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December 2014 Fractieflits

Bij de behandeling van de parkeernota 
door de gemeenteraad heeft het CDA 
gepleit om in de kern Boxmeer te stre-
ven naar de inrichting van een gratis 
toegankelijke bewaakte fietsenstalling. 

Een dergelijke voorziening zal ervoor zorgen 
dat meer bezitters van een elektrische fiets  
ook met hun fiets naar Boxmeer zullen gaan. 

CDA raadslid Jan Stoffelen: “Veel  - met name 
oudere - gebruikers van elektrische fietsen la-
ten deze thuis omdat ze  bang zijn dat hun fiets 
wordt gestolen. Hier kunnen we wat aan doen. 
Uit voorbeelden in andere dorpen en steden 
blijkt dat er steeds meer mensen dankbaar 
gebruik maken van een bewaakte stalling”

Als meer mensen met de fiets naar het 
centrum van Boxmeer komen wordt de 
druk op de autoparkeerplaatsen vermin-
derd en anderzijds bewegen mensen 
meer, wat goed is voor de gezondheid. 

Het college heeft de raad toegezegd om de 
haalbaarheid van een dergelijke fietsenstal-
ling voor de kern Boxmeer te onderzoeken.

De provincie Brabant heeft recentelijk haar 
woningprognose bijgesteld, wat voor de 
gemeente Boxmeer betekent dat we tot 
2020 nog ruim 700 woningen dienen te 
realiseren. In alle kernen liggen wel plannen 
om tot realisatie over te kunnen gaan. In de 
kern Boxmeer is met name behoefte aan 
huurwoningen en goedkope koopwoningen.

De CDA-fractie heeft samen met andere 
fracties via verschillende moties druk 
uitgeoefend om de woningcorporaties te 
bewegen om huurwoningen te realiseren. 
Hun corebusiness  is sociale huurwoningen 
realiseren voor hen die vanwege hun 
inkomen niet op andere manieren aan 
betaalbare huisvesting kunnen komen.  

Door allerlei omstandigheden zijn de 
corporaties in financiële problemen 
gekomen en is men gebonden aan strakke 
regels waardoor ze zich genoodzaakt 
voelden om een heroriëntatie te 

Om de kloof tussen vakmensen en de arbeidsmarkt te verkleinen, heeft het CDA Boxmeer 
het college gevraagd om vanuit de gemeente initiatieven te ondernemen om te komen 
tot meer middelbaar technisch onderwijs in onze regio.  De behoefte aan technisch goed 
opgeleid personeel wordt groter, en de instroom is te laag. Ook is het van groot belang 
dat mensen die werkloos zijn geworden hun vaardigheidsniveau op peil kunnen houden!

Bouke de Bruin-van Vught: “Als we geen actie ondernemen zullen er niet genoeg goed 
gekwalificeerde mensen zijn voor de vacatures die dan ontstaan. Ook de bedrijven zelf 
geven aan dat zij op dit thema graag een actieve rol willen spelen. Daarvan getuigen 
ook de verschillende actuele initiatieven op dit vlak in de regio, zoals Techno Promo.” De 
regionale innovatiekracht is sterk afhankelijk van specialistische vakmensen. “Het is van 
het grootste belang dat gemeente, bedrijfsleven en onderwijs intensief samen optrekken”.

maken voor locaties voor woningbouw. 

CDA raadslid Peter Stevens geeft namens 
de fractie aan verheugd te zijn dat na 
vele jaren, op de plek van de Pauluskerk 
aan de Beugense weg te Boxmeer,  door 
woningcorporatie Mooiland een plan kwam 
voor de realisatie van 38 huurappartementen. 

In de raadsvergadering van oktober heeft 
het CDA, na een goede afweging, besloten 
om dit voorstel tot vaststelling van het 
bestemmingsplan te ondersteunen. 
Mooiland zal, zo blijkt uit informatie van 
de wethouder Ronnes, de komende 2 jaar 
een kleine 200 huurwoningen in Boxmeer 
bouwen, waaronder huurwoningen 
in de Elderom en in een volgende 
fase bij het prachtige Weijerstaete.

Peter Stevens - Raadslid
Woordvoerder Volkshuisvesting

Realisatie huurwoningen

Meer aandacht voor technisch onderwijs

I N H O U D

Bewaakte fietsenstalling

Boxmeer
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Bij uitstek een mooi voorbeeld van de 
ingezette beleidslijn om te streven naar 
multifunctionaliteit van gebouwen. Op 
voorwaarde dat  het totale project binnen 
de gestelde (financiële) randvoorwaarden 
kan worden gerealiseerd heeft de CDA-
fractie ingestemd met de vervolgstappen.

Twan Stiphout
CDA - Fractievoorzitter 

de problematiek van de Maaslijn onder de 
aandacht te brengen en te komen tot concrete 
oplossingen. Ook de CDA-fractie in Boxmeer, 
statenlid Noud van Vught en wethouder 
Ronnes zijn  hierbij actief betrokken geweest.

Met dit resultaat wordt nogmaals 
aangetoond hoe belangrijk het is voor een 
gemeente en regio om goede contacten te 
hebben naar zowel Provincie als het Rijk. 

Jan Stoffelen - raadslid
Woordvoerder Verkeer en 
Vervoer

Tijdens de raadsvergadering op 11 december 
is unaniem groen licht gegeven om het 
plan voor nieuwbouw van Albert Heijn , de 
Sporthal en turnhal verder uit te werken.  
Het college zal nu met betrokken partijen 
details en bestemmingsplanwijziging gaan 
voorbereiden voor verdere besluitvorming.  

Het CDA in Limburg, Gelderland en Brabant 
en CDA Tweede kamerfractie heeft zich in 
de afgelopen jaren sterk ingezet om tot 
electrificatie van de Maaslijn te komen. 

Dit alles onder aanvoering van de 
Limburgse gedeputeerde Patrick van den 
Broeck, ondersteund door  de Brabantse 
gedeputeerde Ruud van Heugten. Als 
resultaat ligt er nu een investeringsplan 
op tafel van 170 miljoen om te komen tot 
elektrificatie en op delen tot verdubbeling 
van het spoor. Op vele fronten is er lobbywerk 
verricht om zowel bij de provincies als het rijk 

Plan Albert Heijn en Sporthal verder uitwerken

Elektrificatie Maaslijn
In de raadsvergadering van 
september kwam een voorstel voor 
een mestverwerker in Overloon aan 
de orde. De opzet van dit concept 
is innovatief door de koppeling van 
een aantal processen waarbij het 
resultaat slechts enkel en alleen  
bestaat uit herbruikbare mineralen. 

De Agribusines is binnen de gemeente 
Boxmeer een belangrijke economische 
pijler en draagt dit - samen met vele andere 
gemeenten - uit binnen Agrifood Capital. 
Onze regio is de bakermat van Agri en 
Food. Zonder ruimte voor innovatie is er 
geen ontwikkeling en blijven we stilstaan.  
Met dit initiatief kunnen we hier concreet 
vorm aan geven en een bijdrage leveren 
aan een duurzame veehouderij. Het CDA 
heeft dit voorstel voor mestverwerking 
dan ook van harte ondersteund. 

Peter Stevens - raadslid
Woordvoerder Milieu en 
Ruimtelijke Ordening

Duurzame mestverwerking

Versterking winkelcentrum
Kwaliteitsverbetering en aanbodversterking 
zijn noodzakelijk om het centrum van 
Boxmeer aantrekkelijk te houden en daarmee 
de concurrentiepositie verder te versterken. 
Detailhandelsinitiatieven die zich voordoen in 
het kernwinkelgebied en meerwaarde hebben 
voor Boxmeer-centrum zullen we moeten 
faciliteren. De beoogde uitbreiding draagt 
bij aan de dynamiek in detailhandel, het 
verbeteren van de consumentenverzorging en 
een versterking van de regionaal-verzorgende
functie van het centrum van Boxmeer. 
Tevens voorziet het in de behoefte van de 
concument. Een moderne supermarkt met 
meer keuzemogelijkheden en meer beleving.

De Sporthal / Turnhal
Het integreren van een accommodatie voor 
gymnastiek- en turnvereniging De Meere in 
sportcomplex ’t Hoogkoor samen met de vraag 
voor zaalcapaciteit voor bewegingsonderwijs 
in de kern Boxmeer is volgens de CDA 
fractie een gouden greep. Door in te blijven 
zetten op multifunctionele oplossingen op 
gebied van sport- en bewegingsonderwijs 
snijdt het mes aan meerdere kanten.  

• Multifunctionele sportaccommodatie 
ten behoeve van het onderwijs  

• Behoud binnenzwembad voor Boxmeer 
en omstreken  

• Accommodatie gymnastiek- en 
turnvereniging De Meere 

• Sportcomplex ’t Hoogkoor wordt 
geactualiseerd en aangepast aan de 
eisen van deze tijd. 

• Exploitatie ‘t Hoogkoor en hiermee de 
continuïteit van de voorziening wordt 
verbeterd  

• Er wordt efficiënt omgaan met de 
beschikbare middelen 

De CDA fractie heeft het college wel 
gevraagd om aandacht te besteden aan 
voorzieningen en toegankelijkheid voor 
gehandicapten en voldoende nooduitgangen 
voor mogelijke eventementen in de sporthal.
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verhalen wil het CDA via een landelijk 
meldpunt de problematiek in kaart brengen 
door nieuwe gevolgen van het kabinetsbeleid 
snel te signaleren. Niet in alle gevallen 
zal dit direct een oplossing bieden, maar 
kan in ieder geval de aandacht worden 
gegeven die het uw ervaring verdient.

Waar mogelijk worden reacties doorgegeven 
aan de CDA afdeling Boxmeer om te kijken 
of er voor een specifiek probleem een 
passende oplossing kan worden gevonden.
Meld uw ervaring via:

www.cda.nl/meldhetmona

Sonja Stevens - raadslid
Woordvoerder Zorg

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente 
verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de zorg. Daarbij willen we als CDA 
Boxmeer er voor waken dat er niemand 
tussen wal en schip raakt en dat er 
zoveel mogelijk gestreefd wordt naar 
maatwerk en passende oplossingen. 

We pleiten voor recht op zorg die mensen 
daadwerkelijk nodig hebben, waarbij 
vrijwilligers en mantelzorgers onmisbaar 
zijn, maar professionele ondersteuning 
essentieel blijft om de kwaliteit en 
continuïteit van de zorg te waarborgen. 

Laat ons weten waar u, als ontvanger of 
verlener van mantelzorg, tegen problemen 
aanloopt door de veranderingen. Met uw 

Bouke de Bruin: “enorm verrast 
door enorm bolwerk aan kennis”

Een kort interview met nieuwkomer in de CDA-fractie. Hoe 
heeft ze de eerste maanden ervaren?

Hoe heb je de start ervaren?
Op 19 maart werd ik met voorkeursstemmen gekozen in de 
gemeenteraad van Boxmeer. Mijn politieke carrière ging meer 
voortvarend van start dan ik in gedachten had. Mijn intentie 
was om eerst maar eens ervaring op te doen op de achtergrond 
in een achterban functie. Dan zou ik “de klappen van de 
zweep” kennen en kunnen bekijken of ik een toegevoegde 
waarde kon zijn binnen onze CDA fractie. Door de stemmen 
die ik heb gekregen ben ik direct “in het diepe” gegooid.

Werd je goed opgevangen in de fractie?
Vanaf het begin heb ik het welkom ervaren als een warm 
bad. Maar ook ben ik verrast door het enorme bolwerk aan 
kennis en ervaring dat bij het CDA op de achtergrond hard 
aan het werk is. Hoe een ieder op zijn aandachtsgebied 
gespecialiseerd is en inhoudelijk zeer goed op de hoogte is van 
vrijwel alles wat er speelt. Hierdoor ben je snel bijgesproken.

Wat kan beter bij het CDA?
Ik zie een CDA dat veel goed werk verricht, maar soms vind 
ik het wel eens jammer dat dit niet altijd gesignaleerd wordt 
door onze kiezer. Als we beter zouden kunnen laten zien 
waar onze krachten liggen en wat we binnen de gemeente 
doen, ben ik ervan overtuigd dat we een groter publiek 
gaan bereiken. Meer en beter communiceren, bijvoorbeeld 
via social media, zou daarbij enorm kunnen helpen.

Met welke onderwerpen houd jij je bezig?
Dit zijn onderwijs, jeugd en sport en financiën.

Wat zou je nog aan de lezer willen meegeven?
Ik gun het iedere inwoner van de gemeente Boxmeer om 
eens te zien wat er besproken en geregeld wordt binnen 
de gemeenteraad. De tijd en energie die er gegeven wordt 
om de gemeente mooier te maken zal velen verwonderen. 
Binnen onze gemeente is het goed geregeld met een goed 
functionerende gemeenteraad en college, waar we trots op 
mogen zijn.

Zorgen voor zorg op maat

ACTUEEL

CDA Boxmeer heeft zich in de afgelopen 
anderhalf jaar hard gemaakt voor 
behoud en verdere ontwikkeling van 
het Oorlogsmuseum in Overloon. Dat 
deze inzet niet voor niets is geweest 
blijkt uit de laatste ontwikkelingen.

Na de brief die door de gemeenteraad 
op initiatief van de CDA-fractie in 2013 
is verstuurd naar het provinciebestuur 
is de zaak aardig in beweging gebracht. 

Het Vrijheidsmuseum WOII initiatief 
is inmiddels van tafel, en heeft zowel 
Gedeputeerde Staten als Provinciale 
Staten en Brabant oog gekregen voor het 
Oorlogsmuseum in Overloon. Mede door 
een CDA-motie in de staten - ingediend door 
statenlid Noud van Vught uit Rijkevoort - 
zal op korte termijn duidelijk worden wat 
de provincie kan betekenen , al dan niet 
in samenwerking met Vfonds, Gemeente 
Boxmeer en het Oorlogsmuseum .

Ook hier zie je in de praktijk - net als bij de 
Maaslijn - hoe belangrijk het is om als lokale 
CDA-fractie via de partij goede contacten te 
hebben met bij de Provincie en in Den Haag. 

Jan Stoffelen - raadslid
Woordvoerder Recreatie en 
Toerisme

Oorlogsmuseum
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Globemilk diverse Nederlandse supermarkten 
en internationale groothandelaren 
van Nederlandse kwaliteitsprodukten. 

Nederland heeft wereldwijd een excellente 
reputatie hoog te houden als het gaat om 
zuivel. Voor de gehele sector, maar ook voor 
deze regio, is het van wezenlijk belang dat de 
gemeente en provincie zo pro-actief mogelijk 
met alle innovatieve ondernemers mee moet 
denken. Maar tot nu toe is de samenwerking 
bijzonder positief en effectief gebleken”

Dat de Agrifood sector belangrijke 
impulsen geeft voor de werkgelegenheid 
in Boxmeer en omgeving bleek eens 
te meer bij een werkbezoek van CDA 
Boxmeer aan melkfabriek Globemilk. 

Globemilk BV is opgericht in 2007 door familie 
Van der Vleuten, van oudsher melkveehouders 
uit Overloon. Ten grondslag aan de oprichting 
van Globemilk ligt de filosofie om waarde toe 
te voegen aan melk. In 2000 heeft deze filosofie 
geleid tot het ontstaan van Zuivelboerderij 
de Romkan waar ambachtelijk ijs en andere 
melkproducten werden geproduceerd. Het 
steeds opener worden van de zuivelmarkt 
heeft er toe geleid dat in december 2007 
werd gestart met de bouw van Globemilk op 
het industrieterrein Saxe Gotha te Boxmeer. 
Inmiddels werken er 25 mensen en voorziet 

Agenda

21-dec-14 - CDA erwtensoepactie 
 
08-jan-15 - Werkbezoek Oorlogsmuseum 
15-jan-15 - Commissievergadering 
22-jan-15 - Commissievergadering 
29-jan-15 - Gemeenteraadsvergadering 
 
05-feb-15 - Commissievergadering 
09-feb-15 - Achterbanbijeenkomst CDA 
12-feb-15 - Commissievergadering 
26-feb-15 - Gemeenteraadsvergadering 
 
05-mar-15 - Commissievergadering 
12-mar-15 - Commissievergadering 
16-mar-15 - Achterbanbijeenkomst CDA 
19-mar-15 - Commissievergadering 
26-mar-15 - Gemeenteraadsvergadering

Deze huis-aan-huis folder
wordt u aangeboden door

CDA fractie in de 
gemeenteraad van Boxmeer

www.cdaboxmeer.nl

  Ik word lid van het CDA (70,-- euro per kalenderjaar)
  Ik word proeflid van het CDA (19,95 euro - tot 31-12-2015)

Naam  m/v

Adres 

Postcode

Woonplaats

Telefoon

E-mail

Geboortedatum

Opsturen naar: Postbus 30453, 2500 GL Den Haag, of digitaal aanmelden:

https://www.cda.nl/partij/doe-mee/word-lid/

Werkbezoek Globemilk

CDA wenst u een gelukkig en gezond 2015

Socialmedia 

Twitter 
@CDABoxmeer 
@ErikRonnes 
@TwanStiphout 
@SonjaStevens 
@PStevens01 
@JanStoffelen 
@BoukeDeb 
 
Facebook
www.facebook.com/cdaboxmeer 
www.facebook.com/eronnes
www.facebook.com/sonja.stevens.758 
www.facebook.com/twan.stiphout
www.facebook.com/bouke.debruinvanvught

Verder werken aan 
onze mooie gemeente!

“met elkaar, voor elkaar”
“11 dorpen sterk”

Doe je mee?

0485-362111


