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Beste lezer, 

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van D66 Vught.  

Bij een transparante partij als D66 past een verantwoording in de vorm van een terugblik. We 

beschrijven voor de vierde keer wat wij in een jaar hebben gedaan. Na een woord van 

fractievoorzitter Fons Potters, wethouder Wilbert Seuren en bestuursvoorzitter Joris Vrensen volgt 

chronologisch, geordend per maand, een overzicht van de highlights uit 2014.  

Wij wensen iedereen een fantastisch, gezond, positief en sociaal-liberaal 2015.  
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Loon naar werken 

Loon naar werken. Dat is wel een juiste typering van het afgelopen jaar. Het stond voor een groot 

deel in het teken van verkiezingen, in ieder geval van de eerste helft van 2014. Eerst de 

gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart en vrijwel aansluitend de Europese verkiezingen op 22 mei. 

Met beide een voor Vught historische uitslag. 

Hard gewerkt 

De aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen was lang, zowel op inhoudelijk als op 

campagneniveau. Sinds oktober 2013 is er hard aan gewerkt, maar in praktijk was dat al sinds de 

installatie van de gemeenteraadsfractie in 2010. Ideeën voor Vught bedenk je niet even tijdens een 

brainstormsessie. Deze ontstaan en groeien gedurende een langere periode, waarin we bijzonder 

actief waren als fractie, maar bovenal ook door de zowel kwantitatief als kwalitatief fantastische 

steunfractie waar menig partij jaloers op kan zijn. Tel daarbij op dat het in de periode 2010-2014 

bestuurlijk succesvol en voortvarend gegaan is, waardoor de oppositie niet verder kwam door het 

uitdelen van enkele ‘gele kaarten’ op enkele arbitraire onderwerpen die nauwelijks leefden in Vught. 

Alle seinen op groen 

Alle seinen stonden bij de gemeenteraadsverkiezingen op groen, D66-groen. Een stevig en bovenal 

herkenbaar D66-verkiezingsprogramma met de treffende titel ‘D66 haalt het beste uit Vught’. De 

ingepakte fles azijn voor de eerste cynicus die zou zeggen dat we al het beste weg willen halen uit 

Vught, kon ik de hele campagne in mijn tas laten zitten. We hadden 31 top-kandidaten. En uiteraard 

met een dito campagne. De campagnewinkel, de stemwijzer, de afvalbonus-actie, de mooie folders, 

zoals het spoorboekje en bovenal de geweldige verkiezingsposters, die zelfs landelijk opvielen. De 

campagne zou betiteld kunnen worden als ‘D66 Vught haalt het beste uit zijn leden’. Veel hulp, zowel 

creatief als ‘handjes’. Leden werden spontaan wakker uit een slapend bestaan. Sterker nog: we 

kregen er verschillende nieuwe leden bij. Tel daarbij op dat het ook landelijk voor de wind ging (en 

gaat!). 

Verdubbeling aantal zetels 

Het resultaat kan niemand ontgaan zijn. D66 groeide van 2 naar 4 zetels, al was het kielekiele. Nadat 

GB en VVD al een restzetel gekregen hadden, pakte D66 op één stem de derde en laatste restzetel. 

Met deze uitslag (de coalitie ging van 12 naar 16 zetels) logisch om door te gaan.  

Goed onderhandelingsresultaat 

De vlotte onderhandelingen mondden uit in het bestuursakkoord ‘Kracht door continuïteit’, waar de 

verschillende typische D66-punten in terugkwamen: het verdiepte spoor waarmee onze wethouder 

verder kon, het afmaken van de herinrichting van het centrum (‘Marktveld ‘plat’), langere 

openingstijden voor de horeca en de aanleg van glasvezel in het buitengebied met behulp van 

provinciale subsidies die op de plank liggen. Maar ook nieuwe onderwijshuisvesting in Vught-Zuid, 

meer samenwerking tussen peuterspeelzalen en kinderopvang, het verder vormgeven van een 

kleinere, compacte maar nog steeds krachtige overheid, niet of nauwelijks gebruikte vierkante 

meters van gemeentelijk vastgoed verhuren of verkopen. Op duurzaamheidsgebied worden nieuwe 



stappen gezet en komen er meetbare maatregelen en op het gebied van afval meer mogelijkheden 

om scheiden te stimuleren. Zo komt er bijvoorbeeld een openbaar subsidieregister.  

Al met al een fors pakket waarmee het college de komende periode aan de gang kan. En er komt nog 

vast heel wat bij, misschien zelfs wel een heel dorp. Als fractie zullen we ook deze periode zeker niet 

stilzitten. 

 

 

Fons Potters 

Fractievoorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kracht door continuïteit 

De verkiezingen spelen een belangrijke rol bij mijn bestuurlijke kijk op 2014. De coalitie van 2010-

2014 waar D66 een constructieve en stevige positie had (ondanks de kleinere positie met twee zetels 

in de raad) kreeg grote steun van de kiezer. Onze positie werd krachtiger met vier zetels, en ook die 

van Gemeentebelangen groeide fors. Genoeg reden om niet overhaast in een automatische 

verlenging te stappen. De argumenten voor inhoudelijke en bestuurlijke continuïteit (verzilveren van 

de plannen uit 2010-2014 met breed draagvlak) waren sterker dan voor verandering van de 

samenstelling van het college, die cijfermatig mogelijk was. Wel veranderde de portefeuilleverdeling. 

De VVD wilde en kreeg de transities als geheel. D66 kreeg Financiën en Onderwijs, naast verkeer 

(rijksinfra). Saskia Heijboer verving voor de VVD Peter van de Wiel, waardoor de lokale 

herkenbaarheid van het beleid werd versterkt. 

Spoor en N65: forse investeringen voor de komende eeuw 

In 2014 besloten provincie en rijk, de verdiepte aanleg van het spoor in Vught mogelijk te maken. Een 

ongekend resultaat van een intensieve lobby, die door raad en college was gevoerd. Achter de 

schermen werd bestuurlijk met name met de provincie een stevige strijd gestreden die lang een 

onvoorspelbare uitkomst had en waarbij de spanningen soms hoog opliepen. Een hoogtepunt 

vormde daarbij de demonstratie op het Versterplein die zeker indruk maakte op staatssecretaris 

Mansveld. Des te groter de tevredenheid over het resultaat wat het spoor betreft. De verkenning 

met betrekking tot de N65 leverde op dat de beschikbare middelen de ambities maar zeer ten dele 

dekken. Het zal nog een forse discussie in 2015 vergen om goede resultaten te kunnen boeken. 

Desondanks is er nu al een perspectief op een enorme verbetering van de veiligheid van bijna alle 

oversteken van weg en spoor in Vught. Niet alle wensen kunnen gerealiseerd en de bijdrage aan de 

kosten die Vught zijn opgelegd, zullen immens zijn. Maar de keuzes die werden gemaakt en die in 

2015 verzilverd moeten worden, zullen de leefbaarheid van Vught voor de komende eeuw bepalen. 

Cultuur: DePetrus komt er toch 

Tot grote schrik van velen in Vught dreigde Bibliotheek de Meierij de stekker uit het Petrus-project te 

trekken. Dat leidde tot een scherpe reactie: of er komt een Petrus met de Bibliotheek de Meierij of 

met een andere bibliotheekvoorziening. Voordat de discussie volledig dreigde vast te lopen, leverde 

een haalbaarheidsonderzoek van de Bossche ex-wethouder Rodney Weterings op dat de partijen nu 

weer om tafel zitten. Met behulp van bestuurlijk zwaargewicht Hans Dona wordt nu weer gewerkt 

aan realisatie van het plan en kunnen we DePetrus in 2015 met bibliotheek en museum tegemoet 

zien. 

Duurzaamheid: het initiatief bij de burger 

Wildgroei heeft in 2014 fundament en draagvlak gekregen. Op het gebied van duurzaam 

energiegebruik worden de initiatieven van Wildgroei serieus genomen en zijn de voorbereidingen 

gestart om tot realisering van plannen te komen. Daarnaast investeert Vught in de realisering van 

een biomassaplein, dat tot doel heeft de opbrengst van biomassa, omgezet in brandstof, in te zetten 

om de kwaliteit van het buitengebied te versterken. Ook participeert Vught actief in de opzet en 

uitbouw van de energiecoöperaties in de regio, (voor ons Wildgroei). 



Afval: scheiden doet soms lijden 

Het beleid om het scheiden van afval te bevorderen leverde ook in 2014 uitstekende resultaten op. 

Helaas dreigt Vught hiervoor gestraft te worden. Tot 2017 zitten we helaas nog vast aan een contract 

voor afvalverwerking, dat uitgaat van een minimum aanbod van restafval. Of ons succes met 

afvalscheiding daadwerkelijk tot claims leidt moet nog blijken. Hoe dan ook: na 2017 zal Vught veel 

meer kunnen profiteren van goed scheidingsbeleid met een nieuw contract. Van afval naar 

grondstof. 

Financiën: transparant, verantwoord 

De financiële positie van Vught is goed. Dat is belangrijk, zeker als we de financiële uitdaging die 

spoor en N65 met zich meebrengen, willen aangaan. Vanaf 2014 zijn we gestart met het realistischer 

en transparanter maken van de begrotingscyclus. Voorkomen van “potjes”, onnodige risicodekking 

gekoppeld aan een duidelijker beschrijving van doelen en middelen. Onnodig grote overschotten 

moeten weg, bezuinigen doen we als de noodzaak ook duidelijk aanwezig is. 

Transities: van beheersbaar naar echte “ eigen kracht” 

Vught investeert al jaren in “ de kanteling”: meer eigen kracht voor burgers die niet betutteld willen 

worden en zelf vorm aan hun zorg willen geven. Zonder dat dat ten koste zou gaan van de zwaksten 

in onze gemeente. In de startfase van de transities focusten we vooral op de overgang van landelijk 

en provinciaal beleid naar echt lokaal beleid. Het rijk heeft er veel te lang over gedaan om met 

duidelijke regelgeving en financieel perspectief te komen. Nu dat er bijna is, komt er meer ruimte 

voor lokale invulling, ook al zal dat in een periode van enkele jaren vorm krijgen. In die fase willen we 

ruim baan geven aan de lokale krachten, vrijwilligers, professionals, burgers. De basis is daarvoor in 

2014 gelegd.  

Centrum-Oost: we zijn er bijna 

Ook in 2014 werd niet scherp of de passage van ons centrum onder de sloophamer zou komen. De 

toekomst van het centrum is niet alleen afhankelijk van wat de gemeente wil, maar ook en vooral 

wat de eigenaren van grond en panden willen. Toch zijn we in 2014 dicht bij een akkoord gekomen 

en lijkt het eind van de discussie in zicht. De passage zal er aan moeten geloven. 

 

 

Wilbert Seuren 

Wethouder 



Zonder leden geen partij 

Als voorzitter van D66 Vught wil ik bij de start van dit jaar graag een woord aan alle leden richten. Zij 

zijn namelijk het belangrijkste en meest waardevolle binnen een partij; leden met enthousiasme en 

ambitie die door hun energie de partij kunnen dragen en daarmee het gedachtengoed van D66 

kunnen uitdragen. Zonder leden geen partij. Daarvoor mijn persoonlijke, enorme dank. 

Aan het begin van 2015 kijk ik graag kort vooruit naar het nieuwe jaar. D66 zit als altijd vol plannen 

met veel ambitie. Tijdens de Algemene Ledenvergadering spraken we er al over. Als eerste de 

verkiezingen voor Provinciale Staten en daaropvolgend een ledenwerfcampagne. 

Natuurlijk is het ook goed om terug te kijken. We laten een jaar achter ons waarin we in twee 

verkiezingen een gigantische winst wisten te boeken. Bij de Europese verkiezingen werden we zelfs 

de grootste In Vught. Voor 2015 staan de Provinciale Statenverkiezingen te wachten. Wie weet wat 

er nog meer in het verschiet ligt komend jaar. 

D66 Vught werkt in de fractie, de raad en met het bestuur aan het waarmaken van alle beloftes. Het 

neemt daarvoor verantwoordelijkheid in het college maar durft zich ook uit te spreken. Het zal met 

zijn vernieuwende ideeën blijven strijden voor de belangen van de Vughtenaren.  

Het jaar 2015 brengt met de transitie van de jeugdzorg, de WMO en tal van andere veranderingen de 

verantwoordelijkheid van het Vughtse bestuur dichtbij. Het is daarom belangrijk dat de ledengroei 

doorgaat en steeds meer mensen zich aan ons willen binden. 

Joris Vrensen 

voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Januari.  

Nieuwe school Cromvoirt mogelijk energieneutraal dankzij 

voorstel D66 

De nieuwe basisschool in Cromvoirt wordt zeer energiezuinig gebouwd. Een voorstel van D66 om te 

onderzoeken of er een energieneutrale school gebouwd kan worden, werd met een zeer ruime 

meerderheid aangenomen. De voltallige gemeenteraad stemde in met nieuwbouw van de Leydraad 

(inclusief bibliotheek-steunpunt, BSO en kinderopvang) en een zeer grondige opknapbeurt van de 

gymzaal. De totale kosten bedragen anderhalf miljoen euro.  

Met het gegeven dat Cromvoirt een nieuwe school verdient, stemde D66 zonder twijfel in. De 

gemeente is verantwoordelijk voor de schoolgebouwen en betere schoolgebouwen leveren 

aantoonbaar betere prestaties op bij leerlingen. D66 wil daar een stap verder in gaan en stelde in de 

gemeenteraad voor om op duurzaamheidsgebied niet alleen de gebruikelijke eisen te volgen, maar 

een stapje verder te gaan. Vanaf 2020 is het zelfs verplicht om energieneutraal te bouwen. Waarom 

zouden we dat in Cromvoirt nu al niet toepassen? Er zijn al voorbeelden dat duurzaam bouwen loont. 

Een investering in extra duurzame maatregelen bij de bouw, worden na een aantal jaren 

terugverdiend en zo kan huisvesting ook in de toekomst betaalbaar blijven. D66 stelde een motie 

(voorstel) op die mede werd ingediend door PvdA-GroenLinks en in de gemeenteraad steun kreeg 

ruime steun. Alleen de VVD die niets zag in extra duurzame maatregelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Februari. 

D66 Vught ‘In gesprek met…’ 

Politiek gaat vaak over maatschappelijke problemen en de oplossingen die politieke partijen 

daarvoor hebben. Zaterdag 1 februari ging D66 Vught de straat op om het te hebben over de dingen 

die wél goed gaan. Een mooie actie om met inwoners echt in gesprek te gaan. In Vught zit zoveel 

creativiteit. Daarom luisterden de D66’ers graag naar goede ideeën en naar nieuwe kansen voor 

Vught en Cromvoirt. Uit alle gevoerde gesprekken bleek gelukkig dat veel mensen tevreden zijn met 

hun woonomgeving. Het sociale karakter is vaak genoemd, maar er is ook zorg over bijvoorbeeld de 

extra druk op het spoor. Ruim 60% van de geïnterviewden noemt één of meerdere Vughtse 

kwaliteiten als positief terwijl bijna een kwart van de mensen de Vughtse ligging van belang vindt. 

Voor 1 op de 5 mensen is wonen in het groen en de sociale kant van Vught als prettig ervaren.  

 

 

Eerste verkiezingsprogramma 

In de toen nog campagnewinkel in wording werd het eerste exemplaar van het 

verkiezingsprogramma ‘D66 haalt het beste uit Vught’ aangeboden aan directeur Monique Beukers 

van de Robert Coppesstichting, die zich inzet voor het welzijn van blinden en slechtzienden. Het was 

dan ook niet zomaar een verkiezingsprogramma als alle andere, maar een door D66-raadslid Birgit 

Cordes compleet ingesproken versie. Daarnaast is er een versie in braille, grootschrift en in ‘Daisy’. 

En natuurlijk de papieren en de digitale versie.  

 



D66 Vught opende eigen verkiezingswinkel 

Vught kreeg in februari een unieke pop-up-winkel. D66 opende een eigen verkiezingswinkel aan de 

Dorpsstraat 29. De tijdelijke winkel fungeerde tot en met de verkiezingen als campagnecentrum waar 

alle activiteiten worden georganiseerd, gecoördineerd, maar veelal ook plaatsvonden. Ook kon 

iedereen elke dag tussen 12 en 22 uur binnenlopen. 

  

 

Weg vrij voor aanpak Marktveld (centrum oost) 

Tussen de campagne door was er ook nieuws uit de raad. De weg werd vrijgemaakt om de 

vernieuwing van het centrum van Vught helemaal af te maken. De gemeenteraad van Vught ging 

donderdag akkoord met het bestemmingsplan voor dit zogenoemde ‘centrum oost’ oftewel de 

Marktveldpassage en het parkeerterrein bij de Albert Heijn. D66 wil de passage en de fietsenstalling 

afbreken: parkeren onder de grond, nieuwe winkels op de begane grond waarbij Albert Heijn ruimte 

krijgt om uit te breiden en daarboven woningen. Het nieuwe bestemmingsplan maakt dat mogelijk, 

althans, schept de voorwaarden zodat centrum West (Vughtse Hart) en centrum Oost op elkaar gaan 

aansluiten. Het CDA stemde als enige partij tegen de ontwikkelingen. 

 



Zwevende kiezer? De proef op de som kon genomen worden 

Op 20 februari werd de Vughtse Stemwijzer gelanceerd. Aan de hand van 27 stellingen kan iedereen 

meten in hoeverre zijn/haar standpunten aansluiten bij die van D66 Vught. D66 vindt het van groot 

belang dat iedereen zich goed kan laten informeren over de Vughtse politiek. Een stemwijzer op 

internet is een veelgebruikte, laagdrempelige manier. De Stemwijzer was uit nood geboren. Liever 

had D66 een officiële stemwijzer gehad waarin kiezers een geheel vrijblijvend stemadvies uit alle 

Vughtse partijen konden krijgen, maar GB, VVD, CDA en SP wilden dat niet. D66 lanceerde daarom 

zelf een Stemwijzer, waarin ieders ‘D66-heid’ gemeten kon worden. De stemwijzer was een 

gigantisch succes. In heel 2015 is de Stemwijzer 2058 keer ingevuld. 

 

 

Campagnewinkel open, campagne gestart 

Op 21 februari werd de campagne officieel gestart met de opening van de verkiezingswinkel, de 

introductie van de Stemwijzer en het presenteren van een bijzonder spoorboekje. De opening werd 

verricht door de Tweede Kamerleden Gerard Schouw en Kees Verhoeven die met de landelijke 

bustour Vught aandeden. De start van alle campagnes was enkele dagen uitgesteld na de dood van 

oud-D66-minister Els Borst. Toch deed de landelijke tour in de herkansing Vught op de eerste dag 

aan. We hadden samen met Breda, Tilburg, Eindhoven en Utrecht de primeur.  

  

Na de opening werd een prachtige marsepeinen D66-taart aangesneden, waarna een nieuw 

campagne-onderdeel het levenslicht zag: de D66 Stemwijzer Vught. Verhoeven en Schouw vulden 



hem samen in en, hoewel zij de Vughtse situatie niet door en door kenden, scoorden zij een D66-heid 

van 96%. 

  

Uiteraard was er aandacht voor het spoor, want D66 Vught laat geen enkele mogelijkheid onbenut 

om te vertellen waarom het spoor de grond in moet. D66-wethouder Wilbert Seuren overhandigde 

het eerste D66-verdiept-spoorboekje aan beide Kamerleden en drukte hen opnieuw op het hart dat 

het nu of nooit is, als het gaat om de leefbaarheid van Vught.  

Vervolgens vond in de campagnewinkel een discussie plaats over hergebruik van militair erfgoed en 

de Isabellakazerne in het bijzonder. Een ander deel van het campagneteam ging winkelcentrum 

Marktveld in, een plek die ook in de campagne van D66 een rol speelt: de Marktveldpassage is niet 

meer van deze tijd. De opvallende poster, ontworpen door D66-lid Henk Schuurmans, kreeg 

onverminderd veel lovende woorden. Een exemplaar van de poster is mee terug gereisd naar Den 

Haag en krijgt een plek aan de muur in het partijbureau. “De beste die we tot dusver gezien hebben”, 

aldus Max Klemens van de landelijke campagnetour. De aankomst met de bus in de smalle 

Dorpsstraat was geen probleem. Achteruitrijden en weer veilig op de Helvoirtseweg terechtkomen 

was een lastigere klus, maar het is uiteindelijk zonder ongelukken gelukt.  

 

 

 

 



Kieslijst D66 Vught telt verreweg de meeste vrouwen 

D66 heeft van alle politieke partijen in Vught de meeste vrouwen op de kieslijst. Dat blijkt uit een 

inventarisatie van alle kieslijsten. Bij D66 Vught staan maar liefst 10 vrouwen op de lijst, gevolgd door 

PvdA-GL (8) en GB (7) . De kandidatenlijsten van VVD en SP tellen vier vrouwen en het CDA sluit de rij 

met drie. Er stonden acht vrouwen op een verkiesbare plaats (bij D66 zijn dat er twee, namelijk Birgit 

Cordes en Dianne Schellekens), die ook alle acht gekozen werden.  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Maart. 

Campagne D66 trekt veel aandacht 

De zeer opvallende verkiezingscampagne van D66 Vught trekt steeds meer aandacht. Eerst werd het 

affiche ‘Marktveld is niet meer van deze tijd’ door Binnenlands Bestuur genomineerd als leukste 

verkiezingsposter van Nederland. Ook het Brabants Dagblad schreef een artikel over de opvallende 

poster. Omroep Brabant televisie besteedde de ochtend na de verkiezingen aandacht aan de 

campagne, al was het achteraf gezien volstrekt niet de moeite waard dat Birgit Cordes en Henk 

Schuurmans naar de studio afreisden gezien het door Omroep Brabant zeer slecht voorbereide 

gesprek. 

 

 



Thema-avonden zeer waardevol voor de komende periode 

De verschillende thema-avonden in de D66-verkiezingswinkel aan de Dorpsstraat hebben veel input 

opgeleverd voor de komende raadsperiode. Op een avond waren alle medezeggenschapsraden van 

de Vughtse scholen uitgenodigd. Zij vormen de oren en ogen van de school.  

Een andere avond werd de thema-avond economie gehouden. Het werd een zeer breed, maar 

bovenal inspirerend gesprek over economie, onderwijs en zorg. De thema’s werden belicht door oud-

KPN-topman Wim Dik uit Helvoirt, tevens zeer frequent bezoeker van Vught. Ook Matthijs van 

Miltenburg was present (toen nog raadslid in Den Bosch, nu Europarlementariër). Ook provinciale 

staten was vertegenwoordigd: D66-fractievoorzitter Marusjka Lestrade (inmiddels wethouder in 

Boxtel) maakte het panel compleet. De opkomst was prima, de thema’s dus zeer uiteenlopend: van 

de Vughtse koopzondag tot de kansen die Vught heft als top-woongemeente, van meisjes die het 

veelal beter doen op school dan jongens tot aan de mentaliteitsverandering die nodig is om de 

verzorgingsstaat overeind te houden. De avond was inhoudelijk gezien een van de hoogtepunten 

deze campagne.  

Eerder was er ook al een thema-avond biodiversiteit. Ook deze avond was zo inspirerend, dat 

afgesproken is om ook na de gemeenteraadsverkiezingen op de een of andere manier door te gaan 

met thema-bijeenkomsten. 

  

 

Historische overwinning D66: van 2 naar 4 zetels 

Na de fantastische campagne haalde D66 de buit binnen. Een historische overwinning in Vught: een 

op de zes kiezers (16,7 procent) stemde D66. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 stemde 11,4 

procent D66. Een forse winst dus. Dat vertaalde zich ook in het aantal zetels: D66 ging van 2 naar 4 

zetels. 

Gemeentebelangen was de andere grote winnaar. De coalitiegenoot won nog meer: 3 zetels en ging 

van 5 naar 8 zetels in de raad. Ook de SP won in stemmenaantal, maar dat was niet genoeg voor een 

extra zetel, waardoor de partij op twee zetels blijft staan. VVD ging van 5 naar 4, PvdA-GroenLinks 

van 4 naar 2 en het CDA van 3 naar 1. Dergelijke verschuivingen van zetelaantallen worden 

doorgaans politieke aardverschuivingen genoemd, maar die term viel niet in Vught. Wat blijkt 



namelijk: de coalitie van D66-GB-VVD gaat van 12 naar 16 zetels en de oppositie is weggevaagd en 

gaat van 9 zetels naar 5. Dat is een zeer ongebruikelijke situatie, en al helemaal in Vught waar in het 

verleden na verkiezingen nogal eens wisselingen van de wacht waren. 

 

Door de winst heeft D66 nu vier gezichten in de gemeenteraad, maar als fractie verandert er niet zo 

veel. De nieuwgekozen raadsleden Dianne Schellekens en Henk Klösters maakten de afgelopen vier 

jaar namelijk al deel uit van de fractie als commissielid respectievelijk actief fractievolger. Voor D66 

Vught bestaat de fractie immers uit meer dan alleen de raadsleden, namelijk raadsleden, 

commissieleden én alle actieve fractievolgers. En dat zijn er na de succesvolle campagne alleen maar 

meer geworden. 

Echt iedere stem telde. Bij de verdeling van de restzetels scheelde het namelijk maar één stem met 

het CDA of we hadden 3 zetels gekregen en het CDA 2 (nu dus 1). Op zaterdag 22 maart was hiervoor 

aandacht bij Omroep Brabant televisie.  

Nog nooit werd D66, bij welke verkiezing dan ook, de grootste bij een stemdistrict in Vught. Deze 

verkiezingen wel, zelfs in twee kiesdistricten: Molenven en Schoonveld. De VVD won de stembureaus 

Brasserie Brac en De Braacken en GB won de overige stemdistricten, vaak met een enorme afstand 

op de andere partijen. 

De opkomst van Vught (60,2%) was een van de hoogste van Brabant. Terwijl de opkomst gemiddeld 

met 0,7 procentpunt daalde, steeg de opkomst in Vught met 3,1 procent(punt). Alleen de stijging in 

Baarle-Nassau was groter (+5,7%), maar daar gingen wel minder mensen stemmen (57,2%). 

D66 Vught (16,7%) zat wederom bij de hoogste D66-scores van Zuid-Nederland, deze keer top 5. 

Waalre maakte een enorme klapper met 22,9%. Ook in Tilburg (18,6%) werd D66 de grootste partij. 

Breda deed het met 18% ook behoorlijk. D66 in Best daalde na de stunt van vier jaar terug licht, maar 

behield de vier zetels en bleef met een score van 16,8% nèt boven Vught. 

Van de campagne heeft Dion Meuwissen een zeer uitgebreide en interessante analyse gemaakt. 

Leden van D66 kunnen deze bij hem opvragen.  



  

 

Ook D66 maakt Vught weer stukje schoner tijdens actie 

tegen zwerfvuil 

De campagnewinkel nog maar net opgeruimd of D66 net als het voorgaande jaar weer mee met de 

zwerfvuilactie in Vught, dit jaar onder geweldige weersomstandigheden. Een groep D66’ers nam de 

omgeving van de carpoolplaats langs de A2 voor zijn rekening. Na zo’n twee uur intensief prikken 

was de opbrengst vijf vuilniszakken zwerfvuil. Naast (snoep)verpakkingen, blik en auto onderdelen 

ook opmerkelijkere zaken. Op het stukje Vught ‘over de A2' trof de zwerfvuilploeg van D66 verspreid 

zo’n 20 lege drugsverpakkingen aan. Veel gekleurde kartonverpakkingen en vele lege plastic zakjes 

waar softdrugs in had gezeten. Ook veel restanten van een andere verslaving; sigarettenpeuken.  

  



 April.  

D66 weer in coalitie met GB en VVD 

In april bleek na een korte informatie dat D66, Gemeentebelangen, en VVD ook de komende vier jaar 

de coalitie in Vught gaan vormen. De drie partijen zijn het op hoofdpunten met elkaar eens 

geworden en gaan de komende weken een bestuursakkoord nader uitwerken. Ook de 

wethouderskandidaten zijn bekend. Voor D66 blijft Wilbert Seuren wethouder, net als Peter 

Pennings van Gemeentebelangen. Voor de VVD is oud-raadslid Saskia Heijboer kandidaat. 

 

 

D66 in gesprek met Vught over Europa 

Na het grote succes van de vorige ‘In gesprek met’ actie (toen nog in het kader van de 

gemeenteraadsverkiezingen) voerde D66 Vught op 19 april in aanloop naar de Europese verkiezingen 

op 22 mei opnieuw deze actie uit. De actie is deze keer bedoeld om mensen te laten nadenken over 

Europa en bewust te maken van de aankomende verkiezingen. We denken niet alleen aan al die 

vakantiemunten die door invoering van de Euro tot het verleden horen maar ook aan de voordelen 

voor de export en werkgelegenheid. En wat te denken van de inzet van Europa voor mensenrechten 

en persoonlijke vrijheden. Ook zaken op het gebied van cultuur, duurzame energie en onderwijs 

worden steeds meer ondersteund door Europa. D66 wilde ook in Vught inspirerende verhalen 

verzamelen met behulp van de ‘In gesprek met’-vellen. We kregen daarbij onder meer hulp van 

Matthijs van Miltenburg uit Den Bosch, de verkiesbare nummer vier op de kieslijst van D66 Europa. 

Ook Annemarie Spierings uit Sint-Michielsgestel hielp een handje.  

   

    



Riet Lelyveld van D66 koninklijk onderscheiden 

D66’er Riet Lelyveld-Voets werd benoemd tot Ridder in de Orde van oranje Nassau. Voor D66 heeft 

zij veel betekend. Van 1976 tot 1987 was ze lid en voorzitter van de subregio West-Brabant van D66. 

Zij was mede-initiatiefnemer van de opbouw van D66 in West-Brabant na een moeilijke periode. 

Onder haar leiding zijn in West-Brabant diverse afdelingen opgericht. Van 1987-1991 was ze 

voorzitter van het regiobestuur van Brabant van D66 en van 1991-1999 lid van Provinciale Staten van 

Noord-Brabant. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was ze voor D66 Vught lijstduwer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mei. 

D66/VVD-Europa-debat in het raadhuis 

Op initiatief van D66 hielden D66 en VVD op 9 mei een Europa-debat met twee regionale verkiesbare  

kandidaten. Matthijs van Miltenburg (D66, plaats 4) uit Den Bosch en Cora van Nieuwenhuizen (VVD, 

nummer 2) uit Oisterwijk gingen met elkaar in debat. De bijeenkomst werd met twee partijen 

gehouden, omdat zij beide in één (liberale) fractie in Europa zitten, maar dus wel voor verschillende 

partijen uitkomen. Naast de overeenkomsten kwamen uiteraard de verschillen tussen beide 

kandidaten/partijen aan bos. De opkomst was prima, de interactie erg geslaagd.  

  

 

 

Bestuursakkoord ‘Kracht door continuïteit’ gepresenteerd 

D66, Gemeentebelangen (GB) en VVD hebben dinsdagmiddag 13 mei het bestuursakkoord ‘Kracht 

door continuïteit’ gepresenteerd. De voorgestelde portefeuilleverdeling binnen het college van 

burgemeester en wethouders: 

Wilbert Seuren (wethouder, D66): financiën, verkeer en vervoer, openbare Ruimte, natuur en milieu, 

afval, weg- en waterbeheer, onderwijs, cultuur. 

Peter Pennings (wethouder, GB): ruimtelijke ordening, grondexploitatie en vastgoed, 

accommodatiebeleid, volkshuisvesting, economische zaken, recreatie/ erfgoedbeleid, deregulering 

Saskia Heijboer (wethouder, VVD): WMO, jeugd, ouderen, arbeid en inkomen, sport 

Roderick van de Mortel (burgemeester): openbare orde en veiligheid, dienstverlening, personeel & 

organisatie, communicatie & voorlichting, vergunningen & handhaving 



 

De fractie van D66 in Vught toonde zich zeer tevreden over het bereikte coalitieakkoord ‘Kracht door 

continuïteit’. Bovendien is D66 zeer verheugd dat niet alleen de coalitiepartijen D66, GB en VVD het 

coalitieakkoord steunden, maar ook CDA en PvdA-GroenLinks. Alleen de SP (2 van de 21 zetels) 

stemde tegen. 

Over de inhoud van het akkoord toonde de D66-fractie zich zeer verheugd over. De verschillende 

typische D66-punten uit het verkiezingsprogramma ‘D66 haalt het beste uit Vught’ komen er 

duidelijk in terug, maar volgens D66 is het zeker zo belangrijk dat de manier waarop D66 naar de 

maatschappij kijkt er als een rode draad door het akkoord heen loopt. D66 gaat uit van de kracht van 

Vught, dus wat kan ieder individu, straat, buurt of vereniging zelf wél, in plaats van niet. En bovenal: 

wat willen ze zelf. De Vughtse overheid is er voor de burger en niet andersom. Maar de Vughtse 

overheid is er niet om iedereen maar bij het minste of geringste bij de hand te pakken om alles 

vervolgens maar op te lossen. En dat ademt dit akkoord voor de komende vier jaar wederom uit. 

Bij de behandeling werden er verschillende D66-speerpunten uitgelicht, zoals de rijksinfra, oftewel 

de verdiepte ligging van de N65 en het spoor. Ook in het onderdeel economische zaken, dat in dit 

akkoord een ambitieus onderdeel is, staan veel D66-punten, zoals het completeren van een nieuw 

centrum voor Vught (‘Marktveld plat’), de langere openingstijden van de horeca die D66 wil en de 

aanleg van glasvezel in het buitengebied met behulp van provinciale subsidies die op de plank liggen. 

Op het gebied van zorg gaat veel gebeuren de komende jaren. Veel taken worden overgeheveld naar 

de gemeente. D66 stelt dat Vught hierop goed is voorbereid en het aan kan en we alle 

horrorverhalen van oppositiepartijen in de raad met een korrel zout moeten nemen, zolang er geen 

concrete voorbeelden zijn van misstanden door gemeentelijk beleid. 

Op onderwijsgebied worden er de komende vier jaar twee nieuwe scholen gebouwd: op Elzenburg 

en in Cromvoirt. De opening daarvan wordt verlangt in 2016 en niet aan het einde van het 

bestuursakkoord. Verder wordt er echt werk gemaakt van samenwerking tussen kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk. 

Ook deze periode wordt verder gewerkt aan het realiseren van een kleine, compacte maar nog 

steeds krachtige overheid. Niet of nauwelijks gebruikte vierkante meters van gemeentelijk vastgoed 



worden verhuurd of verkocht. Vught blijft werken aan transparantie. Zo komt er bijvoorbeeld een 

door D66 gewenst openbaar subsidieregister. 

Op het gebied van duurzaamheid wordt een volgende stap gezet. Na een periode van echt werk 

maken van duurzaamheidsinitiatieven, komt er een manier waarop we de effectiviteit van 

maatregelen willen gaan meten. Burgerinitiatieven blijven op één, want zij zijn een uitstekende 

samenwerkingspartner voor de Vughtse overheid, in een gemeente én omgeving waar geen winning 

van schaliegas is. Op het gebied van afval behouden we het zeer hoge niveau van afvalinzameling, 

moeten de kosten omlaag en kunnen meer afvalstromen naar de niet-betaalde kant van de 

milieustraat. 

  

 

Veel lof voor D66-kandidaat Van Miltenburg, gratis lof voor 

iedereen 

Van de ene campagnemodus in de andere. Veel lof voor de Brusselse kandidaten, gratis lof voor 

iedereen in Vught. Onder dat motto voerde D66 Vught de zaterdag voor de Europese verkiezingen als 

enige partij in Vught campagne voor de Europese verkiezingen en in het bijzonder voor D66-

kandidaat Matthijs van Miltenburg uit Den Bosch die op de verkiesbare vierde plaats staat. 

Om dat kracht bij te zetten deelde D66 66 kilo Brussels lof (witlof) uit bij de Marktveldpassage en bij 

de Albert Heijn in de Stationsstraat. Volgens bedenker van de campagne Fons Potters was de of 

enerzijds figuurlijk: lof voor de D66-kandidaten, anderzijds symbool voor Europa: soms wat bitter, 

niet op alle fronten tiptop in orde, maar je kunt er wel wat mee. Om dat dan weer aan te tonen 

bereidde D66-raadslid bij de ingang van Albert Heijn aan de Stationsstraat een heerlijke warme 

witlofsalade (met spekjes, appelstroop, tomaat en ruccola) die gretig aftrek vond. Ondertussen 

deelden de verschillende D66’ers de zakjes Brussels lof met recept en een stemadvies uit. D66-

kandidaat Matthijs van Miltenburg, alweer voor de derde keer in Vught tijdens deze EU-campagne, 

beantwoordde ondertussen allerlei vragen van kiezers. 



   

   

 

Historische uitslag in Vught: D66 voor het eerst grootste 

partij bij verkiezingen 

Bij de EU-verkiezingen behaalde D66 in Vught een historisch resultaat. Voor het eerst in de 

geschiedenis kwam D66 in Vught als grootste uit de bus. D66 behaalde maar liefst 21,6 procent van 

de stemmen. Een ongekend resultaat.  

1. D66   21,6%  (+7,6% ten opzichte van de vorige Europese verkiezingen) 

2. VVD   17,6%  (+0,7%) 

3. CDA   13,2%  (-9,0) 

4. GroenLinks    9,7%  (-0,2) 

5. PVV     9,3%  (-3,5) 

6. SP     9,2%  (+1,3) 

7. PvdA    8,0%  (-2,5) 

8. 50Plus    4,5%  (nieuw) 

9. Dierenpartij   3,6%  (+1,0) 

10. CU/SGP    1,1%  (+0,4) 



 

Terwijl we bij de gemeenteraadsverkiezingen de primeur hadden dat D66 in twee stemdistricten de 

grootste werd (Molenven en Schoonveld), werd D66 bij de EU-verkiezingen in 10 van de 14 

stembureaus de grootste. Bij Brac werd D66 tweede, bij de Vlasborch derde en bij de Wieken en in 

Cromvoirt de vierde partij. Bij de alle andere stembureaus werd D66 de grootste. 

Top 3 beste uitslagen voor D66 in Vught ooit: 

1. Europese verkiezingen 22 mei 2014: 21,6% 

2. Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014: 16,7% 

3. Tweede Kamerverkiezingen 3 mei 1994: 16,6% 

Het resultaat van D66 in Vught was wederom bovengemiddeld hoog. In Zuid-Nederland scoorde 

alleen Waalre hoger met een nèt iets hoger percentage (21,8%). Wat met deze uitslag duidelijk is 

geworden, is dat campagne voeren wel degelijk zin heeft. D66 zit overal in de plus, maar een uitslag 

van 21,6 procent is een plus op de plus. Terwijl alle andere partijen in Vught niets ondernamen, was 

D66 Vught ook deze verkiezingen weer volop in touw. We folderden bij winkelcentra, huis-aan-huis, 

hingen verkiezingsborden op et cetera. Maar bovenal was D66 zichtbaar aanwezig met campagne 

voeren, in het bijzonder voor Matthijs van Miltenburg uit Den Bosch, de nummer 4 van D66, die naar 

het Europarlement gaat. Van Miltenburg was in de aanloop naar de verkiezingen verschillende keren 

ook aanwezig in Vught, zoals bij de actie ‘D66 in gesprek met Vught over Europa‘, het liberale debat 

in het raadhuis en de actie ‘Veel lof voor D66-kandidaat Van Miltenburg, gratis lof voor iedereen‘. 

Ook was hij afgelopen woensdag, een dag voor de verkiezingen, op het Versterplein in Vught bij het 

bezoek van de staatssecretaris. Niet om campagne, maar om met D66 Vught actie te voeren voor een 

verdiept spoor. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Juni. 

D66 verheugd over ondertekening manifest tegen 

schaliegasboringen 

D66 reageerde in mei verheugd op de ondertekening door de gemeente Vught van een manifest 

tegen schaliegasboringen. Het manifest is een initiatief van de gemeenten Boxtel en 

Noordoostpolder. Hiermee onderstreept het gemeentebestuur nog eens dat Vught niet wil dat er in 

onze gemeente naar schaliegas wordt geboord. Daarnaast willen de gemeenten die het manifest 

ondertekenen de regering en de Tweede Kamer laten weten dat het boren naar schaliegas geen goed 

idee is. 

De ondertekening door Vught volgt na een motie van D66 die op 27 juni werd aangenomen. Hierin 

staat dat Vught Schaliegasvrij verklaard moet worden, net als ruim 140 andere gemeenten en 8 

provincies. Hoewel er veel weerstand is tegen schaliegaswinning, leidde al het protest nog niet tot 

een duidelijke koerswijziging van het VVD-PvdA-kabinet. 

   

 

D66: dreigende boete vanwege ‘te goede’ afvalscheiding 

onaanvaardbaar 

De miljoenenboetes die afvalverwerker Attero een aantal Brabantse gemeentes heeft opgelegd 

omdat zij de afgelopen jaren te weinig restafval hebben aangeleverd, is onaanvaardbaar en niet uit 

te leggen aan inwoners van Vught. Dat stelde D66 in juni in schriftelijke vragen aan het 

gemeentebestuur van Vught. D66 wilde weten of Vught ook een boete opgelegd heeft gekregen 

wegens te goed aanleveren van gescheiden afval en zo ja wat zij hiertegen wil ondernemen. 

Contractueel is in 2003 met Attero (voorheen Essent Milieu) vastgelegd dat gemeenten tot en met 

2017 samen ten minste 510 ton restafval per jaar aanbieden. Maar vanwege afvalscheiding wordt 

steeds minder restafval opgehaald en sinds 2011 is dat minder dan 510 ton. Dit contract uit 2003 is 

duidelijk ingehaald door de tijd. Afvalscheiding heeft een veel grotere vlucht genomen dan destijds is 

voorzien. Dat is winst, maar deze positieve ontwikkeling krijgt een wel heel zure bijsmaak als er echt 

boetes betaald moeten gaan worden omdat gemeenten als Vught goed hebben gescheiden. Te goed, 

nu blijkt, terwijl het volgens D66 volstrekt ondenkbaar is dat inwoners hun afval ‘te goed’ scheiden. 



Dat is juist de maatschappelijke, ecologische en economische gewenste ontwikkeling die we willen: 

afval wordt grondstof. 

In 2014 werd geen boete opgelegd, maar deze hangt helaas nog steeds in de lucht.  

 

Spoor Vught gaat definitief de grond in 

Een historisch besluit rondom de spoorinfrastructuur: een deel van het spoor in de kom van Vught 

gaat de grond in. Staatssecretaris Mansveld bevestigde dat in een speciale vergadering met 

bestuurders van de provincie en de gemeenten Boxtel, Haaren en Vught. Er komt bijna 250 miljoen 

extra voor de realisatie van de zogenoemde variant V3 in Vught en komen er maatregelen in Vught 

Noord en Zuid. 

In deze V3-variant gaat vanuit Den Bosch gezien gaat het spoor na de overweg Loonsebaan omlaag 

en komt voor de Wolfskamerweg weer omhoog. De Wolfskamerweg zelf gaat weer onder het spoor 

door, dus ook op die plek hoeft verkeer dan niet langer meer te wachten. Er waren meerdere en 

bovenal betere varianten. Uit onderhandelingen en lobby bleek echter snel dat rijk en provincie geen 

cent meer willen betalen dan V3. Vught zelf betaalt ook al veel mee, althans, voor een gemeente met 

de grootte van Vught is bijna 30 miljoen euro heel veel geld (bedrag inclusief eigen bijdrage 

verdiepte ligging N65). De honderden miljoenen komen echter van het rijk en de provincie en zij 

vinden tot variant V3 financieel haalbaar. Vught kan zelf onmogelijk meer geld bijdragen zodat V3+ 

gerealiseerd kan worden (kost 50 miljoen extra), maar met enige creativiteit kan mogelijk elders geld 

gevonden worden of zijn er andere inpassingen mogelijk die een voordeel opleveren voor Vught-

Noord. 

Hoewel er dus nog betere oplossingen voor Vught zijn, is D66 Vught onverminderd trots op dit 

behaalde resultaat. Een historisch besluit. De lobby heeft een fantastische uitkomst opgeleverd, want 

het leek er even op dat Vught alleen enkele geluidsschermen zou krijgen. Een kroon op het werk van 

de gemeente (en met name wethouder Wilbert Seuren en burgemeester Roderick van de Mortel), 

heel veel bewoners en de samenwerkende belangengroeperingen in Vught (Samen voor Vught). 

   

 

 



D66-fractie compleet na benoeming burgerleden Bjorn 

Hondelink en Joris Vrensen 

De D66-gemeenteraadsfractie werd in juni compleet, toen Bjorn Hondelink en Joris Vrensen tot 

burgerlid benoemd werden. Iedere partij maximaal twee zogenoemde burgerleden (ook wel 

commissieleden genoemd) benoemen. Er waren maar liefst zeven D66’ers die burgerlid wilden 

worden. De fractie koos voor Hondelink en Vrensen vanwege hun specifieke expertise op het gebied 

van respectievelijk verkeer/planologie en onderwijs. Hondelink was de afgelopen vier jaar ook al 

burgerlid voor D66 Vught. 

De verdeling van de portefeuilles in de fractie: 

 

Fons Potters (fractievoorzitter): 

Algemene zaken, financiën, bouwen en wonen, economische zaken, centrumontwikkelingen, 

veiligheid 

 

Birgit Cordes: 

Sport en beweging, jeugd- en jongerenzaken, ouderen/zilveren kracht, kunst, cultuur, 

accommodatiebeleid, recreatie, toerisme, inkomensvoorziening, arbeidsmarkt 

 

Dianne Schellekens: 

Milieu, afval, biodiversiteit, groen, beheer openbare ruimte, dierenwelzijn, water, burgerparticipatie, 

duurzaamheid 

 

Henk Klösters: 

Zorg, decentralisaties/transities/kanteling, WMO, jeugdzorg, minima- en armoedebeleid 

 



 

Bjorn Hondelink: 

Verkeer, planologie 

 

 

Joris Vrensen: 

Onderwijs 

 

 

29 juni: D66-zomerborrel 

Inmiddels is het al een traditie: de D66 Zomerborrel. In 2014 werd deze gehouden op zondagmiddag 

29 juni en wel bij het toen nog maar net geopende Strandhuys bij de IJzeren Man. Bij de D66-

zomerborrel werd geproost op de zomer, maar ook op twee geweldige verkiezingsuitslagen eerder 

dat jaar.  

 

 

 



 Juli. 

Veel waardering voor felicitatiekaartenactie voor Vughtse 

geslaagden 

De felicitatiekaartenactie van D66 Vught voor geslaagde examenkandidaten heeft veel positieve 

reacties opgeleverd. Vele geslaagden, maar ook hun ouders, reageerden blij verrast op een 

felicitatiekaart van D66 Vught. Niemand reageerde negatief op de actie. Het vreemdste tijdens de 

actie was wel een bericht van het Brabants Dagblad waarin iemand zich ergerde aan de actie, maar 

dat leverde zowaar nóg meer positieve reacties op. Niemand begreep dat je over een felicitatiekaart 

gaat klagen, laat staan dat je je in je privacy aangetast voelt. 

De (steun)fractieleden van D66 Vught klommen de weken voor de zomervakantie in de pen en 

schreven meer dan 200 kaarten met veelal verschillende felicitatieteksten. Vervolgens sprongen zij 

op de fiets en reden zij door alle Vughtse straten. Van Vogelkerslaan tot Klein Brabant en van 

Albertusstraat tot IJsvogel, overal waar een vlag met tas hing, werd een felicitatiekaart met een 

handgeschreven boodschap in de bus gestoken. De actie gaan we ook in 2015 doen. 

  

 

Bibliotheek hoort thuis in DePetrus, onderzoek 

alternatieven 

Er moet onderzocht worden of er toch een bibliotheek in DePetrus kan komen. Een voorstel met die 

strekking (mede ingediend door D66) kreeg ruime steun. Het voorstel volgde na het plotselinge 

bericht van de kersverse directeur van de bibliotheek Meierij die op het allerlaatste moment in het 

jarenlange traject meedeelde toch niet naar de Petruskerk te willen verhuizen.  

D66 is al jaren van mening dat de bibliotheek in DePetrus thuishoort. De bibliotheek Meierij kan 

uiteraard niet gedwongen worden ernaartoe te verhuizen. Wel is te onderzoeken of er wellicht 

andere partijen zijn die wél deze stap willen zetten. De gemeente Vught subsidieert de bibliotheek 

ieder jaar voor meer dan 550.000 euro. D66-fractievoorzitter Fons Potters sprak van ‘een deceptie’ 

toen bekend gemaakt werd dat de bieb niet naar DePetrus wil. En voor de fractie van D66 is de stap 

ook onbegrijpelijk, omdat de bibliotheek al zo ver in het traject zit en daarmee dus het Vughts 

Museum zwaar dupeert. Het museum heeft immers zijn pand aan de Taalstraat al verkocht en alle 

spullen zelfs al ingepakt. Bovendien dupeert het de initiatiefnemers voor de herontwikkeling van de 

Petruskerk, die hierdoor onverwacht opnieuw een tegenslag incasseren. 



 Augustus. 

Is Vught wel klaar voor de Wet Markt & Overheid?  

D66 stelde vragen aan het gemeentebestuur over de Wet Markt & Overheid. Aanleiding zijn eerdere 

toezeggingen in twee commissies, waarin op vragen van D66 gesteld werd dat Vught klaar is voor 

deze wet. Gemeenten gaan regelmatig de concurrentie aan met bedrijven door het verrichten van 

economische activiteiten. Om concurrentievervalsing te voorkomen, moeten zij zich aan de regels 

houden zoals vermeld in de Wet Markt en Overheid. 

De vragen hadden effect. De eerstvolgende cyclus stond het op onderwerp op de raadsagenda. Het 

duurde echter tot december totdat het voorstel, uiteindelijk nog aangepast door D66 en VVD, werd 

aangenomen.  

 

Nog geen meerderheid voor aankaarten te hoge salarissen 

maatschappelijke partners 

Binnen de gemeenteraad is nog geen meerderheid voor een voorstel waarin gevraagd wordt te hoge 

salarissen bij maatschappelijke partners bespreekbaar te maken. Een voorstel van PvdA-GroenLinks, 

dat mee ingediend werd door D66 en de SP, haalde het niet. Vooralsnog niet, want 

Gemeentebelangen (GB) gaf aan dat het voorstel wettelijk nu nog niet uit te voeren is, maar dat de 

partij er wel mee instemt als het wettelijk wel kan. 

Exorbitant hoge salarissen bij maatschappelijke partners van de overheid zijn al jarenlang punt van 

ergernis in menig gemeente, ook in Vught. Maar in vrijwel alle gevallen gaat de gemeente(raad) niet 

of niet-direct over het exorbitante salaris van een directeur van een maatschappelijke organisatie 

waar de gemeente zaken mee doet. Er zijn normen afgesproken, maar verschillende organisaties 

lappen die aan hun laars. Of het nu gaat om de woningbouwcorporatie, de gezondheidsdienst of een 

verslavingskliniek, er wordt nogal eens gegoocheld met cijfers. Zo telt de een de pensioenpremies of 

onkostenvergoedingen niet mee, terwijl dat uiteraard ook gewoon inkomen is. Hetzelfde geldt voor 

een bonus. Die kan best eenmalig zijn, maar het is gewoon inkomen. En de afspraak in de Wet 

Normering Topinkomens is dat dat inkomens niet boven 130% van een ministerssalaris is (voor 

woningbouwcorporaties overigens veel lager). Per 1 januari 2015 wordt dat bedrag waarschijnlijk 

verlaagd naar maximaal een ministerssalaris. 

Maar er zullen altijd directeuren van maatschappelijke instellingen blijven die deze aan hun laars 

blijven lappen. Het voorstel van PvdA-GroenLinks, dat mede werd ingediend door D66 en de SP, 

vroeg het gemeentebestuur bij bestaande en nieuwe contracten met maatschappelijke partners 

salarissen boven die nieuwe norm mee te laten wegen bij de selectie van partijen. De gemeente gaat 

niet over de hoogte van het salaris, maar kan dat wel laten meewegen. Geen salaris onder de norm; 

dan gaan eens praten met een ander. Bovendien werd in het voorstel gevraagd het gesprek aan te 

gaan met maatschappelijke partners waar het salaris van de directeur boven de norm ligt. 



 September. 

D66 Vught: sportcomplex Ouwerkerk niet verkopen aan 

Laco 

De gemeente Vught moet de verkoop van sportcomplex Ouwerkerk aan Laco uitstellen en zo 

mogelijk voorkomen. Dat stelde de gemeenteraadsfractie van D66 in september naar aanleiding van 

de beschamende wijze waarop Laco van de ene op de andere dag de huren aan verenigingen met 50 

procent heeft laten stijgen en de deuren sluit voor de clubs die deze niet uit te leggen exorbitante 

verhoging niet willen betalen. 

Sportcomplex Ouwerkerk zou in twintig jaar tijd geprivatiseerd worden. Een lange, overzichtelijke 

periode, waarin de gemeente de subsidie zou afbouwen. In totaal werd er de afgelopen jaren meer 

dan 2 miljoen euro ingestoken. Na twintig jaar zou het complex op eigen benen hebben moeten 

kunnen staan. Op 1 september liep die periode af en op die datum zou het complex overgedaan 

kunnen worden aan Laco voor de prijs van 1 gulden (45 eurocent). 

Laco meent nu dat de gemeente moet blijven betalen. Sterker nog: Laco wil nog veel meer geld dan 

de afgelopen jaren. Het laatste jaar kreeg Laco nog 68.000 euro. De organisatie wil nu tien jaar lang 

112.000 euro. Zo niet, worden de verenigingen eruit gezet, net als de scholen die er gymles krijgen. 

Zolang er allerlei procedures liepen, achtte D66 Vught het verstandig om het complex niet over te 

doen aan Laco. Het gaat uiteraard niet om het bedrag van 1 gulden (45 eurocent) maar over de 

manier waarop deze organisatie zich opstelt. Als Laco meent dat het niet uit de kosten kan komen, 

zou de organisatie het complex niet eens moeten willen kopen. 

  

  

Verkenner laatste strohalm om uit conflict DePetrus en bieb 

te komen 

De Bossche en Tilburgse oud-PvdA-wethouder Rodney Weterings gaat als verkenner onderzoeken of 

er mogelijkheden voor de verhuizing van de bibliotheek naar de Petruskerk. Het Vughtse 

gemeentebestuur gaf hem in september die opdracht gegeven. Bibliotheek De Meierij en DePetrus 



BV hebben hiermee ingestemd. Verkenner Weterings zei na een maand het resultaat van de 

verkenning te rapporteren. 

Gezien verschillende al in gang gezette rechtszaken tussen DePetrus en de bibliotheek was de D66-

fractie er al vanuit gegaan dat de scheiding tussen de bieb en DePetrus onontkoombaar was. Het 

verraste de fractie dat de Bossche en Tilburgse oud-wethouder Rodney Weterings nog een ultieme 

sessie van relatietherapie gaat doen. “En laten we wel zijn: het zou voor alle partijen en bovenal voor 

heel Vught het beste zijn als deze partijen er ook uit gaan komen”, liet D66-fractievoorzitter Fons 

Potters in een reactie weten. 

Geen ontbindende voorwaarden in contract: Ouwerkerk 

helaas verkocht aan Laco 

Sportcomplex Ouwerkerk is in september verkocht aan Laco. De verkoop van het complete gebouw 

en de ondergrond voor 45 eurocent (1 gulden) bleek contractueel helaas niet tegen te houden. D66 

Vught had ervoor gepleit er alles aan te doen om de verkoop op zijn minst uit te stellen en liefst nog 

te cancelen. Verschillende juristen hebben naar het contract gekeken en dit bleek niet mogelijk. 

 

D66 Vught vraagt opheldering over slecht mobiel netwerk in 

Cromvoirt 

D66 Vught wilde in september weten of het gemeentebestuur iets kan betekenen in het verbeteren 

van het ondermaatse mobiele telefoonnetwerk in Cromvoirt. D66 Vught heeft schriftelijke vragen 

gesteld naar aanleiding van de oprichting van een proestgroep in Cromvoirt. Op Facebook is onder de 

naam ‘Cromvoirt onbereikbaar’ een actie gestart tegen de slechte bereikbaarheid van mobiele 

telefonie in het dorp. Volgens verschillende inwoners is die ver onder de maat. 

D66 hecht veel waarde aan goedwerkende communicatienetwerken. De gemeente bouwt die 

uiteraard niet, maar moet er wel optimaal voor zorgen dat netwerken goed kunnen functioneren 

door plekken aan te wijzen waar zendmasten ingepast kunnen worden. Ook in Cromvoirt zou 

iedereen probleemloos toegang moeten kunnen hebben tot een goed werkend mobiel netwerk. 

Daaronder verstaan we snel mobiel internet en vanzelfsprekend probleemloos en storingsvrij mobiel 

kunnen bellen, bijvoorbeeld bij een ongeval of een ramp. Het is niet meer van deze tijd dat je als 

inwoner van Cromvoirt je vaste telefoonlijn moet behouden om er zeker van te kunnen zijn 

hulpdiensten te kunnen bereiken. 

 



Inzet, prioriteiten en kosten boa’s in Vught worden 

transparant 

Er komt jaarlijks inzicht waar in Vught buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) ingezet zijn, 

hoeveel boetes ze uitgeschreven hebben en hoeveel de gemeente Vught aan die boetes heeft 

verdiend. Die toezegging deed portefeuillehouder burgemeester Van de Mortel op verzoek van D66 

bij de behandeling van het veiligheidsbeleid voor de komende jaren. 

De inzet van boa’s is door D66 veelvuldig aangekaart, omdat deze niet altijd transparant is en de 

financiering nooit apart is geagendeerd. Verschillende keren werd het aantal uren uitgebreid, zonder 

dat de wenselijkheid ervan werd bediscussieerd of aangetoond. Zo werd onlangs nog bepaald dat er 

meer boa-uren ingehuurd worden, omdat ze vorig jaar meer boetes uitgeschreven hebben dan 

gedacht. 

D66 vindt boa’s een prima aanvulling op de politie. Het is echter geen politie. Boa’s moeten dan ook 

geen verijdelde agenten worden en ingezet worden op plaatsen in Vught waar echt problemen zijn. 

In 2014 kreeg de fractie van D66 veel klachten over het bekeuren voor het veelal vergeten 

neerleggen van de blauwe schijf. Bekeuren in de parkeergarage van het Vughtse Hart waarin slechts 

vier auto’s staan of op het Moleneindplein dat nog niet half vol met auto’s staat, vindt D66 niet 

redelijk. Ja, je had je parkeerschijf er neer moeten liggen, maar moet een boa in dergelijke gevallen 

ingezet worden op plekken waar geen enkel probleem is. Maar er kwamen nog ernstigere zaken aan 

het licht. In de zomer werd zelfs op zondag gecontroleerd in de Secretaris van Rooijstraat op de 

parkeerschijf. Zondag, een dag waarop helemaal geen parkeerschijf gebruikt hoeft te worden in 

Vught. Bij zo’n voorbeeld, onterecht bekeuren dus, roept bij D66 de vraag op in hoeverre de 

aansturing wel werkt. Daar is in dit geval iets heel erg verkeerd gegaan.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 Oktober. 

Helvoirt en Vught samenvoegen? D66 Vught peilt de 

meningen in Helvoirt 

De gemeente Haaren (met de kernen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel) buigt zich al enige tijd 

over zijn toekomst. Bestuurlijk fuseren of alleen ambtelijk? En is dat met de gemeenten Boxtel en 

Sint-Michielsgestel de beste keuze? Ook bestaat de optie opdelen van de gemeente Haaren. Dan 

komt bijvoorbeeld het dorp Haaren bij de gemeente Oisterwijk en Helvoirt bij de gemeente Vught. 

De Vughtse afdeling van D66 is benieuwd naar die laatste optie en kondigde daarom aan de 

meningen te gaan peilen in Helvoirt. 

Al enige maanden kwam vanuit Helvoirt steeds vaker het geluid dat aansluiten bij Vught ook een 

optie moet zijn. Deze mogelijkheid werd spontaan genoemd bij bewonersbijeenkomsten waarop de 

inwoners van de gemeente Haaren kenbaar mochten maken hoe zij de toekomst van hun gemeente 

zien. 

D66 Vught vindt het samengaan van Helvoirt en Vught een kansrijke optie. Een samenvoeging is 

verre van vreemd. Geografisch is het zeker niet onlogisch. Helvoirt en Vught zijn voor ‘de grote stad’ 

vooral georiënteerd op Den Bosch. Tegelijkertijd zijn beide kernen (en ook Cromvoirt) erg gesteld op 

hun eigenheid. Verder hebben Helvoirt en Vught ook te kampen met gezamenlijke problematiek, 

zoals de N65, die tegelijkertijd beide dorpen in een rechte lijn met elkaar verbindt. Ook op cultureel 

en sportief gebied zijn er raakvlakken tussen Helvoirt en Vught. Bovendien volgen negen op de tien 

Helvoirtse scholieren in Vught middelbaar onderwijs en komt menig inwoner van Helvoirt ook wel 

eens naar Vught voor net iets meer dan de dagelijkse boodschappen. En zo zijn er vast nog veel meer 

overeenkomsten te benoemen. 

   

 

Peiling D66 Stemtent: Helvoirt wil bij Vught 

Inwoners van Helvoirt willen dat hun dorp samengevoegd wordt met Vught. Dat bleek uit een peiling 

van de D66 Stemtent op zaterdag 11 oktober tussen 11.00 en 13.30 uur onder winkelend publiek bij 

de COOP en de Aldi in de Achterstraat in Helvoirt. Maar liefst 87,8 procent van de 228 mensen die 

een stemformulier invulden, kozen voor samenvoeging met Vught, van wie 57,5 procent zelfs ‘liever 

vandaag dan morgen’. 



 

De vraag luidde: hoe kijkt u aan tegen een samenvoeging van Helvoirt en Vught? 

- 57,5% vinkte ‘Liever vandaag dan morgen’ aan 

- 30,3% vindt het een goed idee en meent dat er voldoende overeenkomsten zijn om 

gesprekken hierover te beginnen 

- Volgens 3,1% is een ambtelijke fusie met de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel een 

betere oplossing 

- Voor 2,6% van de stemmers is ‘alles beter dan bij Vught’ 

- 6,6% van de stemmers koos voor ‘anders, namelijk…’. Daarbij werd het meeste genoemd ‘het 

maakt me niet uit’ en ‘ik kan daar nog geen oordeel over geven’.  

In de vergadering over de begroting kaartte D66 de uitslag aan. Het college zegde toe open te staan 

voor gesprekken over samenvoeging van Helvoirt en Vught. Daarbij blijft van groot belang dat de 

gemeente Haaren (waaronder Helvoirt valt) of de gemeenteraad voor eventuele gesprekken 

uiteraard het initiatief moet nemen. D66 Vught noch andere Vughtse politieke partijen laat staan het 

gemeentebestuur zijn uit op een annexatie van Helvoirt. 

Eind 2014 blies de gemeenteraad van Haaren onder grote druk van de bevolking alsnog de ambtelijke 

fusie (en dus later ook de volledige fusie) met de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel af. Die 

laatste gemeenten gaan nu verder in het proces en namen afscheid van Haaren, dat nu alle 

mogelijkheden gaat onderzoeken, dus ook de samenvoeging van Helvoirt en Vught. Medio 2015 

wordt hierover meer duidelijk. 

 

 

D66: vertrouwen in de uitvoering van de nieuwe 

gemeentelijke zorgtaken 

D66 Vught heeft er vertrouwen in dat de gemeente Vught de drie zogenoemde transities goed kan 

uitvoeren. Het gaat om drie taken die per 1 januari 2015 overgeheveld worden naar de gemeentes, 

te weten de invoering van de Participatiewet, de overheveling van zaken uit de AWBZ naar de Wmo 

en de overgang van de Jeugdhulp van de Provincie naar de gemeente. Op 2 oktober werd in de raad 

van Vught de regionale beleidsplannen en de verordeningen Jeugdwet en Wmo behandeld.  

D66 Vught denkt dat wij het in Vught wel gaan redden. Het is immers voor alle partijen een kwestie 

van continu door ontwikkelen. “Leren dus en ik geloof dat wij daar in zullen slagen”, stelde D66-



raadslid Henk Klösters. “We hebben in Vught in de afgelopen jaren een gemiddeld goed resultaat 

neergezet en de nodige ervaring opgebouwd wat betreft de uitvoering van de oude Wmo. 

Noemenswaardige excessen hebben zich niet voorgedaan.” 

Over de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is D66 minder 

bezorgd. De nieuwe Wmo is dan wel wezenlijk anders dan de oude Wmo. Het is zelfs lastig om de 

verschillen tussen de oude en nieuwe verordening inzichtelijk te maken doch het cliëntenbestand is 

voor het overgrote deel al bekend bij de gemeente. Nieuwe taken die vanuit de Wmo naar de 

gemeente komen zijn begeleiding, gespecialiseerde dagbesteding en kortdurend verblijf. Naast deze 

nieuwe taken krijgen we ook te maken met nieuwe doelgroepen. 

D66 maakt zich de meeste zorgen over de knelpunten bij de jeugdzorg. Bij de jeugdzorg is geen echte 

gemeentelijke ervaring voorhanden en lift Vught mee in een groter geheel van 18 gemeenten. 

Uitgangspunt is om gezamenlijk de verwachte knelpunten te tackelen. Knelpunten als het niet 

adequaat reageren, de verkeerde beslissingen nemen. “Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor 

kind en ouders”, aldus Klösters. “Hier geldt niet: van je fouten moet je leren. We moeten als 

gemeente dan ook alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat het echt misgaat.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 November. 

D66 verheugd over doorstart Petrusproject mét de 

bibliotheek 

D66 Vught reageerde in november verheugd op het nieuws dat Bibliotheek De Meierij, DePetrus BV 

en het Vughts Museum alsnog graag met elkaar verder gaan. De bereidheid om toch samen de 

‘huiskamer van Vught’ te gaan vormen in de Petruskerk is de uitkomst van een verkenning die 

Rodney Weterings en Petra van Dijk in opdracht van het Vughtse gemeentebestuur hebben 

uitgevoerd. De partijen gaan weer met elkaar in gesprek over de mogelijke vestiging van de 

bibliotheek en het museum in de Petruskerk. Om dit proces weer goed op te starten is er een aantal 

afspraken gemaakt. 

Afgelopen weken hebben Rodney Weterings en Petra van Dijk gesprekken gevoerd met de 

verschillende partijen. Vrijdag presenteerden zij de resultaten van deze verkenning. De betrokkenen, 

DePetrus BV, bibliotheek De Meierij, het Vughts Museum en het college, spraken hun waardering uit 

over de verkenning. De uitkomst van de verkenning geeft iedereen voldoende vertrouwen om samen 

het proces weer op te starten. 

In december werd de heer Hans Dona aangesteld als procesbegeleider in het Petrusproject. Eerder 

hadden DePetrusBV, bibliotheek de Meierij en het Vughts Museum allen ingestemd met de 

voordracht van de gemeente. De heer Dona heeft een grote staat van dienst als bestuurder en 

adviseur. Zo is hij onder andere 12 jaar wethouder geweest in ’s-Hertogenbosch, algemeen directeur 

Brabant Pers en partner bij Boer en Croon. In de loop van 2015 wordt de verdere planvorming 

duidelijk. 

 

 

 

 



D66 teleurgesteld over besluitvorming toekomst 

Isabellakazerne 

D66 sprak in november in een extra raadsvergadering haar teleurstelling uit over de besluitvorming 

over de toekomst van de Isabellakazerne. Een burgerinitiatief dat twee jaar lang aan de 

herontwikkeling werkte, werd onlangs plotsklaps ingeruild voor een particulier initiatief van twee 

zakenlieden die zich via een achterdeur bij de gemeente gemeld hadden en opeens de lead kregen. 

De gemeenteraad werd in deze koerswijziging niet meegenomen en kreeg het via een persbericht te 

horen. Ook werd de gemeenteraad niet gevraagd naar kaders waarbinnen de herontwikkeling zou 

moeten plaatsvinden. D66 bestempelt de herontwikkeling van de Isabella Kazerne als één van de 

meest belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen van de komende jaren in Vught. 

De fractie van D66 probeerde via een motie het besluit van het college om niet langer een 

burgerinitiatief maar een particulier initiatief de lead te geven op te schorten. Hierdoor zou via de 

gemeenteraad de kaders waarop besluitvorming kan plaatsvinden worden vastgesteld. Het is 

namelijk op geen enkele wijze duidelijk geworden waarom het burgerinitiatief buitenspel gezet werd, 

want bij een recente presentatie bleken zelfs grote partijen het financiële risico te willen dragen. Uit 

geen enkel stuk bleek dat het burgerinitiatief niet (meer) volgens de eerdere afspraken gehandeld 

had. En als we al afscheid zouden nemen van ontwikkeling ‘van onderop’ door het burgerinitiatief, is 

het logisch dat de gemeenteraad mede bepaalt welke ontwikkelingen er in het gebied wenselijk zijn. 

Wat willen we op de Isabella Kazerne? Zorg? Moeten we juist niet zo veel mogelijk van de huidige 

spontaan ontstane bruisende ontwikkelingen vasthouden? Wat doen we met de natuur- en cultuur 

historische waarde? Et cetera. 

Ook stelde D66 dat op het moment dat afscheid genomen wordt van het breed gedragen 

burgerinitiatief iedereen in Vught de kans moet krijgen om met een plan te komen en niet twee 

zakenlieden die zich toevallig meldden. D66 vindt dat niet transparant en de gelijkwaardigheid is in 

het geding. Al jarenlang ijvert met name de VVD voor die gelijkwaardigheid, maar in dit dossier vond 

de partij dat niet van toepassing, omdat volgens de VVD een breed gedragen burgerinitiatief die van 

onderop een herontwikkeling opstart hetzelfde is als een particulier initiatief. Bovendien gaf de VVD 

aan de twee zakenlieden goed te kennen en sprak daarom het vertrouwen in hun initiatief uit. Voor 

D66 was het in ieder geval veel te vroeg om nu al een oordeel over het nieuwe plan te geven. 

De motie om het proces even ‘on hold’ te zetten en de gemeenteraad de kans te geven om hier 

richting te geven, haalde het niet. Dat verraste D66, omdat er geen enkele haast is met de 

ontwikkeling. De komende drie jaar verhuurt FMT immers de kazerne en dat levert de gemeente 

jaarlijks zelfs 80.000 euro op. Voor D66 bleef er niets anders over om een motie van treurnis in te 

dienen. De motie werd gesteund door CDA, PvdA-GroenLinks en SP, wat net niet genoeg was voor 

een meerderheid. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 December. 

Joery van den Bogaard uit Vught kandidaat voor Provinciale 

Staten 

Joery van den Bogaard uit Vught is D66-kandidaat voor de verkiezingen van Provinciale Staten 18 

maart 2015. Dit jonge lid van D66 staat op plaats 20 (van de 50) en gaat zijn uiterste best doen om 

samen met de andere Vughtse D66’ers weer een fantastisch verkiezingsresultaat voor D66 in Vught 

neer te zetten. 

Van den Bogaard is student en studeert ergotherapie. Ook de politiek houdt hem bezig. Toen hij in 

maart 2014 de verkiezingswinkel van D66 in de Dorpsstraat in Vught binnenliep, raakte hij direct 

enthousiast. Hij raakte snel meer betrokken en is inmiddels al enige tijd actief als fractievolger van 

D66 Vught.  

Op de D66-lijst staat ook het Vughtse D66-raadslid/bestuurslid D66 Brabant Birgit Cordes, maar zij is 

niet verkiesbaar en staat op een niet-verkiesbare plek, maar gaat net als een hoop andere Vughtse 

D66’ers weer volop campagne voeren. 

  

 

Afvalscheiding loont in 2015 nóg meer dankzij voorstel D66 

Goed nieuws van het afvalfront: het hoogwaardige serviceniveau van afvalinzameling in Vught blijft 

in 2015 gelijk, maar de tarieven gaan volgend jaar omlaag. Bovendien zal het scheiden van afval nog 

veel meer lonen dan de voorgaande jaren dankzij een voorstel van D66 Vught. 

De afvalstoffenheffing is een zogenoemd gesloten systeem. Inwoners van Vught betalen voor de 

afvalinzameling (aan huis en op de milieustraat) en als er geld over is, vloeit dat terug naar de burger. 

Dat kan nooit naar andere beleidsterreinen gaan. Voor 2015 was een verlaging van de tarieven 

mogelijk.  

In het aanvankelijke voorstel werden alle verschillende tarieven met 5 procent verlaagd. Het gaat dan 

om de kosten van de lediging van de groene bak, de grijze bak, de vaste maandelijkse kosten etc. D66 

gaf in de commissievergadering aan dat we dat graag anders zien: niet de kosten van de groene en 

de grijze container omlaag, maar de vaste maandelijkse kosten nog meer dan 5 procent omlaag. 

Hierdoor loont afvalscheiding nog meer: hoe minder de bakken aan de straat gezet worden, hoe 

minder er betaald wordt. 



Bovendien is de reserve verlaagd. Afspraak was 5 procent, terwijl de reserve 7,5 procent was. In het 

nieuwe voorstel gaan de vaste kosten tot wel 13 procent omlaag. Dit alles sluit volledig aan bij de 

visie op afval van D66 Vught: hoogwaardige service, maar de vervuiler betaalt en inwoners krijgen 

zoveel mogelijk invloed op de eigen jaarafrekening. Afval wordt grondstof (wat ook betekent dat 

sommige afvalstromen steeds meer geld opleveren), dus de komende jaren liggen meer 

tariefsverlagingen in het verschiet. Gevaar is wel dat ook deze regio (en dus ook Vught) een boete 

krijgt voor te goed gescheiden inzamelen. Onaanvaardbaar, oordeelde de fractie van D66 eerder al. 

 

Vragen D66 over moeraseik die na kap toch niet ‘doodziek’ 

bleek 

D66 wil meer aandacht voor het behoud van monumentale bomen in Vught. Aanleiding is de recente 

kap van de veelbesproken maar nog belangrijker beeldbepalende moeraseik op het Versterplein in 

Vught. D66-raadslid Dianne Schellekens heeft hierover verschillende vragen gesteld aan het 

gemeentebestuur. 

Deze monumentale moeraseik stond in de weg voor een bouwplan. Toch werd dat niet aangevoerd 

als belangrijkste reden om hem neer te halen. De boom zou namelijk doodziek zijn, bleek uit 

onderzoek in 2008. Volgens de toenmalige wethouder Brands (PvdA-GL) was de boom zelfs 

‘levensgevaarlijk’. Hoewel de boom de vernietigende junistorm in 2011 met verve overleefde, 

onderschreef een tweede onderzoek in 2013 de conclusies uit 2008. 

De buurt heeft zich vanwege de aangegeven risico’s uiteindelijk neergelegd bij de kap van de boom. 

Maar bij de kap van de boom bleek dat er van het onderzoek niets klopt. De boom zou onderaan de 

stam compleet hol zijn. Dat bleek niet het geval. Zelfs bij het wegfrezen van de stronk kwam deze 

voorspelde holte nog steeds niet tevoorschijn. 

Vught is een groene gemeente en D66 wil dat de gemeente hoog inzet om dat zo te houden. D66 

vindt dat bestaand groen, dus zeker onze monumentale bomen, zoveel mogelijk moet worden 

beschermd en behouden. Oude bomen nemen hun eigen unieke plaats in binnen de biodiversiteit in 

Vught die D66 wil nastreven; denk maar eens aan de nestelmogelijkheden voor allerlei vogels en 

huisvesting voor allerlei insecten. Wetenschappelijk is aangetoond dat mensen die wonen en werken 

in een groene omgeving gezonder zijn en blijven. Dat is juist waar Vught veel te bieden heeft. 

   

 



Opknapbeurt centrum Vught kan doorgaan; voorstel om 

ermee te stoppen is verworpen 

De opknapbeurt van het centrum kan gewoon verder gaan. Een voorstel van PvdA-GroenLinks en 

VVD om ermee te stoppen teneinde de parkeerplaats bij Blokker via tweerichtingsverkeer bereikbaar 

te houden (vanaf de Dorpsstraat) werd in de laatste raadsvergadering verworpen door D66 en GB. 

Op dit moment is er tijdelijk tweerichtingsverkeer tussen de Dorpsstraat en de parkeerplaats bij de 

Rabobank/Blokker. PvdA-GroenLinks en VVD stelden voor dit de komende jaren te handhaven. 

Hiermee zou extra verkeer in de Torenstraat voorkomen worden. Door deze straten gaan in de 

zomermaanden de auto’s rijden die via een enorme omweg bij de parkeerplaats bij Blokker willen 

parkeren. Het Marktveld (ter hoogte van bijvoorbeeld De Geregthof) wordt in de zomermaanden 

autoluw. Daar mogen alleen nog ‘s morgens vroeg auto’s komen voor bevoorrading. 

De fractie van D66 vindt dit onverantwoord. De gevolgen van het voorstel waren namelijk helemaal 

vergeten. Er zouden aannemers afgekocht moeten worden omdat ze moeten stoppen met de 

aanbestede werkzaamheden. D66 wil dat de herinrichting doorgaat, dus dat er nieuwe trottoirs 

komen evenals nieuwe bomen en lantaarnpalen. Het was opmerkelijk om te zien dat juist een partij 

als PvdA-GroenLinks dat helemaal losliet. De partij is zelfs voor het uitstellen van het autoluw maken 

van het centrum en wil alles in het werk wil stellen om een paar parkeerplaatsen bij Blokker 

bereikbaar te houden. Van de VVD was het voorstel weer opmerkelijk dat de partij op geen enkele 

wijze gedacht had aan alle financiële consequenties. 

 

 


