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Een nieuwe lokale partij in Waalre! 
Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 19 Maart a.s. doet in onze gemeente een nieuwe lokale 

partij mee, namelijk Zelfstandig Waalre 2014. 

Zelfstandig Waalre 2014 staat voor een krachtig, doelmatig en zelfstandig  bestuur.  

Met een duidelijk en stevig beleid, met vernieuwing en bijsturing van wat verbetering behoeft.  

Een bestuur dat politieke tegenstellingen met respect voor elkaar overbrugt. 

De autonomie van Waalre staat voorop: doe lokaal, wat lokaal kan. Maar niet geïsoleerd. Als 

betrouwbare partner, werken we samen met buurgemeenten, aan de uitvoering van Haagse 

regelgeving, gemeentelijk beleid en aan randvoorwaarden voor economische ontwikkeling. 

Gecontroleerd door de fractie, in een vaste lokale raadscommissie, die alle samenwerkingsverbanden 

kritisch volgt. 

Zelfstandig Waalre 2014 staat voor een bestuur dat initiatieven neemt en met burgers actief 

communiceert. Op straat, op onze openbare Meedenkavonden, maar ook bijv. via digitale 

raadpleging. Een bestuur dat uitleg geeft over genomen besluiten. De leden bestaan uit mensen die 

het eigen dorp kennen en weten wat de inwoners belangrijk vinden en waar ze aan gehecht zijn.  

Een nieuwe partij, een nieuw team met frisse ideeën. 

We hebben met veel plezier keihard gewerkt aan dit verkiezingsprogramma. De zeven kandidaten 

van Zelfstandig Waalre 2014 (Lijst 7) gaan graag de uitdaging aan om er voor u uitvoering aan te 

geven. In de gemeenteraad van Waalre, als raadslid, wethouder of als fractie-ondersteuner. 

Alle kandidaten hebben een Verklaring omtrent Goed Gedrag en hun Curriculum Vitae is bij het 

bestuur van Zelfstandig Waalre 2014 bekend. 

Heeft u vragen of andere ideeën: schroom niet om ons te benaderen! 

Graag tot ziens!  

Nan Zevenhek 

Lijsttrekker Zelfstandig Waalre 2014   

040-2214762     jzevenhek@gemeenteraadwaalre.nl    www.zw14.nl 
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Wat wij allemaal willen en waar wij allemaal aan denken: 
 

Waalre Groenfontein 

Maak deze slogan waar: juist daarom willen de mensen in Waalre wonen! 

Vergroot de belevingswaarde van  bossen door beter onderhoud en  zorg voor vernatting van de 

vennen. Voorkom bosbrandgevaar bij aanhoudende droogte. Maak van de natuur geen pretpark of 

crossterrein. Zie toe op een passend gebruik en handhaaf dus zo nodig! Ontwikkel een plan waardoor 

ook de inwoners actief betrokken kunnen worden  bij de instandhouding van de natuur. Ga 

milieubewuster  om met opvang van hemelwater.  

Handhaaf het dorpse, groene karakter  van Waalre. Inbreiding in de kernen gaat boven uitbreiding in 

de buitengebieden. Voorkom verrommeling van de kernen. Stem nieuwbouw en gebruik af op de 

kenmerken en het karakter van de locatie.  Stimuleer de aanleg van vogelvriendelijke heggen langs 

erfafscheidingen in de wijken en langs de wegen. 

Het verwoeste Raadhuis  heeft ook in zijn huidige 

staat symbolische waarde. Een litteken om te 

koesteren: dus niet onzichtbaar maken door het te 

slopen en op te ruimen.  Maak van de  herbouw  

een onderwijskundig leerproject voor jongeren,  

samen met een ambachtelijke aannemer. Biedt 

ondernemers bijvoorbeeld de kans op exploitatie 

van dit pand, gelegen aan een ven, op een 

kruispunt van  wandel- en fietsroutes Een prachtige 

nieuwe trouwlocatie?  

Ontspanning in het bos 

Uw buurt 

Maak het ook voor jongeren mogelijk om in Waalre zelfstandig te wonen. Daarom: introduceer de 

starterslening met ondersteuning van de Provincie.  

Uw zorgen over risico’s in uw woonomgeving moeten serieus genomen worden! Betrek Brandweer, 

Politie, Artsen en gecertificeerde Verpleegkundigen bij voorlichting over preventie, veiligheid en 

gezondheid in en om uw huis. Leg veilige -van het 

autoverkeer gescheiden- fietspaden op de 

schoolroutes aan. Geen sluipverkeer, wel 

fietsstraten. Geen coffeeshops. 

Stimuleer  energiebewust en duurzaam 

(ver)bouwen. Bevorder opzet van lokale 

milieucoöperaties. Plaats lichtmasten met 

zonnecellen en beweegdetectoren op onveilige 

plekken. Reageer sneller op uw klachten! 

Een goed initiatief van de buurt 



Verkiezingsprogramma Zelfstandig Waalre 2014-2018    

 

 
3 

 

Uw gezondheid 

Bewegen is goed voor de jeugd: zorg voor veilige, goed zichtbare speelplaatsjes, een basketbalpaal  

en trapveldjes. Richt desnoods tijdelijk vrijgekomen gronden in met verplaatsbare attributen. 

Demonstratiesporten  (op een skatebaan?)  bij het nieuwe gemeentehuis. 

Bewegen is ook goed voor ouderen: Daag de verenigingen uit om iedereen bij sport en bewegen te 

betrekken. Voorkom botbreuken door bijvoorbeeld losliggende stoeptegels. Daarom: straten moet 

goed onderhouden en veilig zijn. 

De N69 is een sociale barrière die veel overlast veroorzaakt en verkeer is een groot risico voor uw 

gezondheid. Door uitvoering van maatregelen in de regio is de verwachting dat het vrachtverkeer 

met 80% vermindert. Pas dan zijn aanvullende maatregelen mogelijk om het verkeer verder te 

reduceren en de overlast te beperken. Daarom: Verbeter en verfraai de N69 met bomen, heggen, 

geluidswerende maatregelen en een veilige 

voetgangers/ fietstunnel. Verminder ook de 

verkeersdruk en het sluipverkeer in Waalre-dorp. 

Stimuleer  woon-werk fietsverkeer en verbeter 

openbaar vervoer.  

Structurele controle van luchtkwaliteit is nodig. 

Geen nachtvluchten van Eindhoven Airport.   

Speciale aandacht voor de geestelijke gezondheid: 

de continuïteit en kwaliteit van de psychiatrische  

hulp voor jeugdigen moet gewaarborgd worden 

door de gemeente. 

Ook een speeltuintje in Waalre-west? 

Uw ontspanning in kunst en cultuur 

Gebruik het Centrum van Kunsten Eindhoven  voor de kennismaking van de schooljeugd met muziek 

en andere vormen van actieve en passieve cultuurbeleving. Ontwikkel met scholen  educatieve 

natuurroutes  in ons mooie buitengebied.  Leg  

toeristische kunst- en cultuur wandelroutes aan bij de 

Dommel en Tongelreep. 

Het verenigingsleven en vrijwilligerswerk het cement 

van onze samenleving. Waarborg daarom de toekomst 

van de Waalrese verenigingen met een Cultuurfonds. 

Integreer het Museum en Waalres Erfgoed voor groter 

financieel draagvlak. Faciliteer de Willibrordus 

concerten en houdt tradities zoals de Jeugdweek en 

Kempenerpop in stand. 

Nieuw onderdeel van het cultureel leven Waalre? 
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Onze zorg 

Een eigen lokaal beleid, passend bij Waalre, is door de decentralisatie van regelingen en de WMO 

mogelijk! Ook als u op leeftijd bent of lichamelijke beperkingen heeft, wilt u hier zelfstandig  blijven 

wonen en zich prettig voelen.  

Creëer bijvoorbeeld  een ‘zorgmantel’ van professionals met buurtbewoners. Geef meer bekendheid 

aan de bestaande initiatieven voor gezamenlijke en betaalbare maaltijden voor senioren. Inspireer 

en faciliteer ook andere buurtinitiatieven om eenzaamheid  van ouderen te voorkomen en 

ondersteuning te geven aan mantelzorgers. Het wijkcentrum in een nieuwe opzet, speelt bij zorg in 

de buurt een grote rol. 

Gebruik de kennis van lokale ouderenbonden en het Platform Gehandicapten voor verbetering van 

de voorzieningen en regelingen. Zodat ouderen en mensen met een beperking er daadwerkelijk 

profijt van hebben. 

Daarom: promoot het LIAC, Steunpunt Mantelzorg 

/ Vrijwilligers Waalre bij 70-plussers. Stem het  

aanbod van professionals en vrijwilligers beter af 

op elkaar en op de hulpvraag van mensen met een 

beperking.  

De Centrum Visie Waalre-dorp biedt veel kansen 

met bijvoorbeeld een nieuwe AWBZ-instelling 

dichtbij de winkels. Ook nabij de Gestelsestraat of 

’t Hazzo is een AWBZ-verpleeghuis wenselijk. 

Hoevenakkers: nieuwbouw is dringend nodig 

 

Werkgelegenheid 

Stimuleer  lokale dienstverlening en 

vrijetijdseconomie die passen bij het karakter van 

ons dorp. Beperk de uitbreiding van de horeca op 

de Markt in Waalre. Hotel ja, hoogbouw nee! 

Ondersteun kleine innovatieve, op duurzaamheid 

gerichte ondernemingen.  Sta  verbreding van de 

activiteiten van boerenbedrijven toe (lokale 

producten, kleine kampeerterreinen, zorg). 

Breng stimuleringsregelingen voor 

werkgelegenheid of projecten onder de aandacht 

van de ondernemers. 

Hoogbouw  van 13 verdiepingen in Plan Diepenvoorde ongewenst 



Verkiezingsprogramma Zelfstandig Waalre 2014-2018    

 

 
5 

 

Onze gezamenlijke  voorzieningen 

Benut de potentiele capaciteiten van “Brede Scholen” beter, door regie te voeren over de 

samenwerking van kinderopvang, scholen, bibliotheek en andere faciliteiten  zoals 

ouderendagopvang. 

Voorzieningen moeten aantrekkelijk en bereikbaar zijn voor iedereen. Zorg voor voldoende 

parkeergelegenheid op De Bus en betrek ook de 

Eindhovense weg bij het winkelgebied Den Hof. 

Geen invoering van parkeergelden! In Ekenrooi is 

een servicepunt voor dagelijkse boodschappen 

gewenst! 

De continuïteit en beschikbaarheid van glasvezel 

in Waalre dient gewaarborgd te worden. Als de 

huidige provider onvoldoende kwaliteit biedt, dan 

moeten andere partijen in staat gesteld worden 

om glasvezel te leveren. 

 Realisatie van dagelijkse boodschappen 

servicepunt in Ekenrooi? 

Uw bestuur 

De gemeente(raad) moet zorgvuldig kunnen  afwegen wat nodig is en wat efficiënter  en 

klantvriendelijker kan. Een hogere OZB moet uit te leggen zijn. Daarvoor zijn goede transparante 

besluiten nodig en een heldere begroting. Onze burgers –ouderen en jongeren- zijn onze partners, 

die doorlopend geraadpleegd worden. 

Een zelfstandig Waalre maakt dit mogelijk. Krachtig 

bestuur in regionaal verband, gecontroleerd door 

de gemeenteraad. Sámenwerking, geen 

herindeling! Zelfstandig Waalre, een betrouwbare 

partner in de regio. Met lokale wethouders en 

actieve initiatiefrijke volksvertegenwoordigers.  

Daarom: stem 19 Maart op lijst 7, de nieuwe 

lokale partij Zelfstandig Waalre 2014! 

Veilig naar school 

Hoe kan ik stemmen?  
Op 19 Maart 2014 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van Waalre. 

Een aantal weken daarvoor ontvangt u als u stemgerechtigde bent, een stempas. Hiermee kunt u op 

elk stembureau in Waalre stemmen. Vergeet niet om uw legitimatiebewijs mee te nemen! 

Stempas kwijt?     Vraag vóór 18 Maart een nieuwe stempas aan bij de gemeente: 040-2282500 

Slecht ter been?    Machtig tijdig  iemand  om in uw plaats  tegelijk met zíjn stem, ook uw stem uit te 

brengen. Of bel naar 06-21500521 voor een vrijwilliger die u naar het stembureau brengt. 
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Onze kernpunten in Staccato 
Veiligheid: Neem zorgen over risico’s in woonomgeving serieus. Voorkom brandgevaar bossen bij aanhoudende droogte! 

Geen coffeeshops. Geen nachtvluchten Eindhoven Airport. Lichtmasten met zonnecellen en beweegdetectoren op onveilige 

plekken.  Onderhoud het straatmeubilair.  

Onderwijs: Betrek het CKE bij de kennismaking van schooljeugd met kunst en cultuur. Zorg dat de brede scholen de 

ontmoetings- en voorzieningenplek worden waarvoor ze bedoeld zijn. Betrek sportverenigingen  bij  bewegingsonderwijs. 

Senioren: Luister naar Seniorenraad en lokale ouderenbonden. Stimuleer gezamenlijke, betaalbare maaltijden voor 

senioren. Promoot het LIAC, Steunpunt Mantelzorg / Vrijwilligers Waalre bij 70-plussers. Stem aanbod professionals beter 

af op hulpvraag van mensen die zorg behoeven en mantelzorgers. 

Jeugd: Faciliteer tradities zoals de Jeugdweek en Kempenerpop. Organiseer en betrek politieke  Jongerenraad bij 

beslissingen: een skatebaan bij nieuwe gemeentehuis? Herbouw Raadhuis middels een ambachtelijk leertraject voor 

jongeren. Waarborg psychiatrische jeugdzorg. 

Cultuur: Waarborg de toekomst van Waalrese verenigingen met een Cultuurfonds. Integreer het Museum en Waalres 

Erfgoed voor groter financieel draagvlak. Ontwikkel  toeristische “ kunst”wandelroute in ons mooie buitengebied. Faciliteer 

Willibrordus concerten. 

Sport: Stimuleer gezondheidsbevorderende activiteiten per wijk. Zorg voor voldoende veilige, goed zichtbare speelplaatsjes, 

basketbalterreinen , loopgroepen en trapveldjes. Daag verenigingen uit om jong en oud bij sport en bewegen te betrekken.  

Werkgelegenheid/bedrijven: Stimuleer dienstverlening en vrijetijdseconomie passend bij het dorp. Beperkuitbreiding 

horeca op Markt. Hotel ja, hoogbouw nee! Ondersteun innovatieve, op duurzaamheid gerichte ondernemingen.  Sta 

verbreding van activiteiten op boerenbedrijven toe. 

Groen& milieu: Waalre Groenfontein! Vergroot belevingswaarde van  bossen, vennen en het cultuurlandschap van Dommel 

en Tongelreep. Natuur is geen pretpark of crossterrein. Betrek inwoners bij instandhouding van groen en bovengrondse 

opslag  hemelwater. 

Verkeer: Na uitvoering regionale maatregelen is er veel minder vrachtverkeer. Verfraai en verbeter N69 met bomen, 

heggen, geluidswerende maatregelen, veilige voetgangers/ fietstunnel. Structurele controle luchtkwaliteit. Stimuleer  

woon-werk fietsverkeer, beter openbaar vervoer. 

Wonen & Woningbouw: Introduceer provinciale starterslening. (Ver)bouw energiebewust en duurzaam. Bevorder  lokale 

milieucoöperaties. Inbreiding gaat boven uitbreiding . Moderniseer Hoevenakkers en Het Laar! Handhaaf het dorpse, 

groene karakter van Waalre. Behoud  het “Kietje”! 

Voorzieningen: Aantrekkelijk voor iedereen. Bereikbaar voor ouderen. Uitvoering Centrum Visie Waalre . Voldoende 

parkeerplaatsen Den Hof en De Bus. Geen heffing parkeergelden.  Dagelijkse boodschappen servicepunt Ekenrooi. Wat 

lokaal kan, moet lokaal. 

Financiën: De gemeente(raad) moet altijd  afwegen wat nodig is, efficiënter  en klantvriendelijker kan. Transparante 

besluiten, een heldere begroting. Beperk inhuur van externen: benut eigen medewerkers. Toegankelijke regelingen voor 

minima. Beperkte belastingverhoging.  

Sociale samenhang, ondersteuning en zorg: Eigen vertaling beleid WMO, aanpak toegespitst op de wijken in Waalre. 

Ontwerp ‘zorgmantel’ van professionals met buurtbewoners. Eenzaamheidsbestrijding van ouderen en ondersteuning voor 

mantelzorgers. Voorlichting over preventie en veiligheid thuis. 

Kwaliteit van bestuur en dienstverlening: Krachtig zelfstandig bestuur in regionaal verband, gecontroleerd door 

gemeenteraad. Sámenwerking, geen herindeling ! Verbeter  lokale  dienstverlening, meer klantgericht. Burgers  behoren als  

partners te worden geraadpleegd. Lokale wethouders, actieve volksvertegenwoordigers noodzaak. 
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Onze kandidaten 
 
Alle kandidaten hebben een Verklaring van Goed Gedrag: 
Nan Zevenhek  040-2214762  jzevenhek@gemeenteraadwaalre.nl            
Gerard Lammers 040-2216668  g.j.j.lammers@gmail.com                                
Joost Teeuwen  040-2233626  tenots@hetnet.nl                                              
Bert Links  040-2214762  alinks@gemeenteraadwaalre.nl                     
Jan Hartman  06-10244709   jantjehartman@hotmail.com                    
Maria van der Sar 06-15559965  mvandersar@hetnet.nl                                   
Michiel Tierie  06-46737849  michiel@4ts.nl                                           
 

 

Nan Zevenhek: is vanaf 2002 lid van de gemeenteraad en werkt sindsdien 

samen met de regio aan een structurele oplossing voor de 

verkeersoverlast, is lid geweest van schoolbestuur De Wilderen, het 

vakbondsbestuur en (centrale) ondernemingsraad van Philips.  

Ze zit namens bedrijven en industrie in het  algemeen bestuur van 

waterschap De Dommel. Woont 25 jaar in Waalre. 

Lijsttrekker 

040-2214762            jzevenhek@gemeenteraadwaalre.nl 

 

Gerard Lammers: in diverse leidinggevende functies werkzaam geweest 

bij de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Voormalig voorzitter van 

Carte Blanche te Eindhoven, een stichting die kunstprojecten realiseert 

voor en door mensen met een beperking. In een verder verleden o.a. in 

Waalre gewerkt bij de Walra weverijen bestuurslid van de Pracht 

geweest. Gerard Lammers is gecharmeerd van een meer zakelijk 

creatieve aanpak binnen de politiek en het ambtelijk apparaat  met meer 

ruimte voor ieders eigenheid en inbreng.         

040-2216668            g.j.j.lammers@gmail.com                            

 

Joost Teeuwen: is notaris geweest, heeft nooit tijd gehad voor de 

politiek, maar volgt het kritisch, vindt het een afwisselend bedrijf en wil 

ook in deze tijd zinvol bezig   zijn. In 2002 was hij lid van het Comité Aalst-

Waalre zelfstandig. Als voormalig secretaris van de  parochie in Waalre 

onderstreept hij het belang van een betrokken dorpsgemeenschap. 

 

040-2233626  tenots@hetnet.nl 
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Bert Links: is sinds 1986 bezig met de verkeersproblematiek in ons dorp 

en sinds 1992 actief in de politiek onder meer als lid van de commissie 

Grondgebiedzaken en Verkeer. Zit voor het zesde jaar in de 

gemeenteraad. Wordt binnen de raad gewaardeerd om zijn relativerende 

humor en bindende kwaliteiten. In het dagelijks leven  is hij docent 

Geschiedenis en Maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en is 

verbonden aan de medezeggenschapsraad.  

040-2214762                alinks@gemeenteraadwaalre.nl 

 

Jan Hartman: door Zelfstandig Waalre 2014 is zijn interesse voor de 

politiek gewekt. Is opgegroeid in Waalre en woont er nu weer. Is 

werkzaam geweest op de internationale praktijk bij één van de grootste 

accountantskantoren in Nederland. Is momenteel werkzaam bij een 

landelijk opererend kantoor in Valkenswaard waar hij actief is als 

belastingadviseur voor MKB-ondernemingen met name binnen de 

nationale praktijk. 

 

06-10244709                   jantjehartman@hotmail.com 

 

Maria van der Sar: is lid van de Seniorenraad. Heeft in verschillende 

landen gewerkt. Veel ervaring als bedrijfsmaatschappelijk werker in de 

psychiatrie en als leidinggevende in de crisisdienst. Ze wil graag bereiken 

dat ouderen op een prettige manier zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Daarvoor is nodig dat professionele hulp/zorgverleners en mantelzorgers 

de zo nodige waardering, begeleiding en ondersteuning krijgen. 

06-15559965                    mvandersar@hetnet.nl 

 

Michiel Tierie: is voorzitter van Hockeyvereniging MHV DVS en werkzaam 

in de internationale Logistiek. Hij heeft ervaring met de politiek vanuit 

een werkgroep die gekeken heeft naar de toekomst van de 

gemeenschapshuizen en de sportaccommodaties. Heeft ook contact met 

Tweede Kamerleden.  

06-46737849                   michiel@4ts.nl 

Zelfstandig...   Zelfstandige mensen…  Zelfstandige verenigingen…  

Zelfstandige ondernemers … Zelfstandige buurten met zorg voor elkaar … 

             Zelfstandige eigenwijze volksvertegenwoordigers… 

                           Zelfstandig bestuur in samenwerking met de regio…  

mailto:alinks@gemeenteraadwaalre.nl
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