
ZW14 heeft in 2015 een kritische bijdrage gele-
verd aan het bestuur van Waalre, meer en minder 
succesvol. Zo zijn wij voor openbare verantwoor-
ding van het gebruik van het beschikbare budget 
van gemeenschapsgelden door de raadsfracties, 
maar wij krijgen hier voor weinig support binnen 
de raad. 
Op de website www.zw14.nl staat waar wíj dit 
door de gemeente beschikbaar gestelde budget 
aan uitgegeven hebben, evenals wie ons spon-
sort en waar dàt geld voor ingezet is.

Actie Stoep Vrij ?!
Zo heeft ZW14 flyers laten ontwerpen voor de vo-
rig jaar aangekondigde actie Stoep Vrij?!  Zie in 
deze advertentie voor een exemplaar dat u zelf 
kunt uitknippen. Of download het A4 ontwerp 
met 6 exemplaren. In Ekenrooi hebben ouders 

met deze flyers 
actie gevoerd te-
gen hinderlijk ge-
parkeerde auto’s 
nabij de school. 
Ook in de Hoogstraat zijn 
flyers gebruikt om automo-
bilisten erop attent te maken 
dat de stoep bestemd is voor 
voetgangers en dus niet voor 
auto’s.

Gemeentehuis/MFC
Bij o.a. de projectleider voor de bouw van het nieuwe ge-
meentehuis/Multi Functioneel Centrum heeft ZW14 het 
rapport ‘Sloop of hoop’ voor het monumentale Raadhuis 
Aalst-Waalre onder de aandacht gebracht. Gelukkig hebben 
ook veel verenigingen en burgers recent aangegeven dat ze 
graag minstens het silhouet willen terugzien in het nieuw te 
bouwen gemeentehuis. 
Op 12 januari 2016 staat een voorstel voor het bouwvolume 
al of niet gecombineerd  met het monumentale Raadhuis 
op de agenda van de commissievergadering. Op 26 janua-
ri 2016 neemt de gemeenteraad een besluit. ZW14 heeft er 
ook voor gepleit om het buitenterrein van het nieuwe MFC/
gemeentehuis geschikt te maken voor culturele en sociale 

activiteiten, zoals  Kempenerpop en de Jeugdweek. Door 
geluid- en lichtinstallaties te huren i.p.v. vast te installeren, 
komt er geld vrij om dergelijke apparatuur ook voor (nieuwe) 
buitenevenementen in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan een 
natuurroute gecombineerd met kunst- en cultuur in onze 
mooie beekdalen.

Hemelwater afkoppelen
Waalre heeft weinig gedaan aan de door de gemeenteraad 
in 2014 (!) unaniem uitgesproken wens voor vergroting van 
het waterbewustzijn bij burgers. Het duurzame belang van 
lokaal opslaan en laten infiltreren van hemelwater blijkt uit 
steeds meer gegevens. Ook biedt afkoppeling van het he-
melwater van het riool een mogelijkheid tot differentiatie 
per huishouden in de rioolheffingsbijdrage. 

‘n Bakske koffie
Komend jaar nodigen we u regelmatig uit voor een ‘bakske 
koffie’. Gewoon ergens een uurtje overdag of ’s avonds. De 
eerste keer is op 12 januari 11.00 uur in het Stationskoffie-
huis.  U kunt ons ook altijd aanspreken als u ons in het dorp 

tegenkomt of thuis opbellen. Ook op úw uitno-
diging voor de koffie gaan we graag in!

Gemeenteraadslid zijn !!!
Samen met andere fracties denken we na over 
hoe we nieuwe mensen voor toekomstig raads-
werk kunnen interesseren. Het raadswerk is in-
teressant en zelf initiatieven nemen het leukst. 
Aspirant raadsleden dienen wel voorbereid te 
worden  op een nieuwe raadsperiode. Twee jaar 
voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen is 
het hard nodig om daarin extra te investeren. 
Waalre is een goede raad en eigen wethouders 
waard! 

Volkshuisvesting
Eén van de manier om een eigen woning te kun-
nen verwerven is de  Starterslening, hier zijn wij 
voorstander van. Ook dient er aandacht te zijn 
voor huisvesting van ouderen die in hun eigen 
huis willen blijven wonen. Het Stimulerings-
fonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeen-
ten heeft november j.l. bekend gemaakt dat ge-
meenten binnenkort een Blijverslening kunnen 

aanbieden. Dat is bedoeld voor senioren die overwaarde in 
hun koopwoning hebben. Voorwaarde is dat de huiseige-
naar de lening gebruikt om de eigen woning levensloop-
bestendig te maken, bijvoorbeeld met een slaapkamer en 
douche op de begane grond. Ook hier is ZW14  voorstander 
van en zal dit te zijner tijd inbrengen bij de gemeenteraad.
Graag tot ziens, namens ZW14
Gerard Lammers 
glammers@gemeenteraadwaalre.nl 
040-2216668  
Nan Zevenhek  
jzevenhek@gemeenteraadwaalre.nl 
040-2214762  @nan7hek

Fijne feestdagen en een gelukkig 2016

Helaas hindert uw auto stoepgangers.

                
   Graag stoep vrij voor kinderen, 

gehandicapten en ouderen! zw14


