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Vught is soms net dat Gallische dorp van
Asterix en Obelix. We zijn soms anders
dan andere dorpen, zeker als het om
politiek gaat. Zo stemde in 2016 een
meerderheid vóór het ‘Oekraïne-verdrag’.
Heel bijzonder, want Vught was de enige
gemeente in Zuid-Nederland waar een
meerderheid dat deed.

Of neem nou de laatste gemeenteraads-
verkiezingen. D66 leed op veel plekken in
Nederland een fors verlies, meestal ten
faveure van lokale partijen. Maar niet in
Vught. D66 verloor weliswaar licht (van
16,8% naar 15,3%), maar in Vught leed
juist de lokale partij Gemeentebelangen
(GB) het grootste verlies: van 34,1% naar
29%, al viel dat met een rest-zetel en
twee GB-wethouders in het huidige
college misschien niet zo op.

En per 1 januari 2021 komt Helvoirt bij
Vught. Zou dat die eigenzinnigheid van
Vught veranderen? Zeker niet. En
andersom ook niet. Helvoirt blijft Helvoirt,
ook als het mooie dorp bij de gemeente
Vught hoort. Daar kunnen ze in
Cromvoirt over meepraten. Een eigenheid
die Vught sinds 1933 koestert.
Tegelijkertijd is de samenvoeging met
Helvoirt ook een waardevolle aanvulling.
Ik weet zeker dat we van elkaar gaan
leren.

Ik wens u weer heel veel leesplezier in dit
nieuwe V-magazine. We brengen het
alweer voor de vierde keer uit. En ik hoop
dat u allemaal gaat stemmen, liefst op
D66 natuurlijk. Zouden we in dit
‘Gallische dorp’ deze verkiezingen wéér
het hoogste percentage D66-stemmers
van heel Zuid-Nederland gaan halen? We
gaan ervoor!

Bjorn Hondelink
Voorzitter afdeling D66
Vught-Helvoirt-Cromvoirt
bjorn@d66vught.nl

Gallisch
dorp
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Anne-Marie Spierings

Voor Vught, voor Brabant
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Ze komt heel regelmatig in Vught: in de
sportschool, om even boodschappen te doen,
vrienden bezoeken of om een wandeling te
maken. Een bezoek aan DePetrus stond hoog op
haar lijstje, maar het was er nog niet van
gekomen. Reden om de lijsttrekker van D66
Brabant tijdens een campagnedag in Vught mee
te nemen naar het kloppende hart in het
centrum van Vught.

Spierings was vol bewondering over de
restauratie: "Wat een ontzettend mooi interieur!
De combinatie van baksteen, witte muren en glas-
in-lood ramen is echt prachtig om te zien. Deze
herbestemming is echt een voorbeeld voor andere
plekken in Brabant.”

Spierings sprak ook enthousiast over de

combinatie van de vele functies: “Zo’n grote kerk
leent zich hier goed voor en het is heel praktisch
voor de bezoekers en zorgt voor meer publiek bij
de bibliotheek, het museum en de wereldwinkel.
Wat geweldig om te zien dat hier op een
zondagmiddag allerlei scholieren en studenten aan
het werk zijn. DePetrus is er echt voor jong en
oud.”

Haar enige zorg is de energierekening. Niet geheel
onterecht, want ondanks de warme winter laten
de cijfers over de eerste maanden zien dat het
verbruik veel hoger is dan gedacht. “Het zou goed
zijn om snel extra maatregelen te nemen om het
energiegebruik omlaag te brengen. In
monumenten kunnen steeds meer innovatieve
maatregelen toegepast worden, zonder dat die
afbreuk doen aan het monument.”

V.l.n.r. Dianne Schellekens (fractievoorzitter D66 Vught), Bettine van Boxel (kandidaat Statenlid
D66), Anne-Marie Spierings (gedeputeerde en lijsttrekker D66 Brabant), Jessica van Eijs (Tweede
Kamerlid D66) en GemmaWiegant (raadslid D66 Vught) tonen hun spierballen in DePetrus.

Anne-Marie Spierings, lijsttrekker D66 Noord-Brabant

DePetrus,
een voorbeeld voor Brabant
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Een gezonde, duurzame, klimaatbestendige
toekomst. Het beste onderwijs, toekomst-
gerichte landbouw en kansen voor iedereen.
Dat vraagt om het maken van keuzes. D66
Brabant neemt ook de komende vier jaar
graag die verantwoordelijkheid. Stem
daarom 20 maart D66.

Dit heeft D66 de afgelopen 4 jaar bereikt:
• Schonere lucht door schonere stallen in de vee-

houderij
• Geen verdere groei van de veestapel
• 2000 slimme laadpunten en diverse deelauto-

projecten
• Diverse windparken gerealiseerd of gepland
• Duurzame huizenroute en verkiezing duurzaam-

ste huis van Brabant
• Splitsing van gemeente Haaren

Dit wil D66 de komende 4 jaar bereiken:
• Schone lucht volgens de normen van de wereld

gezondheidsorganisatie
• Stevige verkleining van de veestapel (varkens

en kippen)
• Forse groei natuur-inclusieve landbouw en

voedselbossen
• 20 nieuwe snelfietspaden
• Snelle treinverbindingen binnen Brabant en

naar Brussel, Antwerpen en Düsseldorf.
• Zonnepanelen op alle bestaande daken en an-

dere oppervlakken zoals gevels, stortplaatsen
en wegen

• 50% van de opbrengst van zon- en windpro-
jecten voor de Brabanders

• Meer natuur in en rond de steden
• Koploper worden in de circulaire economie
• Investeren in onderwijs en bedrijven voor en-

ergietransitie, bouw, agrofood en gezondheid.

Kies voor
een duurzaam en gezond
Brabant in een sterk Europa
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Er is tussen 2010 en 2018 veel bereikt met D66
in het college van Vught. We zien daar nog
steeds de mooie resultaten van, zoals de plannen
met de N65, het spoor, de bouw van De
Avonturier, de opening van DePetrus en de
stijging naar de derde plek van duurzaamste
gemeenten van Nederland. Ook als
oppositiepartij blijft D66 constructief bijdragen
aan een beter, mooier, leuker, gezonder en
duurzamer Vught.

Dat valt voor de gemeenteraadsfractie niet altijd
mee. We zien met lede ogen aan dat besluiten
soms zonder goede onderbouwing en slechts op
fingerspitzengefühl genomen worden. Of dat er
een besluit genomen wordt voor de korte termijn
en de lange termijn niet meegenomen wordt.

Dat is niet goed voor Vught. En dat is ook niet
goed voor het aanzien van de politiek in het
algemeen. Een aantal besluiten uit het afgelopen
half jaar is zelfs ronduit slecht voor Vught.

Minstens zo erg is dat steeds meer burgers zich
niet gehoord voelen. Nooit eerder kreeg de
gemeenteraad zoveel boze insprekers, stond het
Klaverblad zo vol met boze brieven en waren er
zo veel protestclubs in Vught. Dat wil D66 anders.
We zijn voor eerlijke, transparante politiek en we
zijn wars van geritsel. En we willen niet over maar
samen met inwoners beslissen. Het ‘wij weten wel
wat goed voor u is’ is niet meer van deze tijd, niet
meer van deze eeuw zelfs.

Gemeenteraadsfractie D66 Vught
fractie@d66vught.nl

Actualiteiten
Positieve gezondheid
D66 heeft een initiatiefvoorstel geschreven voor
het invoeren van het gedachtengoed van
positieve gezondheid. Klinkt misschien wat
academisch, maar positieve gezondheid is het
belangrijke vermogen om te komen tot
ontwikkeling van onze fysieke, sociale en mentale
capaciteiten. Dit leidt tot de basis voor geluk en
welbevinden, bloei en veerkracht. De GGD is
enthousiast, verschillende inwoners en
organisaties ook. D66 vindt het een waardevolle
aanvulling op het huidige sociaal beleid van de
gemeente.

Iedereen doet mee
D66 neemt het initiatief in meer en betere
burgerparticipatie. Een burgerinitiatief, inspraak,
meebeslissen, participatie. Het heeft allemaal wel
iets met elkaar te maken, maar het is compleet
iets anders. D66 wil graag met de rest van de
gemeenteraad hierover duidelijkheid scheppen

D66 blijft zich 100%
inzetten voor Vught
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naar inwoners van de gemeente en tot het beter
inzetten van burgerparticipatie bij nieuw beleid.

Centrumplan Oost
D66 is enthousiast over het nieuwe plan voor het
oostelijke deel van het centrum. Dat de grote
wens van D66 in vervulling zou gaan dat de
gedateerde Marktveldpassage plat gaat was al
langer bekend. Maar nu is het eerdere plan
aangepast: meer wonen, minder winkels, betere
en veiligere bevoorrading. De weg hiernaartoe
verdiende niet de schoonheidsprijs; omwonenden
voelden zich op geen enkele wijze serieus
genomen door de gemeente. Jammer, want het
zou voor iedereen een mooie mijlpaal moeten zijn.
D66 is desondanks blij met het eindresultaat.

Doorgang van Petrustuin
naar De Heuvel onzeker
De doorgang van de tuin bij Hemels naar De
Heuvel is opeens onzeker geworden. Daarmee
wordt de tuin niet afgemaakt zoals de raad heeft
besloten. De tuin naast DePetrus kostte 75.000
euro. Dat was inclusief het maken van de
doorgang naar de Heuvel, waarschijnlijk het
duurste onderdeel van de tuin. D66 vindt dat de
tuin met doorgang uitgevoerd moet worden zoals
afgesproken. Dit maakt het centrum mooier en
biedt een veilige doorgang voor wandelaars naar
De Heuvel.

Beweegzaal
Er lag een mooi plan voor een innovatieve
beweegzaal achter basisschool De Springplank.
Daarmee zou de school eindelijk de ooit vergeten
gymzaal krijgen. De aannemer kwam opeens
eenzijdig met een bouwkostenstijging van 70
procent in één jaar. Reden voor GB, VVD en
PvdA-GL om de beweegzaal flink te versoberen.

Er komt nu een rode blokkendoos achter het
monumentale pand dat daar totaal uit de toon
valt. Buurt boos, welstandscommissie tegen en de
gemeente legt bezwaren naast zich neer. D66

blijft strijden voor het oorspronkelijke ontwerp.
Kwaliteit gaat boven snelheid. En er zijn andere
opties, zoals het plaatsen van een tijdelijk gebouw.

Ruimte voor Ruimte
Woedende bewoners in Vught-Zuid vorig jaar na
fout op fout op fout bij de herontwikkeling van
het terrein van de manege. Een forse knauw in
het vertrouwen in de politiek. Zo werd de hele
groenstrook bij de Schotsbergendreef tegen
eerdere afspraken met omwonenden omgezaagd.

Tegen de afspraken met de raad in werden de
percelen van de nieuwe huizen verkocht tot in de
sloot. Er ligt nu een reparatieplan met een
groenstrook in de sloot om de kou uit de lucht te
halen, maar wat dat gaat kosten en wie de boel
moet gaan onderhouden is nog steeds onduidelijk.

Rotonde subsidie weg
Een goede oplossing voor fietsers bij de
levensgevaarlijke rotonde bij Hotel De Witte is
helaas verder weg dan ooit. Er lag voor Den
Bosch en Vught 700.000 euro subsidie klaar voor
een fietsbrug, maar die zijn we nu kwijt omdat het
allemaal te lang duurde.
Voor D66 is het niet langer acceptabel en daarom
hebben we een voorstel ingediend voor
maatregelen en om door te pakken. Dat kreeg een
meerderheid in de raad.

(lees verder op pqgina 14)
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Welkom bij Vught
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Helvoirt gezien vanuit de lucht. Gefotografeerd boven het punt waar de
Achterstraat uitkomt op de N65. Op 1 januari 2021 worden Vught en Helvoirt

samengevoegd. Daarom zijn er volgend jaar november vervroegde
gemeenteraadsverkiezingen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt.

Foto: Rens Bressers uit Helvoirt
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Treinen langzamer door Vught

Met dank aan de
'klimaatdrammer'
Goed nieuws voor de aan- en omwonenden van
het spoor Den Bosch – Eindhoven. Dankzij een
succesvolle lobby van D66 Vught gaat ’s nachts
de snelheid van de treinen omlaag. Dat betekent
minder trillingen, minder overlast, betere
nachtrust.

De eerste aanzet van dit mooie resultaat was een
werkbezoek van Rob Jetten aan Vught. Op
uitnodiging van de D66-afdeling kwam de
politicus die inmiddels de geuzennaam
‘klimaatdrammer’ heeft gekregen, kijken naar de
plekken waar de ingrijpende veranderingen komen
aan spoor en de N65. Hij liet zich door de
aanwonenden van het spoor én Vughtse D66'ers
bijpraten en verzamelde een hoop ideeën en
wensen. Een daarvan was dat mensen bij het
spoor liever overdag iets meer lawaai hebben en ’s
nachts veel minder.

Het ‘boodschappenlijstje’ nam hij mee terug naar
Den Haag. In de Tweede Kamer gaf hij het mee
aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven
(Infrastructuur). Zij beloofde er naar te kijken en
gaf aan een werkbezoek aan Vught te brengen om
ook met aanwonenden te praten en te luisteren
naar hun wensen.

D66-fractievoorzitter Rob Jetten

In april vorig jaar vond dat bezoek plaats. Enkele
maanden later kondigde de staatssecretaris aan
dat er een proef komt met langzamer rijdende
treinen in de nacht. Een geweldig resultaat waar
we als D66-afdeling bijzonder trots op zijn.

D66 Vught gaat door met lobbywerk richting
Brabant, Den Haag en Europa en zal het college
steeds oproepen om dit in gezamenlijkheid te
doen. Daar maken we ons wel zorgen over, omdat
het college er onvoldoende aan werkt om de
gelederen gesloten te houden.

Rob Jetten tijdens zijn werkbezoek aan Vught
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Nee, dat Water Natuurlijk vier jaar geleden in
Vught, Helvoirt en Cromvoirt de grootste partij
werd bij de Waterschapsverkiezingen, was geen
breaking news. In de drie dorpen wordt de partij
bij de waterschapsverkiezingen keer op keer de
grootste.

Bijzonder was wel dat er in 2015 zo massaal op
Dianne Schellekens uit Vught werd gestemd. Zij
kreeg meer dan 4200 voorkeursstemmen en
werd daarmee direct in het algemeen bestuur
gekozen. Dat hoge aantal hoopt ze natuurlijk
weer te halen. Maar er zijn meer lokale
kandidaten. Op de volgende pagina stellen de

drie kandidaten uit Vught en Helvoirt zich aan je
voor.

Water Natuurlijk vertaalt duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen en
daarmee kostenbewustzijn in het
waterschapswerk. De partij bevordert
energiebewust handelen van het waterschap zelf
(elektrisch wagenpark), winning van energie op
zuiveringen (Energiefabriek), winning van
grondstoffen (fosfaat) uit zuiveringsslib en
verleent medewerking aan initiatieven van
derden rond duurzaamheid (zoals de
waterkrachtcentrale in Sint-Michielsgestel).

Ook verkiezingen voor het waterschap

Vught gaat natuurlijk weer
voorWater Natuurlijk

• Het hele jaar sturen op voldoende water voor
landbouw én natuur.

• Wateroverlast voorkomen en verdroging
tegengaan.

• Waterbewustzijn vergroten door burgers te
helpen met het afkoppelen van regenwater.

• Problemen door klimaatverandering in steden
en dorpen verminderen door extra bomen en
struiken, waarmee water vastgehouden wordt
en hittestress tegengegaan wordt.

• Waterkwaliteit verder verbeteren door
vooruitdenken, innoveren en bronaanpak.

• Efficiënt en effectief waterbeheer door te
investeren in de toekomst tegen de laagst
mogelijke kosten. Natuurlijk waterbeheer is op
den duur het goedkoopste, omdat de natuur
het werk doet en er minder dure voorzieningen
nodig zijn zoals stuwen en dijken.

Meer weten? www.waternatuurlijk.nl

Enkele hoofdpunten waar Water Natuurlijk voor staat:
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Naomi Jessurun
Ziekenhuisapotheker np, klinisch farmacoloog, 45 jaar

Wat heb je met water?
Water heeft veel meer dan de ontwikkeling van
geneesmiddelen bijgedragen aan een goede
gezondheidszorg.

Wat heb je met Vught?
Ik woon er sinds 2014 met heel veel plezier.

WaaromWater Natuurlijk?
Water Natuurlijk zet zich in voor schoon, veilig,
gezond en betaalbaar water. Dat ondersteun ik!

Huub Glas
Ingenieur, 58 jaar

Wat heb je met water?
Water trekt altijd, het is mooi, levend, nuttig en
krachtig. Het water heeft een stem nodig en het mag
mijn stem gebruiken.

Wat heb je met Helvoirt?
Ik woonde en leefde bijna 50 jaar met ziel en zaligheid
in Helvoirt en sinds januari 2018 woon ik in Vught,
terug op de plaats waar mijn grootouders woonden.

WaaromWater Natuurlijk?
Vanuit de genen (oprichters) snapt Water Natuurlijk
hoe je met water moet omgaan: Zoeken naar de juiste
balans, eerlijk zijn en een goede afweging maken van
belangen. En NU meer dan ooit de bijdrage aan
klimaatadaptatie. Water vraagt om een krachtige
stem. De bevlogen mensen van Water Natuurlijk
kunnen het water die stem geven als bij de
verkiezingen alle mensen hun stem laten horen.

Dianne Schellekens
Adviseur duurzaamheid, 56 jaar

Wat heb je met water?
Schoon water is de basis voor een gezond leven.

Wat heb je met Vught?
Geboren en getogen. Ik hou van dit groene en actieve
dorp en ik hoop er oud te worden.

WaaromWater Natuurlijk?
Water Natuurlijk zet zich in voor genoeg en schoon
water en droge voeten. De klimaatproblematiek wil
Water Natuurlijk aanpakken door te kiezen door
regenwater in de bodem te laten zakken, de functie
van de bodem als spons te verbeteren en de natuur te
gebruiken als kapstok voor een sterk watersysteem
met volop ruimte voor duurzame landbouw en
recreatie. Kies je voor een gezonde toekomst, dan
stem je op Water Natuurlijk.
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Actualiteiten
(Vervolg van pagina 7)

Rotonde Postweg, Vughterweg

200.000 euro van Vught voor Bossche rotonde
D66 heeft tegen een bijdrage van 200.000 euro
gestemd voor de aanleg van een turborotonde bij
Hotel De Witte. Niet zozeer omdat de rotonde
nèt op Bosch grondgebied ligt, maar omdat de te
kleine capaciteit een Bosch probleem is. De
coalitie stemde wel in met de bijdrage. Hiermee
zou de subsidie van 700.000 euro veiliggesteld
worden. Later bleek dat die subsidie niet doorging.

OZB toch omhoog
De OZB in Vught gaat in 2019 met 1,9 procent
omhoog. Dat is tegen de afspraak in het
bestuursakkoord. De VVD was vol trots dat de
OZB niet zou stijgen en houdt dat tot op de dag
van vandaag ook vol dat dat zo is. Maar dat dat
niet klopt, blijkt uit cijfers van de gemeente zelf:
de OZB stijgt gemiddeld met 1,9 procent.
Een voorstel van D66 om je als politiek aan je
afspraken te houden (dus de OZB niet te laten
stijgen), haalde het niet.

Zwaluw VFC serieus nemen
D66 wil dat voetbalclub Zwaluw serieus genomen
wordt in de plannen voor een nieuwe
accommodatie. Vorig jaar vroeg de gemeenteraad
om een uitgewerkt plan. Maar toen het plan

gepresenteerd werd, werd het meteen in de
prullenbak gegooid. D66 vindt dat je zo niet met
je verenigingen en vrijwillige besturen om moet
gaan. Om de pijn te verzachten laat de coalitie
doorrekenen wat het kost om enkel de
kleedkamers te vernieuwen. Maar dat kan voor de
gemeente wel eens veel duurder uitpakken dan
het plan van Zwaluw zelf: een compact, duurzaam
gebouw met alle voorzieningen onder een dak,
duurzaam en energieneutraal.

Bouwplicht kavelsplitsing
Een voorstel van D66 om voortaan bij
kavelsplitsing een bouwplicht op te leggen, kreeg
unanieme steun. D66 is voor kavelsplitsing van
percelen, zodat er 2 in plaats van 1 huis op komt.
In het verleden zijn veel kavels gesplitst, maar
bleven die vervolgens onbebouwd. Als appeltje
voor de dorst. Daar is deze regeling niet voor
bedoeld. Het aantal bouwtitels is beperkt en veel
vraag naar woningen, vandaar de bouwplicht als
voorwaarde bij kavelspiltsing.

D66 peilde de mening over behoud van de beuk

Beuk Maurickplein blijft staan
Fantastisch werk van de Natuur en Milieugroep
Vught. Door hun gang naar de rechter bleef de
monumentale beuk op het Maurickplein staan. Pas
toen vrijwel iedereen in Vught tegen de kap was,
kwam er een kleine aanpassing in de reconstructie
van het plein, waardoor de beuk kon blijven staan.
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D66 begrijpt niet waarom het college zo lang vast
bleef houden aan de kap, terwijl alle argumenten
voor kap verdwenen waren.

Transparante toewijzing woningen
Nooit eerder kreeg D66 zoveel bijval en reacties
als over de woningbouwtoewijzing op het
Isabellaveld. D66 wil een plan maken om deze
ondoorzichtige aanpak in de toekomst te
voorkomen. We willen af van trucs om de prijzen
op te drijven en ook een einde aan niet-
transparante woningtoewijzing. Bij nieuwe
plannen zetten we in op middelduur en meer
goedkope woningen voor jongeren, bijvoorbeeld
in leegstaande panden bij Reinier van Arkel.

Verbeterd plan voor de N65
D66 is enthousiast over wat er bereikt is voor
N65. Alle stoplichten in Vught en Helvoirt
verdwijnen. Tussen Craaijenstein tot voorbij de
Boslaan wordt de N65 ook nog eens verdiept
aangelegd. Over de besluitvorming is D66 niet te
spreken. Bewoners maar ook raadsleden kregen
geen antwoorden op serieuze vragen over de
verkeerstechnische of financiële gevolgen. Er
wordt te makkelijk geroepen dat de N65 veiliger
wordt. Dat is ongetwijfeld zo, maar op andere
plekken in Vught wordt het veel drukker en
mogelijk gevaarlijker. De problemen mogen niet
verplaatst worden van de N65 naar de wegen
binnen Vught zelf.

En hoe zit het met de verkeersbelasting in
Helvoirt en Cromvoirt? D66 blijft er naar vragen,
maar antwoorden hebben we nog niet.

Doe mee met D66
D66 Vught is een actieve partij, niet alleen
rondom verkiezingen. Lid worden? Als actief of
niet-actief ondersteunend lid, je bent meer dan
welkom. Op onze website staat hoe dat kan.
Eerst eens kennismaken? Dat kan ook. Iedere
dinsdag (behalve in vakanties) vergaderen we in
het raadhuis. Kijk in de agenda voor alle data.
Iemand van D66 1 op 1 spreken? Al onze mensen
zijn direct benaderbaar. Alle gegevens staan op
onze site.

En volg ons:

D66vught

@D66vught

D66vught

info@d66vught.nl

D66vught.nl




