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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 Valkenswaard 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 Valkenswaard zijn de volgende leden verkiesbaar: 

 Gerard van Son 

 Mark van Kuijk 

 Francien Willems 

 Toon van Son 

 Truus Phifrons 

 Frans Jansen 
 

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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Gerard van Son, Valkenswaard 
Waarom. De verkiezingen staan weer voor de deur en ik hoor vele al weer 
denken wat heeft het voor zin om te gaan stemmen. Het maakt toch 
allemaal niks uit. Veel van het beleid waar wij als agrarische ondernemers 
mee te maken hebben of krijgen wordt gemaakt op provinciaal of landelijk 
niveau. Een (groot) stuk van de uitvoering van het ruimtelijke 
ordeningsbeleid en de infrastructurele maatregelen wordt gedaan op 
plaatselijk niveau. Hier moeten we proberen een beetje aan mee te 
beslissen. Als we  dat dan doen via een landelijke partij welke ons als 
agrarische ondernemers een warm hart toedraagt. 
Hiermee wordt het ook makkelijker toegang krijgen tot de plaatsen waar 
voor ons de regels voor een stuk gemaakt worden. Zelfs in onze gemeente 
zien we de versnippering in politiek. Dit is voor de besluitvorming geen goede zaak. Misschien wordt het 
tijd dit een halt toe te roepen door op het CDA, lijst 3, te stemmen. 
Wij hebben onze bedrijven bijna allemaal in het buitengebied. Dit wil niet zeggen dat wij het alleen recht 
hebben op het buitengebied, maar het moet wel zo zijn dat we onze bedrijven op een goede manier 
kunnen exploiteren. Dit moeten we samen doen met andere partijen in dit buitengebied. Het is belangrijk 
dat het geluid van allen die in het buitengebied werken gehoord wordt en gebracht wordt door iemand uit 
het gebied.   
We moeten als boeren en burgers samen(werken). Daarom stemmen 21 maart : Lijst 3 nummer 19.  
 

Gerard van Son 

 
 
Mark van Kuijk, Valkenswaard 
Hallo, 
 

Ik ben Mark van Kuijk, heb samen met mijn vrouw Moniek een agrarisch 
bedrijf aan de Maastrichterweg in Valkenswaard. Wij hebben een varkens- en 
akkerbouwbedrijf en daarnaast heb ik een agrarisch dienstverlenend bedrijf. 
Wij zijn van plan om te beginnen met een zorgboerderij.  
Ik stel me verkiesbaar voor de gemeenteraad, omdat ik het van belang vind 
dat er vanuit de bewoners van het buitengebied meer inspraak komt in de 
raad. De komende 4 jaar staat er weer voldoende op de agenda, waarin de 
belangen voor het buitengebied groot kunnen zijn. Zo komt er het 
Bestemmingsplan Buitengebied in het komende jaar en in 2021 wil men de 
Omgevingswet in orde hebben. Ook zal er een mening gevormd moeten 
worden hoe om te gaan met het tegen gaan van de verloedering van het 
buitengebied. En moet er een goede basis blijven voor de bedrijven die door 
willen gaan de komende jaren en er zal daarom een goed VAB-beleid 
gemaakt moeten worden. Maar ook zal er gezorgd moeten worden dat de 
leefbaarheid in het buitengebied goed is én blijft, zodat het aantrekkelijk blijft 
om er te blijven wonen en werken.  
Ik wil me hard maken voor dit alles, met de volgende speerpunten: 

- Duurzame ondernemingen in de breedste zin van het woord mogelijkheden bieden. 
- Stilstand is achteruitgang, ook voor bedrijven. Daarom zoeken we steeds naar ontwikkelings-

mogelijkheden voor bedrijven voor een gezond bedrijfsklimaat. 
- Goed woon- en werkklimaat in het buitengebied en Borkel en Schaft. 

Boeren horen bij Brabant! Om hiervoor te zorgen wil ik me hard maken in Valkenswaard.  
Stem voor gezond boerenverstand in de raad, stem lijst 1, nummer 16. 
 

Mark van Kuijk 
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Frans Jansen, Valkenswaard 
Het CDA Valkenswaard is een lokale partij met hart 
voor de agrarische sector. Sectorkennis is 
verankerd op plaats 5 en 2 van onze kieslijst. Frans 
Jansen, boerenzoon van een voormalig 
varkenshouder die nu een paardenhouderij runt en 
Davey Gerlings, boerenzoon van een hobbyboer en 
kerstdennenteler. Het CDA Valkenswaard is 
onderdeel van de landelijke partij, maar we zijn het 
roerend met elkaar eens: De agrarische sector 
verdient de ruimte om te kunnen ondernemen als 
een van de meest duurzame sectoren in de wereld!  
 
Het CDA Valkenswaard wil een gemeente die de agrarische sector faciliteert waar mogelijk en 
initiatieven vanuit deze sector ondersteunt. Dat mag niet bij woorden blijven, daarom hebben wij een 
aantal zaken concreet in ons verkiezingsprogramma opgenomen: 

- Behoud landbouwgronden 
Beperken natuur ten kosten van landbouwgronden zodat agrariërs de ruimte hebben hun bedrijf 
duurzaam voort te zetten. 

- Glasvezel buitengebied 
Ontwikkelingen van automatisering gaat razendsnel. De agrarische sector kan en mag niet 
achterblijven. 

- Veiligheid 
Snelheid remmende maatregelen hebben de voorkeur boven drempels. Óók oog voor veilig 
passeren, daar moet voldoende ruimte voor zijn. 

- Bestemmingsplan Buitengebied 
Borgen dat eventuele uitbreiding van agrarische ondernemingen mogelijk blijft. 

 

Het Provinciaal beleid is duidelijk, zij leggen eenzijdig de bal bij de agrarische sector. Dat levert irritatie 
op en deze houding vinden wij onacceptabel. In plaats van verdeling kiezen we als CDA Valkenswaard 
voor verbinding. Overgang en omschakeling naar andere vormen van landbouw en aanvraag van 
vergunningen moet zo snel en soepel als mogelijk gaan.  
 

Voldoen aan wet- en regelgeving betekent tegenwoordig niet meer maatschappelijke acceptatie. Het 
moet áltijd beter. Het CDA Valkenswaard gelooft dat dit kan, met een faciliterende gemeente die het 
belang van deze innovatieve sector inziet! 
 

Frans Jansen, CDA, lijst 3, plaats 5 

 
Truus Phifrons, Valkenswaard 
Mijn slogan: No farmers No future! 
Mijn speerpunten: 

- Vitaal platteland-voorkomen van verpaupering door 
leegstand. 

- Natuurlijk platteland-zorg voor de omgeving in de breedste zin. 
- Zorgzaam platteland-mensen deel uit laten maken van de 

beleving. 
- Recreatief platteland-toegankelijkheid beleving buiten gebeuren.  
- Economisch platteland- werkgelegenheid en innovatie. 

Waar mensen goed samenwerken komt altijd wel iets moois tot stand. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Truus Phifrons, CDA, lijst 3, plaats 12 

 
Belangrijke data 

 

 21 maart 2018:  Gemeenteraadsverkiezingen 
 

 10 mei 2018:  Fietstocht 
 

 24 juni 2018:  Beleef de Plattelandsdag in Sterksel                         

 

 

 

 

 


