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Met deze digitale nieuwsbrief willen wij u regelmatiger voorzien van
actualiteiten binnen ZLTO en binnen onze afdeling. Uw tips, suggesties
en wetenswaardigheden zijn uiteraard ook van harte welkom!

Wilt u meer informatie over de
genoemde onderwerpen of
heeft u ‘voer’ voor onze
bestuursleden? Belt u gerust:

Gemeenteraadsverkiezingen
Beste leden,
Morgen, woensdag 21 maart, vinden de gemeenteraadsverkiezingen
plaats. Aan de vooravond van deze verkiezingen vinden wij het belangrijk
om u als lid te informeren, welke leden zich verkiesbaar stellen. Om deze
reden geven wij eenmalig een Nieuwsflits per gemeente uit.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij als ZLTO
afdeling alle politieke partijen in ons werkgebied een position paper
toegestuurd. In dit document hebben we de huidige en toekomstige politici
de highlights van de agrarische sector in Heeze-Leende gepresenteerd.
Aan de hand van de thema’s ‘voedselzekerheid en gezondheid’, ‘klimaat
en energie’ en ‘vitaal platteland’ hebben we hen geïnformeerd welke
antwoorden boeren en tuinders hebben op vraagstukken in onze
gemeente. We hebben aangegeven om samen met de nieuwe
gemeenteraden en Colleges de schouders eronder te willen zetten om
onze gemeente gezonder, duurzamer, innovatiever, slimmer en
leefbaarder te maken.
Om deze reden roepen wij u ook op om morgen, woensdag 21 maart, uw
stem uit te brengen. Het is voor iedere agrariër belangrijk dat er in elke
gemeenteraad mensen komen met een boerenhart, met gezond
boerenverstand en die makkelijk benaderbaar zijn voor de agrarische
sector! De komende jaren krijgen we immers diverse belangrijke dossiers
voor de kiezen…
In de gemeente Heeze-Leende zijn de volgende leden verkiesbaar:
 Jos Vos, Sterksel
 Anja van Stipdonk, Leenderstrijp
 Johan Bakermans, Heeze
 Henk Antonissen, Leenderstrijp
 Hans van Middelaar, Sterksel
 Carel Ceelen, Heeze
 Jan Hendriks, Sterksel
 Maaike van Breugel, Sterksel
In deze Nieuwsflits stellen zij zich aan u voor.
We wensen deze kandidaten veel succes met de laatste loodjes en aan u
de dringende oproep om uw stem niet verloren te gaan!
Het bestuur
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Maaike van Breugel, Sterksel
Als ik aan de toekomst van de agrarische sector denk zijn er diverse beelden.
Worden de bedrijven van de oudere agrarische ondernemers voortgezet? En op
welke manier..
Welk idee heeft de sector daar zelf bij, nu de reconstructie van het Brabantse
platteland al weer geruime tijd achter de rug is? Hoe houden we het
buitengebied leefbaar, en kijken we naar elkaar om? En welke balans vinden we
tussen werken-leven-natuur- recreëren? Als praatboerin op het melkveebedrijf
van Mart draag ik zoveel mogelijk uit dat ‘agrarische ondernemers van de
toekomst’
veel uitdagingen hebben: Een boterham verdienen, de bevolking voeden,
recreatiemogelijkheden bieden aan burgers en buitenlui. Het is een kunst om
alle ballen in de lucht te houden, waarbij iedereen zo tevreden mogelijk is..
Aan agrarische vertegenwoordiging in de gemeenteraden de schone taak om bekwaam, realistisch en
rationeel te acteren op álle buitengebied zaken. Van bestemmingsplan tot “Brood en Spelen” (ideeën
over het platteland), van energie uit bodem/zon/wind tot samenwerken met natuur- &
cultuurorganisaties.
Een stem op mij, Algemeen Belang Heeze Leende, lijst 8 plaats 2 geeft een kans op directe invloed in
de gemeenteraad van de gemeente Heeze Leende.
Invloed die ABHL zal gebruiken om daarin samen met vertegenwoordigers van andere politieke partijen
de agrarische sector op de kaart te houden.
Met vriendelijke groet,
Maaike van Breugel-Smolders

Anja van Stipdonk-Kersten, Leenderstrijp
Beste leden,
In de vorige Nieuwsflits heb ik mij al eens aan u voorgesteld. Het bestuur
heeft mij gevraagd opnieuw een stukje te schrijven omdat ik op 21 maart
aanstaande op de kandidatenlijst van het CDA sta voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Hieronder een korte introductie over mijzelf
aangevuld met wat ik nastreef binnen de gemeentelijke politiek.
Sinds 2011 run ik samen met mijn man in Leenderstrijp een melkveebedrijf.
Als neventak openen wij in mei van dit jaar een camperplaats. Daarnaast
ondersteun ik collega ondernemers in het voeren van hun administratie en
sectorspecifieke regelgeving. Tevens ben ik bestuurslid van de Bedrijfshulp
Leende e.o. en van de ZLTO-afdeling. Maar eigenlijk ben ik op de eerste
plaats vooral moeder van 3 prachtige dochters en 1 fantastische zoon!
Binnen de gemeentelijke politiek vind ik het erg belangrijk dat de gemeente
ruimte biedt aan agrarische familiebedrijven. Ondersteunen en faciliteren om samen met onze agrarisch
ondernemers ons prachtige sector en het typische Brabantse landschap in stand te houden. Daarnaast
vind ik het erg belangrijk dat de kleine kernen leefbaar blijven voor jonge gezinnen maar ook voor
ouderen. Het mogelijk maken van burger initiatieven met gemeentelijke ondersteuning juich ik dan ook
erg toe. Het project kleine ergernissen, waar de gemeente Heeze-Leende dit jaar weer geld voor vrij
gaat maken is hier een mooi voorbeeld van. Ik zou dan ook willen oproepen hier gebruik van te maken!
Samen de schouders eronder!
Een CDA voor en door mensen met voor links en rechts het beste!
Anja van Stipdonk-Kersten, lijst 1 CDA Heeze-Leende, plaats 7

Jan Hendriks, Sterksel
Mijn naam is Jan Hendriks. Ik ben 76 jaar en (nog steeds) praktiserend veehouder. Ik ben ook
bestuurslid van Lokaal Heeze-Leende.
Ik sta bij Lokaal Heeze-Leende (lijst 2) op plaats 18, omdat ik het noodzakelijk vind, deze partij op de
hoogte te houden, wat er speelt op agrarisch gebied in de gemeente Heeze-Leende. Ook sta ik voor een
landelijk en provinciaal betrouwbare overheid, met werkbare regels, die niet tussentijds veranderd
dienen te worden.
Vriendelijke groet, Jan Hendriks
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Jos Vos, Sterksel
Wie kent mij niet? Jos Vos, melkveehouder uit Sterksel.
Bijna 4 jaar zit ik nu in de gemeenteraad. Alle raadsleden, het bestuur en
ambtenaren kennen mij, weten wat ik doe en waar ik voor sta. Ik maak er ook
geen geheim van dat ik trots ben om boer te zijn. Altijd, als het over de
landbouw, het buitengebied of over Sterksel gaat, kijken ze mij aan en wordt er
naar mij geluisterd.
De politiek heeft mensen nodig die met beide benen in de praktijk staan.
Raadslid zijn vraagt veel tijd, maar ik doe het in het algemeen belang en beslis
net als andere CDA’ers op basis van argumenten. Aan flauwekul en een half
verhaal heb ik een hekel.
De komende jaren zijn er belangrijk voor ons als agrariërs. De provincie haalt
zomaar afspraken over stalsystemen 6 jaar naar voren. Boeren ondervinden de gevolgen en zitten met
vragen. Wat moet en wat mag? Wat kost het en is dat praktisch uitvoerbaar? Kan of wil je nog wel
verder met mijn bedrijf? En zo niet wat dan?
Vragen die ook bij de gemeente terecht komen. Veel vergunningsaanvragen voor (ingewikkelde)
stalaanpassingen; is de gemeente hierop voorbereid? En wat te doen met vrijkomende gebouwen en
locaties. De nieuwe omgevingswet, duurzaamheid, energietransitie en de afstand tussen boer en burger.
Allemaal zaken waarbij boeren en gemeente elkaar tegenkomen.
Afgelopen 4 jaar heb ik veel steun en inbreng van jullie ontvangen. Daarvoor dank ik jullie allemaal, want
alleen daardoor kon ik ook echt iets betekenen als lid van de gemeenteraad.
Jos Vos, CDA, lijst 1, nummer 2

Carel Ceelen, Heeze
Al jaren sta ik op een plaatselijke politieke partij. Eerst bij
de HVP (Heezer Verenigde Partij) wat later met de
samenvoeging van Leende en Sterksel de LHL (Lokaal
Heeze - Leende) werd.
Het meeste voor de plaatselijke politiek kan ik betekenen
in een lokale partij. Om deze partij in de achterbanvergaderingen te beïnvloeden met (gezond) boerenverstand.
Wil u (gezond) boerenverstand in de achterban van een
lokale partij? Stem dan op mij!
Carel Ceelen, Lijst 2, nummer 16

Johan Bakermans, Heeze
Hallo, mijn naam is Johan Bakermans, 27 jaar en woonachtig in het
buitengebied van Heeze. Na een opleiding in België als timmerman ben ik
aan de slag gegaan bij een collega varkenshouder. In de tussentijd heb ik
nog een deeltijdopleiding varkenshouderij gedaan, omdat het bloed ging
kruipen waar het niet gaan kan. Ik wilde varkenshouder worden en men
eigen onderneming runnen. Op dit moment heb ik samen met men vader
in VOF een vleesvarkensbedrijf. Daarnaast heb ik zelf nog een bedrijf in de
agrarische dienstverlening en in de bouwsector.
Verder zit ik mezelf in voor het Agrarische Jongeren Kontakt (AJK) kring
Eindhoven-zuid. Hier ben ik voorzitter van. Ook ben ik bezig om de trotse
jongen
boeren
van
Nederland
te
promoten
door
middel
#trotsejongeboeren, dit gebeurt zowel op het vlak van media als politiek of innovatie. Ik vind het
belangrijk dat wij als jonge boeren een toekomst krijgen op het platteland en om zo onze bedrijven te
kunnen blijven ontwikkelen. Dit in samenhang met de omgeving.
Gewoon met boerenverstand iets op kunnen lossen! Niet te moeilijk denken, daar wil ik voor gaan.
Met vriendelijke groet,
Johan Bakermans, Lijst 1, nummer 8
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Hans van Middelaar, Sterksel
Beste leden en huisgenoten van de ZLTO van de gemeente Heeze-Leende,
Om als landbouw nog wat invloed op de gemeente politiek te hebben kun je het beste bij een politieke
groepering aansluiten en dan mee praten in de achterbanvergaderingen. Ik ben al lang politiek actief in
de achterban van LHL en haar voorlopers. Omdat het in Heeze-Leende één van de grotere partijen is,
zitten ze ook regelmatig in het College van B&W.
Omdat de kennis over én van de landbouw bij de meeste partijen bedroevend laag is wil ik LHL
gevraagd én ongevraagd wel van advies voorzien van landbouwzaken. Om zo te bewerkstellen dat de
besluitvorming in de fractie over landbouwzaken en algemeen belang zo goed mogelijk uitgedragen
worden.
Dus ga allen stemmen op 21 maart en kies bewust een vertegenwoordiger van de landbouw.
Met vriendelijke groet,
Hans van Middelaar, Lokaal Heeze-Leende, lijst 2, nummer 12

Henk Antonissen, Leenderstrijp
Ondergetekende staat voor behoud van het agrarisch gezinsbedrijf in onze gemeente. Deze bedrijven
zijn de drager van het landschap en de leefbaarheid van ons dorp.
Bovendien zijn ze van groot belang voor de lokale en regionale
economie en werkgelegenheid. Indien deze ondernemers en hun
opvolgers stoppen ontstaat het risico van verkrotting en illegaal gebruik
van de vrijkomende gebouwen. Ook asbest wordt dan niet meer
gesaneerd. Een gemeentebestuur kan wel degelijk een stevige bijdrage
leveren aan de continuïteit van deze bedrijven. Denk hierbij aan een
ruimhartig vergunningenbeleid als het gaat over het toelaten van
nevenactiviteiten en alternatief gebruik van de gebouwen. Ook de
regeldruk wordt voor een stevig deel bepaald door de keuzes die een
lokale bestuur maakt. Ondergetekende wil zich middels zijn netwerk en
ervaring als landbouwadviseur actief blijven inzetten voor een
generatiebestendig beleid waarbij specifiek de jonge landbouwer
vertrouwen houdt in zijn toekomst. Een toekomst met een stevig
verdienmodel gebaseerd op duurzaamheid en een toegevoegde waarde
voor het landschap en de biodiversiteit. Ook gesloten kringlopen en
deels lokale afzet van het product hebben de voorkeur.
U kunt op mij rekenen.
Met vriendelijke groet
Henk Antonissen, lijst 1, nummer 15
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Verslag lijsttrekkersdebat OVHL op 21 februari
Op 21 februari heeft het lijsttrekkersdebat plaatsgevonden, georganiseerd door het OVHL bij de
Kapellerput in Heeze. Leden van de ondernemersverenigingen stelden een aantal vragen aan de
aanwezige vertegenwoordigers van de diverse partijen. Deze avond werd geleid door Frans Broos.
De volgende vragen werden gesteld aan de partijen:
Ineke Voogd, namens RHL (Recreatief Heeze-Leende), stelde de volgende vraag: Wat zijn de plannen
voor het centrummanagement en wanneer worden deze ten uitvoer gebracht?
CDA; Er zijn visies gemaakt maar deze moeten geupdated worden. Winkelleegstand moet voorkomen
worden. Kernwinkelgebied van kerk tot kerk. Er moeten faciliteiten geboden worden aan de winkeliers
die buiten het winkelgebied vallen om te verplaatsen naar de kern.
POVJ/Groen Links; AH hoort niet thuis in de kern. Maak een horecaplein met detailhandel daarom
heen. Maak het aantrekkelijk voor de mensen.
LHL; Er worden te vaak plannen gemaakt, maar niet gerealiseerd. We moeten de plannen samen
maken met de ondernemers. Jos van der Linden, namens HWV (Heezer Winkeliersvereniging) en
centrummanagement; Wij hebben onze plannen al bij de gemeente neergelegd.
Partij Algemeen Belang; Maaike van Breugel wil, als ze in de raad komt, de ondernemers graag
uitnodigen om dit te bespreken.
Rik Hüsken namens IDHL (Industrie en Dienstverlening Heeze-Leende) stelt de randweg en de centrale
as aan de orde.
Partij Algemeen Belang en PVOJ/Groen Links zijn voorstander van de centrale as. Maaike van
Breugel deelt mede dat er een verkeerscommissie is bij de gemeente. Sommige oplossingen zijn
makkelijk te verwezenlijken maar of de centrale as de komende periode gaat lukken is nog maar de
vraag. Kijk ook eens naar eenvoudigere oplossingen.
Lokale Liberale Partij; Geert Verzijden vindt het jammer dat dit nog lang op zich laat wachten. Ga dit
realiseren en blijf niet wachten. Daar wil zijn partij voor gaan. Doorpakken en ervoor gaan.
PVDA; Toon Bosmans geeft aan dat een aantal keuzes zijn gemaakt en er worden grote stappen
gemaakt. Het is nu zaak om door te pakken. Hoofdstructuur ligt er en nu door pakken op de centrale as.
PVOJ/Groen Links; zouden graag de grote bedrijven verplaatsen die de overlast voor het doorgaande
verkeer veroorzaken. Randweg tot Leenderweg is geen oplossing, vinden zij.
Johan Bax namens ZLTO; Geurnormen voor de veehouderij worden naar voren gehaald van 2028 naar
2022. Wat gaat de gemeente daaraan doen?
PVDA; Het is de bedoeling om met deze ondernemers aan tafel te gaan.
VVD; staat niet achter aanpassing van de tijdslimiet. Tijdens een wedstrijd de spelregels niet
veranderen.
D66; Volksgezondheid staat voor hun op 1, dus vóór aanscherping geurnormen. Dit wil niet zeggen dat
er geen boeren in het buitengebied mogen, maar de producties zeker niet verhogen.
CDA; is het totaal niet eens met D66. Wij hebben vele boeren in onze omgeving die al duurzaam bezig
zijn.
Ineke Voogd namens RHL; Steeds meer bomen moeten wijken in onze gemeenschap, hoe gaan de
diverse partijen hiermee om?
LHL; wil een actief dynamisch bomenbeleid. Wij willen dat voetgangers en fietsers goed kunnen
bewegen. Daar waar bomen moeten wijken komt een herplantingsbeleid.
PVOJ/Groen Links; Bloemrijke perken daar worden wij blij van.
VVD; Wil de bloembakken continueren. RHL heeft daar geen geld meer voor, dus de vraag of zij dit
willen bekostigen. Frans Cuijpers gaat dit bekijken.
Hoe groot is de stem van onze gemeente bij regionale stemmingen? Onze gemeente wordt bijvoorbeeld
gebruikt voor omleidingsroutes.
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PVDA; Wij staan regionaal hoog op de lijst. Gaan onder andere met Rijkswaterstaat aan tafel. We zijn
hier zeker als gemeente mee bezig. Heeft tijd nodig.
Jos van der Linden namens HWV; Verkeersproblematiek in ons dorp is dramatisch, komen 400
parkeerplaatsen te kort. In geen enkel verkiezingsprogramma staat hier iets over. Wat gaan jullie hieraan
doen?
VVD; Frans Cuijpers zegt dat de plannen er zijn om de gymzaal in de Spoorlaan af te breken en hier een
parkeerterrein te maken voor langparkeerders. Maar dit zal nog wel even op zich laten wachten.
Jos van der Linden stelt voor om eventueel een blauwe zone in te voeren.
Peter Zuidema namens het OVL stelt de verkeersproblematiek in Leende aan de orde met name op de
Valkenswaardseweg. Hoe staan jullie daar als partijen in?
Lokale Liberale Partij; Het is zeker geen onwil om de trottoirs en fietspaden aan te leggen, maar moet
ook mogelijk zijn. Peter Zuidema zegt nogmaals dat hij het draagvlak hiervoor nogmaals neerlegt bij de
partijen met het verzoek om er zeker iets mee te doen.
D66; steunt het draagvlak. Zorg dat je verkeer bij files op de A2 houdt. Cranendonck heeft hiervoor
gezorgd en het werkt. Verkeersveiligheid gaat voor alles.
Johan Bax namens ZLTO; Hebben jullie ook gedacht aan landbouwverkeer in het buitengebied, zie
onder andere de wegversmallingen aan de Strijperdijk in Leenderstrijp. Hoe denken jullie hierover?
PVOJ/Groen Links; Is het eens dat de agrariërs hiervan gebruik moeten kunnen maken. Ook Lokale
Liberale Partij is het hiermee eens. Er moeten passende maatregelen genomen worden.
Martin Koenen vraagt waarom de besluitenlijst niet of nauwelijks gepubliceerd wordt? Zijn verzoek is dan
ook om alle besluiten wekelijks te publiceren.
PVOJ/Groen Links; De zaken die er niet in komen, zijn de zaken die via de Raad gaan, ook vanwege
privacy kunnen ze niet alles openbaar maken. Volgens Martin Koenen worden veel besluiten door
ambtenaren op basis van mandaat gegeven.
PVDA; Alle besluiten waar bezwaar en beroep op gemaakt kunnen worden, worden gepubliceerd.
Johan Bax namens ZLTO; Vóór 2024 moet het asbest van de daken. Is er een eventuele financieringsuitbreiding/subsidie mogelijk bij het plaatsen van zonnepanelen? Hoe kunnen we dit samen regelen?
CDA; stelt voor om met ontwikkelaars in gesprek te gaan, hoe maak je daken van stallen rendabel?
Martin Koenen vraagt welke partijen voor het plaatsen van windmolens zijn.
VVD en CDA zijn voorstander, maar het moet niet ontsierend zijn.
Rondvraag;
Hans van Lierop vraagt de lijstrekkers wie zich sterk willen maken voor de centrale as. Alle lijstrekkers
willen dat maar de termijn waarin dit gaat gebeuren willen ze zich niet op vastleggen.
Sammy van Tuyl is niet woonachtig in Heeze, dus ook niet stemgerechtigd. Heeft wel behoefte aan
verschillen in de verkiezingsprogramma’s om het voor de stemmer duidelijker te maken.
D66; benadrukt dat het niet gaat om de verschillen. We staan voor een grote opgave waar we samen
aan moeten werken. Kijk ook naar de capaciteit van de bestuurders.
Frans Broos deelt mede dat de ondernemersverenigingen een economisch beleidsplan op gaan stellen
voor de komende periode en zullen dit voorleggen aan de nieuwe raad. Hierin staan onze wensen voor
de komende jaren. Hierna sluit hij het debat en nodigt een ieder uit voor een drankje in de bar.
Voor verslag: Francis van Lierop (OVHL)
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