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1. ALGEMENE MEDEDELINGEN

ALV 3
Helaas hebben we, door de Corona-maatregelen, de ALV 3 van 6 december 2021 moeten annuleren. Gezien de om-
standigheden hebben we nog geen nieuwe datum en bekijken we onze alternatieven. Wij zullen U zo spoedig moge-
lijk informeren over hoe en wanneer de ALV 3 word gehouden.

Verkiezingsprogramma
Het programma zal nog niet direct bij de uitnodiging van de ALV 3 zitten. We werken hard aan de details om er een 
mooi en solide programma van te maken. We danken eenieder die input heeft gegeven en hopen dat het in de ALV 3 
uw goedkeuring kan wegdragen.

Regio
Op zaterdag 30 oktober was in Eindhoven de ALV van Regio Zuid (Brabant-Limburg). Hierbij was ook een bestuurs-
verkiezing. We zullen u niet lastig vallen met allerlei namen en functies, maar eentje willen we toch expliciet benoe-
men. Tot voorzitter van onze regio is gekozen Han van Midden, de burgemeester van Roosendaal. Mooi dat mensen 
uit West Brabant een functie hebben in dit bestuur en dan nog wel uit ons netwerk.
In het tweede deel van de vergadering was een politiek café georganiseerd. De zaal ging in gesprek met twee 
TK-leden, Daan de Kort en Ruben Brekelmans. Het was fijn om ins and outs te horen over het reilen en zeilen in de 
Tweede Kamer.

Campagne
We hebben de twee campagnesessies van de VVD bezocht en we zijn blij dat de VVD landelijk ons maximaal wil 
steunen in onze campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook lokaal hebben we al samengezeten en 
brainwash-sessie gedaan over de campagne. We gaan los! Een ding is duidelijk: met de gemeenteraadsverkiezingen 
blijft de VVD-er thuis. Niet zo zeer is de lokale partij onze tegenstander, maar onze eigen trouwe kiezer. Een VVD-er 
stemt niet op een lokale partij (uitzonderingen daargelaten). In Woensdrecht stemt bijna 30 % op de VVD-landelijk/
provinciaal. Dit staat in schril contrast met de 14 % tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Daar valt dus heel veel te 
winnen. Dit is onze doelgroep. Deze kiezer moeten we uit de bank krijgen om ook op 16 maart 2022 voor ons te gaan 
stemmen.

Aviolanda-bezoek
Ons bezoek op Aviolanda is uitgesteld naar vrijdag 21 januari. T.z.t. krijgt u daar nog een uitnodiging van.

Website VVD Woensdrecht
We willen de website actualiseren, maar we missen beeldmateriaal. Het zou fijn zijn als we van U, de leden, foto’s (of 
beeldmateriaal) kunnen krijgen voor het gebruik op de website. We denken dan aan bijv. karakteristieke foto’s uit uw 
kern. Alles wordt in ogenschouw genomen, mits deze betrekking heeft op onze gemeente. U kunt het beeldmateriaal 
sturen naar info@vvd-woensdrecht.nl .
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2. Wie is Wie ?

In deze nieuwe rubriek willen we VVD-ers aan het woord laten om zichzelf voor te stellen. Zeker nu we in een situa-
tie zitten waarbij het lastiger is samen te komen en niet iedereen bij de bijeenkomsten kan zijn, is dit een manier om 
je mede VVD-ers uit de gemeente Woensdrecht te leren kennen. In deze editie twee nieuwe leden die tevens ook 
Burgerleden zijn. Iedereen is vrij zijn/ haar verhaal in te dienen voor komende edities, dus we zien uw inbreng graag 
tegemoet.

Marbeth van Uitregt
Aangenaam, voor iedereen die VVD Woensdrecht een warm hart toe draagt. 
Ik ben Marbeth van Uitregt. Sinds kort ben ik burgerlid Samenleving geworden 
bij de gemeente Woensdrecht.

Een tijdje geleden vroeg Marius me, of ik er misschien interesse in zou hebben om 
burgerlid te worden. Aangezien Marius en ik, samen met een aantal anderen, al veel
tijd wandelend en pratend door hebben gebracht, kennen we elkaar wel een beetje. 
Deze gedachte zat eerder niet op mijn netvlies, maar vanaf het moment dat hij me 
de vraag stelde, werd dat steeds meer een interessante gedachte.

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest, op mijn manier, in politiek. Vooral ook op 
landelijk niveau, en vanaf de zijlijn. Maar de gedachte om voor de mensen om me 
heen, en actief iets te kunnen betekenen intrigeerde me. Dat in combinatie met het 
respect dat ik altijd heb gehad voor Marius’ mening en integriteit,  heeft de doorslag 
gegeven voor mij. En, hoewel ik het eerlijk is eerlijk allemaal nog erg spannend vind, 
of juist daarom...er is meteen veel werk aan de winkel.

Zo heb ik al een conferentie over Corona mee mogen maken. Waarbij het fijn was om te ervaren dat, ondanks de 
meningsverschillen, er uiteindelijk wel telkens een soort van consensus komt bij de verschillende partijen van deze 
gemeente, omdat men duidelijk allemaal staat voor de inwoners.

En, uiteraard de problematiek rondom het woningtekort. Ik heb bij een bijeenkomst van het dorpsplatform Putte mo-
gen zijn, waarbij duidelijk werd hoe nijpend het probleem is, en hoe emotioneel de verschillende problemen hier rond 
zijn. Hier is nog veel werk aan de winkel. Wel ben ik blij, om te zien dat binnen VVD Woensdrecht dit probleem ernstig 
opgevat, wordt we niet mee willen waaien met de meest voor de hand liggende oplossingen. We willen
kijken buiten de geijkte oplossingen, en naar alle doelgroepen. En...ja ja...de verkiezingen lijken nog ver weg, maar 
ook daar wordt al hard achter de schermen aan gewerkt.

Tot slot zal ik nog even snel iets over mezelf vertellen. Ik ben 46, bijna 47 jaar. Ben een alleenstaande ouder van twee 
tienerkinderen, Amelie en Gijs. Ik ben in verband met epilepsie, arbeidsongeschikt. Maar wil me graag nuttig maken. 
Vandaar dat ik vrijwilligers werk doe bij de Herwonnen Levenskracht, en tot voor kort jarenlang als overblijfkracht en 
hulpmoeder op de verschillende scholen van de Boemerang in Hoogerheide.
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Petra Weijman.
Even kort over mij, mijn naam is Petra Weijman, 55 jaar en sinds 2004 getrouwd met 
Olivier.. Ik ben een geboren en getogen Utrechtse, maar voor de liefde naar Brabant 
gekomen. Daar woon ik inmiddels 25 jaar. Via Breda en Bosschenhoofd ben ik vorig 
jaar in Hoogerheide komen wonen.

Mijn allereerste opleiding na de HAVO was het CIOS. Van huis uit ben ik dus sport-
leidster. Ik heb daar een aantal jaar in gewerkt maar heb vervolgstappen gemaakt. 
Eerst een internaat vervolgens Raad voor de Kinderbescherming, het gevangeniswe-
zen en nu sinds 1 februari heb ik de overstap gemaakt naar de belastingdienst. In de 
gehele periode heb ik naast mijn baan opleidingen gevolgd eerst HBO en uiteindelijk 
aan de Universiteit bestuurskunde.

Daarnaast doe ik nog vrijwilligerswerk bij de Ezels hoeve in Baarle-Nassau. De ezels 
hoeve is een opvang voor ezels die niet goed behandeld werden, ziek zijn of op een 
andere manier niet welkom zijn of waren. Beesten die gedumpt worden omdat het 
even niet uit komt gaan me aan het hart vandaar mijn inzet daar.

Ik wil me aansluiten bij jullie omdat ik, net als u denk ik, het verschil wil maken. Ik wil niet aan de zijlijn brallen en zeu-
ren. Ik wil samen met u een leefbare en veilige gemeente behouden waar bewoners graag willen wonen.

Daar ligt dan ook mijn eerste punt. (Wonen.) Wij zullen de eerste generatie sinds lange tijd zijn waar de kinderen het 
minder hebben dan wij. De jeugd van nu heeft grotere uitdagingen dan dat wij die hadden, Behalve corona, ook zeker 
op het gebied van wonen en werken. Daar wil ik me voor inzetten.

We weten allemaal dat wanneer er een deur dicht gaat een raam opent. Laten we creatief zijn zonder geweld te doen 
aan de integriteit en gelijkheid en op zoek gaan naar mogelijkheden en niet denken in onmogelijkheden.
Dat is waar ik me voor de VVD voor wil inzetten.

Ik hoop dat ik dat samen met u mag en kan doen.

3. Nieuws van de fractie.

Hierbij een update van de ontwikkelingen in de fractie in de afgelopen maanden.
Op 16 september jl. zijn Petra Weijman en Marbeth van Uitregt benoemd tot burgerraadslid van de VVD-fractie. Na de 
benoeming van Joey Pals op 17 juni beschikken we nu weer over drie burgerraadsleden.

De aandachtsgebieden van de burgerraadsleden zijn als volgt:
Joey Pals –   Ruimte
Marbeth van Uitregt –  Samenleving
Petra Weijman  -  Bestuur

Ook kunnen wij u informeren dat Inge Buzing - Pals zich ook heeft aangesloten bij de fractie en advies geeft bij zaken 
over samenleving en dan speciaal met betrekking tot sociaal domein. Ze wil graag meedenken en discussiëren met 
de fractie.(helaas mogen we er officieel maar drie burgerraadsleden per partij zijn)
We zijn zeer blij dat ze zich bij onze fractie hebben aangesloten. Alle 4 zijn ze enthousiast en gedreven om de fractie 
van de VVD Woensdrecht te helpen .Ze hebben gelijk deel genomen aan de raadsconferentie over de evaluatie van 
de coronacrisis in de Drieschaar op 22 september.
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Helaas gaat Robbert -Jan Willeboordse ons verlaten, hij heeft namelijk samen met zijn vriendin Fieke een huis 
gekocht in Chaam. Robbert – Jan is in 2016 burgerraadslid geworden, sloot zich ook aan bij de JOVD en is in maart 
2018 op eigen kracht in de raad gekozen. Tijdens de campagne had Robbert – Jan appeltjes voor de dorst uitgedeeld 
aan zijn achterban.
De nieuwsbrief was door Robbert-Jan overgenomen van Henk Kielman. Het Sociaal domein was een van zijn aan-
dachtsgebieden en hij wilde weten waar nu al het geld naar toeging. De onderste steen moest boven komen. Uitein-
delijk kregen we als raad een beter inzicht in de uitgaven.
Ook de ondernemersavond en “Bakkie “met de fractie over wonen werd mede door Robbert-Jan een succes. Rob-
bert-Jan was kritisch, beet zich vast in problemen en kwam op voor de inwoners precies hoe een raadslid moet functi-
oneren.

We zullen hem in de fractie gaan missen en ook op onze VVD-borrels en activiteiten met zijn muzikale omlijsting.
We wensen Robbert-Jan en zijn vriendin Fieke succes voor de toekomst en veel gezondheid en geluk.

Begroting 2022
Op 11 September werd in de raadsvergadering de begroting voor 2022 behandeld. Afgelopen jaren hebben er enkele 
belangrijke veranderingen plaats gevonden om de raad een beter inzicht te geven in de uitgaven.
Er zijn financiële kwartaalrapportages gekomen en er is beter inzicht gekomen in de uitgaven van het sociaal domein. 
We hebben hierdoor een beter inzicht gekregen waar het geld van de gemeente naar toe gaat en waar de eventuele 
meevallers en tegenvallers zitten op financieel gebied.
De resultaten voor 2021 zien er goed uit en ook voor de komende jaren lijkt de financiële huishouding op orde alhoe-
wel we nog niet de effecten op termijn van de alsmaar voortdurende “corona “ problemen weten.
Als VVD Woensdrecht zijn we blij dat de lasten van de burgers beperkt blijven tot de inflatiecorrectie van 2 %
Wij danken dan ook onze Wethouder Henk Kielman en de gemeentelijke organisatie voor de grote stappen die er 
afgelopen jaar zijn gezet met betrekking tot de complete financiële rapportage om alles inzichtelijker en duidelijker te 
maken voor de raad.

Wonen.
Verder ziet het er naar uit dat er eindelijk weer bouwplannen vlot worden getrokken.
Er zijn bouwplannen voor Huijbergen aan het Canadaplein / Bergsestraat en arbeidsmigranten huisvesting op het 
“Glatt “terrein wat de laatste jaren in doorn in het ook was zoals het erbij lag.
Ook zijn er plannen voor de bouw van 95 woningen en een LIDL supermarkt.
De supermarkt gaf nogal wat stof voor discussie aangezien dit in principe afwijkt van de economische -en detailhan-
delsvisie die in 2016 is vastgesteld. Wij hebben dan ook gesteld dat we voor vrij ondernemerschap zijn en dat er 
afgeweken kan worden van de eerder vastgestelde visie als daar goede argumenten voor zijn.
Als VVD denken wij dat er ook weer kansen liggen. De verwachtingen zijn dat er ongeveer 650 inwoners bijkomen 
nabij de nieuwe locatie en DPO(Distributie Planologisch Onderzoek) had uitgewezen dat er plaats was voor een extra 
supermarkt in Putte.

Tevens denken we dat de Lidl supermarkt extra kopers uit België trekt. Wel hebben we gesteld dat er geen Horeca 
mag bijkomen bij de nieuwe supermarkt.
Verder liggen er nog vele uitdagingen op ons te wachten de volgende jaren. Eerst komen er in maart 2022 gemeente-
raadsverkiezingen en wij hopen dat u allemaal gebruik maakt van uw stemrecht en op 16 maart gaat stemmen.

De VVD Woensdrecht heeft uw stem nodig om onze plannen te realiseren.

4. Belangrijke datums 

1 december 2021:  kick-off VVD Gemeenteraadsverkiezingen: Get the (VVD) vote!

?? december 2021:   ALV3, Harmoniezaal te Ossendrecht om 20.00 uur.

16 januari 2022 :  Nieuwjaarsborrel

21 januari 2022:  Bezoek Aviolanda


