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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! 
 

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 Cranendonck 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 Cranendonck zijn de volgende leden verkiesbaar: 

 Pierre van Cranenbroek, Budel 

 Harrie Gerlings, Budel 

 Sjef van Deurzen, Budel-Schoot 

 Toon van der Heijden, Soerendonk 

 Franca Swinkels-van Hoof, Maarheeze 

 Paul Horst, Budel 
 

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 
 
 
 
 
 
  
 

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

 
Mark van Kuijk 

        040-2016728 / 06-53643735 
fa.vankuijk@gmail.com 
Voorzitter 
RO Aalst-Waalre 
 

Erik Valkenburg 
 06-51786396 
erik_valkenburg@hotmail.com 
Vice-voorzitter 
RO Cranendonck 
 

Johan Bax 
 040-2060856 / 06-52667795 
johan.bax@hslnet.nl 
Secretaris  
Landbouw en Samenleving 
 

Mien Vermeer-van den Broek 
 040-2263703 / 06-20372506 
jenw.vermeer@planet.nl 
Penningmeester 
PR en Communicatie 
RO Heeze-Leende 
 

Leo van Velthoven 
        040-2062557 / 06-22522711 

ut-worteleindje@live.nl 
Natuur en landschap 
Flora en fauna 
 

Truus Phifrons-van de Ven 
        040-2014139 / 06-36072934 

tphifrons@hotmail.com 
RO Valkenswaard 
 

Anja van Stipdonk-Kersten 
        06-52377774 

stiptagro@gmail.com 
 

Rob Meeuwissen 
        06-51317492 

admin@meeuwissenvof.com 
 

Relatiebeheerder: 
 

Patrick van de Rijdt 
        06-21232593 

patrick.van.de.rijdt@zlto.nl 
 

ZLTO-Contactcentrum: 
073 – 217 33 33 

 

 

 
Secretariaat: 

Strijperstraat 73 
5595 GB  LEENDE 
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CDA Cranendonck 
 

ZLTO met 5 vertegenwoordigers op lijst CDA Cranendonck 
 

Dat het CDA zich van oudsher inzet voor de agrarisch ondernemers is bekend, en ook vandaag de dag 
weten we wat er speelt bij de boeren en zetten we ons in voor de boeren.  

 

Om je niet met informatie te overladen kiezen we voor één artikel. Van 
nummer 7 op de lijst: Pierre van Cranenbroek heeft zijn melkveebedrijf 
overgedragen aan zijn zoon, en is nu eigenaar van een paardenpension. Hij 
was actief voor CHV, Rabobank, ZLTO en Campina en begeleidde zo’n 25 jaar 
(jonge) ruiters bij de lokale ponyclub. Pierre is gespecialiseerd in het 
buitengebied en bestemmingsplannen. 
 

“Ik wil mij inzetten voor kansen in het buitengebied. Dat is voor mij heel 
belangrijk omdat ik er niet alleen ben geboren en opgegroeid,  maar er ook tot 
op de dag van vandaag zelfstandig mijn bestaan in gevonden heb. En dat gun 
ik anderen ook! 
Was het buitengebied in het verleden hoofdzakelijk voor de landbouw in 
gebruik, nu zijn er steeds meer andere gebruikers. Steeds meer agrariërs 
stoppen met hun bedrijf. Dit geeft problemen met leegstaande gebouwen maar 

schept  ook  kansen voor een alternatieve invulling. Enerzijds creëert de stoppende boer ruimte voor 
innovatieve collega’s die willen doorgroeien naar efficiënte en toekomstbestendige bedrijven.  Anderzijds 
zien we mensen die extensiveren of kiezen voor nieuwe teelten.  Dat komt de diversiteit in het 
buitengebied ten goede. 
 

Bedrijven die zich willen ontwikkelen moeten we proberen te faciliteren. We hebben het dan over 
voldoende mogelijkheden en flexibiliteit in het bestemmingsplan om dit mogelijk te maken.  Wij vinden 
dat de gemeente de mogelijkheden die de provincie biedt voor bouwvlakken en teeltondersteunende 
voorzieningen niet zelf verder moet inperken.  
We hebben het over het niet onnodig veel waterberging intekenen op boerengrond,  in een aantal 
gevallen zelfs zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Aandacht voor het landbouwverkeer bij  
het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen zoals drempels en niet het landbouwverkeer de 
dupe laten worden. En  de goede landbouwgrond in onze  gemeente, zoals de gemeentegrond die bij de 
voormalige  proefboerderij ligt maar ook particuliere grond van agrariërs, niet zomaar omzetten in natuur 
maar zoveel mogelijk behouden als landbouwgrond.  
 

Leegstaande agrarische bedrijven worden door de gemeente tot nu toe vooral als een probleem gezien.  
Wij pleiten voor oplossingen. Leegstaande bedrijven  zijn ook  een kans en uitdaging voor ondernemers 
die zoeken naar een alternatieve en passende niet-agrarische herbestemming. En die herbestemming 
willen we graag veel breder zien dan huidige mogelijkheden die hoofdzakelijk zijn gericht op zorg of 
recreatie. Wij zien goede mogelijkheden  om op een aantal plekken bedrijvigheid toe te staan in 
leegstaande stallen zonder dat die  bedrijvigheid belemmeringen geeft voor de agrariërs in de 
omgeving”. 
 

Stem 21 maart CDA Cranendonck, #GewoonDoen! 
 
Pierre van Cranenbroek (nr. 7), Budel, paardenpension  
Harrie Gerlings (nr. 13), Budel, rundveehouder met caravanstalling  
Sjef van Deurzen (nr. 17), Budel-Schoot,  gepensioneerd agrariër 
Toon van der Heijden (nr. 18), Soerendonk,  akkerbouwer en varkenshouderij  
Franca Swinkels-van Hoof (nr. 22), Maarheeze, varkenshouderij en zorgboerderij 

 
 
 
Belangrijke data 

 

 21 maart 2018:  Gemeenteraadsverkiezingen 
 

 10 mei 2018:  Fietstocht 
 

 24 juni 2018:  Beleef de Plattelandsdag in Sterksel                         

 


