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Voorwoord bestuur
Politieke wervelwind

De afgelopen maanden waren voor onze af-
deling een politieke wervelwind. Tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen op 18 novem-
ber stemde maar liefst 22% van de kiezers 
in Vught, Helvoirt en Cromvoirt D66. Een 
historisch resultaat, want nooit eerder be-
haalden we vijf zetels. Procentueel gezien 
heeft Vught na Leiden zelfs de grootste 
D66-fractie van Nederland. 

Op 17 maart zijn er weer 
verkiezingen, deze 
keer voor de Twee-
de Kamer. Belangrijke 
verkiezingen, want ze 
gaan over welke ma-
nier we uit de corona-
crisis gaan komen. Dus zetten we daar graag 
de schouders onder. Met Dianne Schellekens 
hebben we zelfs een kandidaat-kamerlid in 
de gelederen! In deze zevende editie van ons 
magazine staan we daar uitgebreid bij stil. 

In de politiek draait het om vertrouwen. Moei-
lijke keuzes maken en deze uitleggen. De toe-
slagenaffaire en de ingewikkelde besluiten 
rondom corona laten zien dat het vertrouwen 
in de overheid niet vanzelfsprekend is. D66 
kiest voor een overheid die staat voor gelijke 
kansen, duurzame economische oplossingen 

en de menselijke maat. Deze waarden zijn 
leidend bij de keuzes die we maken en het 
nieuw leiderschap dat Nederland nodig heeft.

Vertrouwen is ook wat de inwoners van Vught 
D66 dit najaar hebben gegeven. Dat vertrou-
wen vinden we niet vanzelfsprekend, wel een 
grote verantwoordelijkheid. Daarom gaan 
wij in de gemeenteraad en het nieuwe colle-

ge van burgemeester 
en wethouders er al-
les aan doen om onze 
gemeente nog beter 
te maken. Het nieuwe 
coalitieakkoord bevat 
daarbij voor D66 be-
langrijke ambities op 

het gebied van wonen, leefbaarheid, duur-
zaamheid en beter bestuur. Je leest er alles 
over in deze editie.  

Op 17 maart kiezen we een nieuwe Tweede 
Kamer. Laten we kiezen voor een Nederland 
van respect, optimisme en vooruitgang. Geef 
daarom je stem en je vertrouwen aan D66.

Wij wensen je veel leesplezier!

Bestuur van D66 Vught-Helvoirt-Cromvoirt
Danique, Pieter, Bjorn, Naomi

‘Het vertrouwen van inwoners 
vinden we niet vanzelfspre-
kend, wel een grote verant-

woordelijkheid’
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Goedemorgen Helvoirt!
Sommige foto’s kunnen alleen vastgelegd worden door echte vroe-
ge vogels. Lex Wiersma uit Helvoirt is zo’n fanatiekeling die met de 
weersverwachting in de hand kijkt wanneer het perfecte plaatje te 
maken is. Dit winterse aanzicht op de kerk van Helvoirt, sinds 1 ja-
nuari 2021 trots onderdeel van onze nieuwe gemeente, is daar een 
geslaagd voorbeeld van. 
De sneeuw had Helvoirt de dagen daarvoor al bedekt. Daarna begon 
het wachten op een dag met mooi licht. En 10 februari was het zover: 
ochtendrood, sneeuwwitte omgeving én zon. Voor wie het live zag, 
was het een goede morgen. Voor iedereen die toen nog lekker lag te 
slapen, drukken we deze prachtfoto af in ons magazine.
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Op 18 november net voor middernacht 
mocht ik D66 Vught-Helvoirt-Cromvoirt di-
gitaal via Zoom feliciteren met de overwin-
ning bij de herindelingsverkiezingen. Nu 
feliciteer ik de nieuwe gemeente Vught met 
een kersvers coalitieakkoord!

Samen met de VVD, de PvdA-GroenLinks en 
het CDA gaat de fractie van D66 de komen-
de 5 jaar aan de slag om Helvoirt, Cromvoirt 
en Vught sterker uit de crisis te laten komen. 
De lokale inzet op betaalbare woningen, leef-
baarheid, de energietransitie en transparant 
en open bestuur, sluit - hoe kan het ook an-
ders - mooi aan bij de landelijke prioriteiten 
van D66.

Het zijn ongekende tijden. En het zijn zware 
tijden. De coronacrisis drukt zwaar op onze 
gezondheid, op onze banen, op onze ge-
moedstoestand. Toch geloof ik dat wij sterker 
uit deze crisis kunnen komen. Dat perspectief 
stemt mij – ondanks de moeilijke periode waar 
we nu doorheen gaan – optimistisch. Maar het 
vraagt wel duidelijke keuzes. Moeilijke keuzes 
uitstellen kan niet langer. 

Tegelijkertijd kan de coronacrisis het den-
ken over de grote vraagstukken van deze 
eeuw niet bevriezen. Integendeel. Het is nu 
zaak om Nederland veerkrachtiger te maken. 
Rechtvaardiger. Daarom zult u mij de komen-
de weken horen over het terugdringen van de 
kansenongelijkheid. Over het écht aanpakken 
van klimaatverandering. Over het versterken 
van de rechtsstaat.

We kiezen voor een politiek van visie. Voor 
het beste onderwijs. Voor meer aandacht 
voor kinderen in een kleinere klas. Voor scho-
len met cultuur, sport en gezond eten voor ie-
dereen. Voor gratis kinderopvang. Voor meer 
vertrouwen in en salaris voor de leraar. En 
voor een nieuwe studiebeurs voor studenten. 

Na jaren van te kleine, behoudzuchtige po-
litiek, van management en van wegkijken, is 
het tijd voor een nieuw begin. Nieuw elan. 
Nieuw leiderschap. Nieuw vertrouwen.

Daarvoor hebben we uw steun nodig. De 
uitslag in Vught, Helvoirt en Cromvoirt heeft 
laten zien dat het kan. Dat D66 nodig is en 
groot kan worden. Ik ga dan ook voor de bes-
te uitslag ooit, zodat we onze idealen kunnen 
verwezenlijken. 

Ik hoop op uw vertrouwen en uw stem.

Sigrid Kaag

Sigrid Kaag

Ik geloof dat wij sterker uit 
deze crisis kunnen komen. 

Dat vraagt wel om 
 duidelijke keuzes.

Dat vraagt om nieuw 
leiderschap.

Brief aan de inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt 
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Dianne Schellekens
Kandidaat-Kamerlid D66 uit Vught

Afgelopen november haalden wij een 
prachtig resultaat bij herindelingsverkie-
zingen: D66 won 5 van de 23 zetels in de 
nieuwe gemeenteraad. Dit bleef niet on-
opgemerkt buiten Vught, want kort daarna 
werd ik gebeld door de landelijke voorzitter 
van D66 met de vraag of ik lijstduwer wil-
de zijn bij de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer op 17 maart. Daar heb ik volmondig 
ja op gezegd. Ik ben trots dat ik gevraagd 
ben en zie het als een beloning voor de hele 
D66 afdeling Vught-Helvoirt-Cromvoirt en 
de resultaten die we in de afgelopen tien 
jaar hebben behaald voor onze gemeente.

Groene economie
Vanaf dat ik mocht stemmen was dat altijd 
D66. D66 is mijn partij. En dat is om heel veel 
redenen. D66 gaat uit van realistische afwe-
gingen en staat met twee benen op de grond. 

Nu is voor mij een belangrijke drijfveer de wij-
ze waarop D66 de omslag naar een groene 
economie wil maken. Het tegengaan van kli-
maatverandering zie ik als de grootste uitda-
ging van deze eeuw. Als Nederland dat goed 
aanpakt, biedt dat ook grote kansen en kun-
nen we er zelfs aan verdienen: de energie-
transitie en klimaataanpak als aanjager van 
duurzame economie en arbeidsmarkt.

Vertaalslag in Vught
Het gaat niet meer over óf we iets moeten 
doen tegen klimaatverandering, maar over 
hoe we dat gaan doen. Inwoners helpen met 
energieopwekking en -besparing en vergroe-
ning. De klimaatverandering is een feit en het 
tegengaan daarvan komt letterlijk onze hui-
zen en bedrijven binnen. Die vertaalslag gaan 
we in Vught ook maken.

Ik wil dat de gemeente in de hoogste versnel-
ling komt en actief inwoners en ondernemers 
ondersteunt bij het verduurzamen van hun 
woningen en bedrijfspanden. Samen met lo-
kale energiecoöperaties en woningcorpora-
ties de energietransitie een boost geven op 
een slimme, betaalbare en eerlijke manier. Zo 
zorgen we dat iedereen mee kan doen.

Het klimaat verandert en het beste antwoord 
daarop is vergroenen: met inwoners werken 
aan groene straten en tuinen. Zuinig op bo-
men en elke boom die straks sneuvelt voor 
spoor en N65 nu al herplanten. En samen met 
de agrarische ondernemers kringloopland-
bouw mogelijk maken in ons mooie buitenge-
bied, zodat de bedrijven een goede toekomst 
hebben.

Groene lokale stem
Ik ben in Vught geboren en getogen en hoop 
hier oud te worden. Ik hou van de Vughtse 
dorpen en ik zet me als gemeenteraadslid 
in voor een groene, gezonde en fijne omge-
ving om in te wonen, werken en recreëren. 
We hebben een landelijke overheid nodig die 
onze duurzame ambities ondersteunt en aan-
vult. Wilt u, net als ik, een gezonde en groene 
gemeente in een duurzaam Nederland? Stem 
dan 17 maart op mij!

D66 beloont forse winst in 
Vught met plek op kandidaten-

lijst Tweede Kamer.



7

Stem Dianne Schellekens

Lijst 4, plek 73

Foto met een knipoog
Deze foto is gemaakt in 2012 op het dak van Maurick College. Mijn haar is iets grijzer 
geworden sinds ik in de politiek zit, maar mijn inzet voor een duurzamer Vught is in 
die jaren alleen maar gegroeid. Er mogen wat mij betreft nog veel meer zonnepane-
len bijkomen in onze gemeente, want dat gaat tot nu toe veel te langzaam. Gelukkig 
gaat daar met het nieuwe coalitieakkoord zeker verandering in komen.
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IJzers uit het vet
Het was kort maar krachtig, maar op verschillende plekken in de hele 
gemeente kon in het carnavalsweekend geschaatst worden. De be-
langrijkste trekker was wel de IJzeren Man, waar mensen van heinde 
en verre naartoe kwamen. De meesten op de schaats, een deel als 
toeschouwer van dit prachtige tafereel. 
Foto: Gerbrand Landman
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Coalitieakkoord
D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA hebben op 
18 januari het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ 
gepresenteerd. Het is een akkoord op hoofdlijnen 
waardoor er meer ruimte is voor ideeën van in-
woners en een grotere rol voor de gemeenteraad.

De belangrijkste ambities van het akkoord zijn: het 
bouwen van betaalbare woningen voor jongeren, 
starters en ouderen, een ambitieus klimaat- en 
energiebeleid, leefbaarheid als speerpunt binnen 
het verkeersbeleid, positieve gezondheid, be-
stuurlijke vernieuwing en gezonde financiën.

Plaquette Art.1 Grondwet in gemeentekantoor
Op 3 februari kreeg Gemma Wiegant (foto rechts), 
oud-raadslid van D66, een verrassend appje van 
burgemeester van de Mortel. Hij nodigde haar uit 
om een plaquette met daarop de tekst van Artikel 
1 van onze Grondwet te onthullen in de hal van het 
gemeentekantoor.

Deze plaquette is de uitvoering van een motie op 
initiatief van D66 en PvdA-GroenLinks om extra 
aandacht te vragen voor gelijke behandeling en 
tegen discriminatie, die op 8 oktober door de ge-
meenteraad is aangenomen. “De plaquette biedt 
een klein momentje van bewustwording: van de 
Grondwet en dat er nog veel te verbeteren valt als 
we het hebben over discriminatie, gelijke kansen 
en vrijheid”, aldus een tevreden Gemma Wiegant.

D66 trapt landelijke campagne af in Brabant
De provincie Brabant speelt een belangrijke rol in de 
campagne van D66. Onze provincie is volgens lijsttrek-
ker Kaag ‘de motor van de Nederlandse economie’ en 
D66 is goed vertegenwoordigd in steden als Tilburg, 
Breda, Eindhoven en Den Bosch. Ook heeft D66 goed 
gescoord bij de herindelingsverkiezingen in Vught en 
Oisterwijk.

Bovendien wil Kaag duidelijk maken dat Brabant een 
beter bestuur verdient dan de coalitie van VVD, CDA 
en (de overblijfselen van) Forum voor Democratie: “Er 
is een verlamming. Wij willen de stikstofuitstoot vermin-
deren. Dat is ook nodig om meer huizen te kunnen bou-
wen. En het is goed voor de economie, juist in Brabant.” 

Kort nieuws
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D66-fractie is een nieuw team
Drie ervaren rotten en drie verse krachten voor Vught

De nieuwe raadsfractie bestaat uit 5 raadsleden en 1 commissielid. Dianne Schellekens 
is onze fractievoorzitter en heeft al meer dan 10 jaar ervaring in de Vughtse politiek. Dion 
Meuwissen en Joris Vrensen waren voorheen commissielid en treden nu aan als raadslid. 
Raadsleden Willem Jan de Graaff en Jan-Willem Verlijsdonk zijn nieuw in de Vughtse poli-
tiek. Datzelfde geldt voor commissielid Pieter van de Meerakker.

Met dit veelzijdige team vertegenwoordigen we de komende jaren de inwoners van Vught, Hel-
voirt en Cromvoirt, in de raad. Een team dat staat voor een constructieve en transparante poli-
tiek. Met een open blik op de lokale samenleving, ieder met een eigen netwerk en achtergrond. 

Dianne Schellekens
raadslid, fractievoorzitter

• bestuurlijke vernieuwing
• klimaat en energie
• omgevingswet en bestem-

mingsplannen
• groen, openbare ruimte, bio-

diversiteit, milieu en water
• landbouw en dierenwelzijn

Jan-Willem Verlijsdonk
raadslid, vice-fractievoorzitter

• bouw en wonen
• sociaal domein gerelateerd 

aan wonen
• burgerparticipatie en (over-

heids-)communicatie
• kunst en cultuur

Willem Jan de Graaff
raadslid, fractiesecretaris

• verkeer, vervoer en rijksinfra
• regionale samenwerking
• sport en accomodatiebeleid
• feesten en evenementen
• statushouders, vluchtelingen 

en inburgering

Dion Meuwissen
raadslid

• financiën
• sociaal domein gerelateerd 

aan financien
• afval
• economische zaken
• recreatie en toerisme
• emancipatie, LHBTI-rechten

Joris Vrensen
raadslid

• onderwijs
• jeugdzorg, jeugdwerk en 

jongerencentrum
• gezondheid, WMO, ouderen-

beleid
• openbare orde en veiligheid

Pieter van de Meerakker
commissielid

• feesten en evenementen
• kunst en cultuur
• recreatie en toerisme
• economische zaken/ finan-

ciën

De contactgegevens van de fractie staan op d66vught.nl
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Meteen in het diepe
Willem Jan de Graaff | Raadslid D66

Willem Jan de Graaff is sinds 4 januari 
raadslid voor D66. Als woordvoerder Rijks-
infra & Verkeer werd hij meteen in het diepe 
gegooid in het debat over de N65. In deze 
column vertelt hij hoe hij de eerste maan-
den als nieuw raadslid heeft ervaren.

De eerste weken na de verkiezingen op 18 
november vond ik heel spannend: zou D66 in 
de coalitie komen en hoe zou het coalitieak-
koord eruit komen te zien? Fons Potters en 
Dianne Schellekens vormden ons onderhan-
delingsteam en praatten de nieuwe fractie 
regelmatig bij, maar voor mij en de anderen 
was het een kwestie van veel geduld hebben.

Voldongen feit
Voor onze fractie was een beter plan voor de 
N65 de inzet tijdens de coalitiegesprekken. 
Deze verkiezingsbelofte hebben we helaas 
niet kunnen inlossen, omdat een raadsmeer-
derheid van Gemeentebelangen, VVD en Pv-
dA-GroenLinks voor het bestaande plan blijft. 
Tijdens de formatie hebben we de landsadvo-
caat gevraagd of we de plannen nog konden 
aanpassen. Het advies was eenduidig: het op 
dit moment aanpassen of intrekken van het 
bestemmingsplan leidt tot enorme schade-
claims. We stonden dus voor een voldongen 
feit. Dat was wel even slikken, ook voor mij.

Wat niet is, kan nog komen
Natuurlijk begrijp ik dat mensen teleurgesteld 
zijn dat er vooralsnog geen beter plan komt 
voor de N65. Dat gevoel heb ikzelf ook. Als 
fractie hebben we echter wel besloten in de 
coalitie te gaan en te blijven knokken voor 
wat er mogelijk is op gebied van verkeer. 
Want wat niet is, kan nog komen. Bij de be-
handeling vorig jaar heeft onze toenmalige 
fractie tal van bedenkingen over het huidige 
plan aangekaart. Zo twijfelde D66 toen al aan 
de juistheid van de stikstofberekening en het 
aantal verkeersbewegingen in de nieuwe si-
tuatie. Dat de stikstofberekening niet klopt, 
werd deze maand pijnlijk duidelijk: er is met 
verkeerde cijfers gerekend. Ik ben nog maar 
net begonnen om me te verdiepen in dit dos-
sier, maar door deze onthulling ben ik nog 
meer gedreven om uit te zoeken wat hier nou 
precies verkeerd gegaan is en of de raad en 
inwoners op het verkeerde been zijn gezet. 

Leefbaarheid op één
In het coalitieakkoord hebben we bedongen 
dat bij de rijksinfraprojecten leefbaarheid 
(verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, trillingen 
en geluid) op één is gezet. En dat het onder-
liggende wegennet niet langer de sluitpost 
kan zijn van deze projecten. We gaan dus 
niet wachten met het aanpakken van de knel-
punten die door de aanleg in de drie dorpen 
ontstaan, maar nu al aan de slag. Daar wil ik 
mij de komende jaren voor inzetten, samen 
met omwonenden. De afgelopen weken heb 
ik hiervoor al verschillende contacten gelegd.

Bruisen van energie
Het coalitieakkoord gaat over veel meer 
dan alleen verkeer. Gelukkig maar! We heb-
ben heel ambitieuze plannen voor wonen, 
duurzaamheid, positieve gezondheid en 
bestuurlijke vernieuwing. Er is veel gezegd 
over moeizame bestuurlijke verhoudingen in 
Vught. Maar tijdens de eerste raadsvergade-
ringen zie ik vooral dat de gemeenteraad en 
het nieuwe college bruisen van energie om 
aan de slag te gaan.
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D66 de onderwijspartij

Ieder kind verdient dezelfde kansen. Om la-
ter zelfstandig te zijn. Vrij te zijn. D66 wil 10 
miljard investeren in het beste onderwijs, 
hoogwaardig onderzoek en gratis kinder-
opvang. Ook in de gemeente Vught wordt 
de komende jaren fors geïnvesteerd in het 
onderwijs. ‘De kwaliteit van het Vughtse 
onderwijs en de schoolgebouwen is hoog 
en dat willen we graag zo houden’, vertelt 
Joris Vrensen, leerkracht en D66-raadslid.

In de raadsvergadering van 11 februari zijn 
twee belangrijke mijlpalen op onderwijsge-
bied bereikt: het ‘Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs’ (IHO) is 
vastgesteld en er is 
ingestemd met een 
krediet voor de Zui-
derbos school. “Ja, 
voor ons als onder-
wijspartij was die 
raadsvergadering wel een hoogtepunt”, glun-
dert Vrensen. “Met deze plannen is de kwa-
liteit van onze schoolgebouwen voor de ko-
mende jaren goed geregeld. Sterk punt is dat 
deze plannen in samenspraak met het onder-
wijsveld zijn opgesteld.”

Meer dan alleen gebouwen
“Het IHO is veel meer dan alleen een plan over 
gebouwen”, aldus Vrensen. “Het gaat om een 
gezonde, stimulerende leeromgeving voor 
onze kinderen. Ook bevorderen de bouw-
plannen de totstandkoming van integrale 
kindcentra (kinderopvang en basisonderwijs 
in één gebouw met één leerlijn). Door in te 

zetten op bijna klimaatneutrale gebouwen 
dragen we ook nog eens bij aan onze duur-
zaamheidsdoelen.”

Nieuwe school Vught-Noord prioriteit
In de campagne voor de gemeenteraadsver-
kiezingen heeft D66 ingezet op een oplossing 
voor het capaciteitstekort voor het scholen-
cluster in Vught-Noord. “Er staan al verschil-
lende noodlokalen en het aantal leerlingen 
zal de komende jaren alleen maar verder stij-
gen”, licht Vrensen toe. “Met vaststelling van 
het IHO, kunnen we deze verkiezingsbelofte 
gaan inlossen. Het college zal nog dit jaar met 
een plan komen. Of het nu nieuwbouw of uit-
breiding wordt, op dezelfde locatie of elders: 
de schop moet zo snel mogelijk in de grond.”

Nieuwbouw Zuiderbos school
Hopelijk kan begin volgend jaar al gestart 
worden met de nieuwbouw voor de Zuider-
bos school voor speciaal onderwijs in het 
Zorgpark Voorburg. “D66 is blij dat voor deze 
kinderen, waarvoor goede schoolfaciliteiten 
extra van belang zijn, nu een goede oplos-

sing komt. Het gaat 
om veel geld, zo’n 14 
miljoen euro, maar het 
krediet is gebaseerd 
de geldende richtlijnen. 
Bovendien is er geko-
zen voor een oplossing 

waardoor deze kinderen maar één keer hoe-
ven te verhuizen. Zo zorgen we goed voor 
deze kwetsbare groep.” 

“De verkiezingsbelofte voor een 
nieuwe school in Vught-Noord 
kunnen we nu gaan inlossen.”

Joris Vrensen | Raadslid D66
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Fons Potters | Wethouder D66
Onze man in het college

Fons Potters (48) is met veel energie be-
gonnen als wethouder namens D66. Hij is 
getrouwd met Astrid, ze hebben drie kin-
deren en wonen al meer dan 20 jaar met 
veel plezier in Vught. Volgens Potters zijn 
de landelijke verkiezingen op 17 maart ook 
van groot belang voor Vught. “We kunnen 
in Vught veel zelf, maar we hebben tegelij-
kertijd ‘Den Haag’ nodig voor het oplossen 
van problemen en voor het waarmaken van 
de Vughtse ambities.”

Alweer wethouder?
“Nadat Wilbert Seuren in 2015 wethouder in 
Eindhoven werd, was ik ruim drie jaar wet-
houder in Vught voor onder meer financiën, 
onderwijs, verkeer en cultuur. Een boeiende 
periode waarin we echt wat hebben kunnen 
betekenen voor de inwoners. De afgelopen 
periode was een hele korte waarin D66 ge-
mist werd in het gemeentebestuur. Hoewel ik 
een geweldige baan had als adviseur public 
affairs bij de branchevereniging van grote af-
valverwerkers en -recyclers, heb ik na onze 
verkiezingswinst ervoor gekozen om weer in 
onze eigen gemeente aan de slag te gaan. 
Niets is zo mooi om in Vught, Helvoirt en 
Cromvoirt concrete dossiers aan te pakken.” 

Bouwen, bouwen, bouwen?
“Zeker, wonen is een belangrijk item voor 
Vught. Ik ben dan ook erg blij dat ik dit in mijn 
portefeuille heb. Vooral binnen de bebouwde 
kommen is met creativiteit van inwoners en 
bedrijven nog veel mogelijk. Ik ben dan ook 
blij dat de hele nieuwe coalitie veel meer wil 
bouwen, vooral voor jongeren, starters en 
ouderen. Zij vallen buiten de boot of krijgen 
niet een eerlijke kans. Uiteraard is dat niet in 
een periode op te lossen, maar we gaan als 
voltallig college aan de slag. Wat dat betreft 
is het ook fijn dat D66 landelijk dit ook con-
creet maakt: de komende jaren hebben we 1 
miljoen extra woningen nodig.” 

Alweer zin in een nieuwe campagne?
“Maar natuurlijk. En ik ben niet de enige. We 
hebben meer leden dan ooit tevoren en een 
aanzienlijk deel daarvan draagt daar op zijn 
of haar manier zijn steentje aan bij. De lan-
delijke verkiezingen zijn ook voor Vught van 
groot belang. We hebben in Vught een pro-
gressief-liberaal, groen coalitieakkoord. Het 
is voor ons belangrijk dat er na verkiezingen 
van 17 maart een Kabinet komt met een ver-
gelijkbaar beleid, want dat versterkt elkaar.”

Je kunt altijd even bellen met Sigrid Kaag?
“Als dat nodig is, zal ik dat zeker doen. De 
Vughtse afdeling van D66 is volledig auto-
noom en lokaal heel actief bezig. Maar we 
zijn natuurlijk nog wel steeds een onder-
deel van een landelijke partij. Het is fijn dat 
we snel kunnen schakelen richting provincie, 
Den Haag of zelfs Brussel. En zij ook met ons. 

Toen we bij de laatste verkiezingen een ver-
kiezingsavond via Zoom organiseerden, bel-
den allerlei Kamerleden, bewindslieden en 
andere partijprominenten in. Kaag ook. De 
dag erna trouwens nog een keer. Ik heb nu 
haar nummer.” 

Wilt u iets voorleggen aan Fons Potters?
Al zijn gegevens staan op de website van 
D66 Vught. Neem gerust contact op!
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Stem voor nieuw leiderschap

Stem op D66!
Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat 
samen zijn. Als iedereen gelijke kansen 
krijgt. We mensen helpen die het nodig 
hebben. We laten iedereen vrij, maar laten 
niemand vallen.

Wij vragen om jouw stem op 17 maart, zodat 
wij ons de komende jaren sterk kunnen ma-
ken voor:

• Beter onderwijs en gratis kinderopvang

• Een groene, duurzame economie

• Toegankelijke zorg, meer aandacht voor 
preventie

• Een miljoen extra woningen 

• Afschaffen van alle ingewikkelde toesla-
gen

Verkiezingen in coronatijd
Door de coronamaatregelen is het een an-
dere campagne geworden dan anders. 
Flyeren op drukke plaatsen, in gesprek gaan 
met inwoners en verkiezingsbijeenkomsten 
met veel aanwezigen zijn niet mogelijk.

Gelukkig is er altijd nog de goede, oude 
brievenbus zodat we ons bekende verkie-
zingsmagazine wel kunnen bezorgen. En 
kunnen we jullie informeren over onze idee-
en. Neem eens een kijkje op onze website, 
onze Facebook- of Instagrampagina.

Bezoek onze website
Op d66.nl lees je alles over onze plannen, 
het verkiezingsprogramma en onze kandi-
daten.

Veilig stemmen en corona
Wil je weten waar je veilig kunt stemmen en 
welke coronamaatregelen er zijn. Ga dan 
naar de website vught.nl/verkiezingen 
van de gemeente Vught.

Het gaat goed met D66 Vught
Of het nu gaat om de verkiezingen in Vught, Brabant, Nederland of 
Europa: iedere keer weer behaalt D66 in Vught een topuitslag. We 
hebben dan ook een heel actieve afdeling. Onze fractie komt we-
kelijks bij elkaar en ontwikkelt doorlopend nieuwe ideeën, dus niet 
alleen in verkiezingstijd.
Op onze website plaatsen we elke maand verschillende nieuwsar-
tikelen met onze plannen en standpunten. In 2020 haalden we een 
recordaantal leden. Dat willen we in 2021 overtreffen. Wil je lid wor-
den, heb je een idee of wil je met ons meedenken? Stuur dan een 
mail naar bestuur@d66vught.nl.

 D66Vught
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 06-29317641




