230 voorkeurstemmen; een zeer mooi resultaat.

Waterschap verkiezingen – resultaten in Woensdrecht
De resultaten in Woensdrecht van de verkiezingen voor het Waterschap hebben een opkomst
opgeleverd die bijna net zo groot was als voor de Provinciale Staten. Niet heel erg verrassend omdat
tegelijk gestemd kon worden en er waarschijnlijk een groot meelift effect was. Van de 17.625
opgeroepen kiezers kwamen er 6663 (37,8%) waarvan er 190 blanco of ongeldig stemden.
Opmerkelijk dat er ruim 1400 personen in Woensdrecht méér werden opgeroepen voor het
Waterschap dan voor de Provinciale Staten; inwoners van Woensdrecht met een buitenlands
paspoort.
De resultaten voor Woensdrecht zijn iets anders dan voor onze hele regio met vooral Ons Water als
de winnaar en onze VVD als een goede tweede deze keer en groter dan zowel PvdA als CDA.

Partij
stemmen
Partij
stemmen
---------------------------------------------------------------------------------------------------VVD
1054
Ons Water
1549
PvdA
983
West-Brabant Waterbreed
805
CDA
863
Water Natuurlijk
413
50 Plus
501
Algemene Waterschapspartij 296
Totaal aantal geldige stemmen: 6473
Het totaal van de landelijke partijen (3201 stemmen) is ongeveer even groot als het totaal van de
stemmen uitgebracht op de “water”partijen (3063). Opmerkelijk is de grootte van Ons Water, een
partij met een overgrote meerderheid van kandidaten uit Bergen op Zoom (met Louis van der Kallen)
waar dus vanuit Woensdrecht massaal op is gestemd.
Henk Kielman, 25 maart 2015

Dat was het dan weer en vanuit de VVD Woensdrecht: KIEZERS BEDANKT !!!!
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Het Ondernemersfonds, de reclamebelasting
en de VVD Woensdrecht.
Op 2 april 2015 is de uitslag bekend geworden van het onderzoek dat is gehouden onder
ondernemers in onze gemeente (behalve Woensdrecht en Calfven) om inzicht te krijgen in het
draagvlak onder onze ondernemers voor het al dan niet invoeren van reclamebelasting. Er waren 3
mogelijkheden om je mening kenbaar te maken: Vóór of tegen reclamebelasting stemmen bij de
notaris (Vermunt) in Hoogerheide of niet stemmen. Bij niet stemmen was er in de informerende brief
aangegeven dat hieruit zou worden opgemaakt dat er dan geen bezwaar was tegen de invoering van
deze nieuwe belasting.
De uitslag gaf het onderstaande resultaat.
Er zijn 335 brieven naar ondernemers verstuurd.
Vóór stemmers bij de notaris:
18
Tegen stemmers bij de notaris:
146
Ongeldige stemmen bij de notaris:
3
Totaal aantal stemmers bij de notaris: 167
Gaan we er van uit dat alles perfect verlopen zou zijn, dan betekent dit dat er 335 – 167 = 168 nietstemmers zijn geweest. Hoewel theoretisch het aantal tegenstemmers minder dan de helft is kan
hier moeilijk van voldoende draagvlak worden gesproken volgens de VVD. Brieven zijn wellicht niet
aangekomen of ondernemers hebben geen brief gehad, waren met vakantie of zakenreis, griep e.d..
Ook dit geeft nog enige onzekerheid. Verder kunnen we nog beschouwen dat uitgebrachte stemmen
bij de notaris (zowel vóór als tegen) zwaarder wegen dan niet uitgebrachte stemmen. Met veel meer
echte tegen stemmers kun je dan zeker niet van draagvlak spreken. Niet doen dus volgens de VVD
Woensdrecht. Ook de ander partijen in de raadsvergadering van 2 april waren deze mening
toegedaan zodat unaniem werd besloten deze belasting niet in te voeren.

Wat dan wel ?
Ondernemersverenigingen en Dorpsplatforms.
De VVD Woensdrecht is van mening dat er wel degelijk verbeteringen mogelijk zijn om de
leefbaarheid in de kernen te stimuleren en ook dat het mogelijk moet zijn om de leegstand tegen te
gaan. Daar zijn wij vooral voor alle ondernemers een groot voorstander van. Concentratie van de
winkels in de kernen is een belangrijk punt maar vooral ook, zoals onze fractievoorzitter Manus
Bolders tijdens de Raadsvergadering suggereerde in zijn betoog, een goede samenwerking tussen de
Ondernemersverenigingen en de Dorpsplatforms.
De Dorpsplatforms zijn nu juist de organisaties die de wensen van de burgers goed kunnen helpen
mee vertalen naar activiteiten in de kernen. Daar past de meer zelfstandige rol, die voor de
Dorpsplatforms nu juist in deze tijd wordt besproken, perfect bij. De activiteitenplannen die de
ondernemersverenigingen hebben opgesteld zijn nog steeds goede plannen om van uit te gaan. De
Dorpsplatforms krijgen jaarlijks geld van de gemeente hetgeen dan op een nog effectievere manier
besteed kan worden. Nieuw elan met de plannen die zijn gemaakt en met goede samenwerking
tussen Dorpsplatforms en Ondernemersverenigingen is nu aan de orde. De gemeente kan hier een
faciliterende rol in spelen.
De fractie van de VVVD Woensdrecht,
Manus Bolders, Roger Boussen en Henk Kielman
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VVD Regio West-Brabant
Platformbijeenkomst zaterdag 18 april 2015
Op zaterdagmorgen 18 april is er weer een VVD West-Brabant Regioplatform. Gastspreker
op deze bijeenkomst is Rudmer Heerema (TK) die dit voorjaar een rondgang door het land
doet om met VVD'ers van gedachte te wisselen over de nieuwe wet natuurbescherming.
Locatie is het Havenhuis, Geerkade 19 in Etten-Leur. Tijd: van 10 – 12 uur. Voorafgaand zal
er een korte ALV plaats vinden; start om 09.30 uur.

AGENDA 2015
Do 9 april 19:30 uur
Wo 15 april 19:30 uur

Za 18 april 09:30 – 12:00 uur
Ma 20 april 19:30 uur
Di/wo/do 28/29/30 april 19:30 uur
Ma 11 mei 19:30 uur
Dinsdag 12 mei 19:30 uur
Vrijdag 29 en zaterdag 30 mei
Do 4 juni 19:30 uur

Themaraad Masterplan Hoogerheide Scheldeweg
Themaraadsbijeenkomst buitendienst, dorpsplatforms en
burgerparticipatie
Gemeentehuis – Toekomstvisie Woensdrecht
Maintenance en bedrijvigheid
VVD Regio West-Brabant ALV en Platformbijeenkomst
Fractieoverleg
Opinieraadsvergaderingen
Fractieoverleg
Raadsvergadering (op dinsdag i.v.m. Hemelvaartsdag)
VVD Voorjaarscongres Papendal Arnhem
Info/themaraadsbijeenkomst Integriteit

Ma 15 juni 19:30 uur
Di/wo/do 23/24/25 juni 19:30 uur
Ma 6 juli 19:30 uur
Wo 8 en do 9 juli 19:30 uur
Zondag 12 juli
Maandag 20 juli 2015

Fractieoverleg
Opinieraadsvergaderingen
Fractieoverleg
Raadsvergaderingen
VVD Woensdrecht BBQ
Begin Zomervakantie

Do 16 april 19:30 uur

“Samen voor Woensdrecht”
DE GROENE VVD GEMEENTE OP DE BRABANTSE WAL
Heeft u een mening over politieke zaken in onze gemeente, laat het ons vooral weten.
Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunnen naar onderstaand e-mail adres worden
gestuurd. Hiervoor bedankt !
VVD Woensdrecht Nieuwsbrief
Henk Kielman, Vrouwenhof 3, 4635 AD Huijbergen.
Tel.: 0164 – 643469 / 06 4231 6345
email : henk@kielman.com
website: www.vvd-woensdrecht.nl
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