














Geen loze kreten maar daadkracht! 

11. Lion Verhagen 
Het is belangrijk te kunnen wonen en 
leven in een omgeving die past bij de 
bewoners in die omgeving. De partij 
die daar het beste oog voor heeft is 
voor mij GemeenteBelangen. Ik wil me 
daarom vooral inzetten voor de beste 
onderwerpen en projecten voor de 
inwoners van onze gemeente.

12. Hedske Bardie - Didden
Ik ben moeder van vier kinderen, 
werkzaam als fitnessinstructeur en 
ik ondersteun mijn man in zijn eigen 
zaak. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij 
KGV. Ook zet ik me in voor de 
festiviteiten tijdens Koningsdag, 
rondom stichting Sinterklaas 
Kaatsheuvel en Oranjevieringen 
gemeente Loon op Zand.

13. Bram de Jong 
GemeenteBelangen heeft als stand-
punt dat verenigingen het cement van 
onze samenleving zijn. Een standpunt 
dat ik volledig kan beamen. Sinds mijn 
jeugd ben ik lid van Handbalvereniging 
DESK en ik heb daar veel goede 
vrienden en herinneringen aan
overgehouden. Ik steun Gemeente-
Belangen in hun missie voor een 
leefbare, ondernemende gemeente 
met een rijk verenigingsleven.

14. Petra Verhiel
Mijn interesse bij de gemeentelijke 
politiek ligt vooral bij financiën en de 
schuldhulpverlening. We kunnen elke 
euro maar 1 keer uitgeven en het zou 
mooi zijn als iedereen mee kan doen 
en niemand in onze gemeente 
afhankelijk is van de voedselbank.

15. Necdet Vurel
Vooral ook door het vele vrijwilligers-
werk dat ik doe ben ik in contact 
gekomen met GemeenteBelangen 
en dat voelde goed. Ik geloof in een 
samenleving waar plaats is voor 
iedereen, en waar leefbaarheid heel 
belangrijk is. Daar ga ik me dan ook 
enorm voor inzetten.

16. Jan van der Linden
Inwoners, bedrijven en verenigingen, 
daar doe ik het voor! Ik ben betrokken 
en dichtbij, altijd luisterend naar 
anderen en ik ben bereid om mee te 
denken. Belangrijk is:

• Samenwerken om in alle kernen 
  voorzieningen op maat te krijgen.
• Het verenigingsleven te bundelen
  en elkaar te steunen. 

17. Gerard van Ree 
• Midden in de samenleving staan. 
• Goed luisteren naar oud en jong. 

Deze twee punten vind ik belangrijk. 
GemeenteBelangen luistert goed en ik 
ben daar dan ook al meer dan 50 jaar 
in allerlei functies bij betrokken. 
Uiteraard ook weer (voor de 10e keer!) 
op de kieslijst!

18. Willy Huijsmans
Al ruim 50 jaar ben ik kapster bij 
Kapsalon Huijsmans. 
Daarbij heb ik een luisterend oor voor 
de problematiek binnen onze 
gemeente. Ik ondersteun 
GemeenteBelangen, om samen te 
kijken voor oplossingen waar dit 
mogelijk is. Dan zit er voor iedereen 
een mooiere toekomst in!

19. Ad Verhoeven
Als ondernemer, geboren en getogen 
in onze gemeente, wil ik graag een 
positieve bijdrage leveren aan de 
gemeenschap. Mijn ambitie is dan ook:

• De leefbaarheid en het welzijn van  
  onze inwoners naar een hoger           
  niveau te brengen.
• Voorwaarden te scheppen voor 
  een goed ondernemersklimaat. 

20. Liselotte Schoenmakers
Een standpunt van Gemeente-
Belangen is dat iedereen mee doet. 
Ik ben van mening dat de jeugd van 
Kaatsheuvel meer mee mag doen 
en gehoord mag worden. Ik ken de 
problemen en moeilijkheden waar de 
jeugd tegenaan loopt, juist daarom zou 
ik graag de jeugd vertegenwoordigen.

Hieronder ziet u onze mensen op de kieslijst op de plaatsen 11 tot en met 30. 
Zij staan midden in onze samenleving en staan voor hun mening. 

Zij geven hiermee aan achter GemeenteBelangen te staan en zij zijn verkiesbaar op 16 maart 2022! 





wouter herman
de moer

esther damen
kaatsheuvel

tini zwaans
kaatsheuvel

henk smetsers
kaatsheuvel

wim brands
loon op zand

tim jansen
kaatsheuvel

karen van gool-
van den hout
kaatsheuvel

joey Franken
loon op zand

Cees smulders
kaatsheuvel

jelger jansma
de moer

Lijst van Aanbevelers

GemeenteBelangen is diep geworteld in onze samenleving en kent dan ook een lange historie en 
een grote trouwe achterban. Het doet ons goed dat ook de jeugd GemeenteBelangen een warm hart toedraagt. 

De 40 mensen op onze Lijst van Aanbevelers doen een beroep op u: geef onze leden op de kieslijst 
op 16 maart aanstaande de beloning die ze verdienen en stem op Lijst 1.   

leon van boxtel
kaatsheuvel

lian van boven-
de beer

kaatsheuvel

max Franken
loon op zand

mirjam Coomans -
 de beer

loon op zand

sylvia siemons
kaatsheuvel

marja van wanrooij
kaatsheuvel

jan de kort
loon op zand

iris van peer
kaatsheuvel

jos van den hoven
de moer

wilFried domenie
kaatsheuvel



Lijst van Aanbevelers

birgitte wiegerinCk
de moer

hanneke rozenbrand
kaatsheuvel

Corrie van os
de moer

Caroline van ree -
kemmeren

kaatsheuvel

ad van laarhoven
de moer

Frans herman
de moer

niki de rijke
de moer

herman lommen
kaatsheuvel

bart van beek
de moer

patriCk snoeren
kaatsheuvel

sam ebbing
kaatsheuvel

jantina rozenbrand
kaatsheuvel

jos groenendaal
kaatsheuvel

elly mathijssen
kaatsheuvel

Fred mulder
kaatsheuvel

hans van tilborgh
kaatsheuvel

jaap van der sar
kaatsheuvel

Bedankt voor uw stem 
en uw vertrouwen

 in GemeenteBelangen!    

koert van loon      - loon op zand
Feliz sCheurs - loon op zand

sander van son
kaatsheuvel

nathalie van belkom - loon op zand
thea stubbe-dingemans  - kaatsheuvel

henri beerens - kaatsheuvel

anneke lindeman
de moer

wouter verboven
de moer







het bestuur van gemeentebelangen

    

      
Wonen: duurzaam, gevarieerd en 
betaalbaar bouwen voor iedere 
doelgroep. 
• We bouwen in alle drie de kernen van onze 

gemeente. Iedere inwoner moet kunnen blijven wonen 
in de eigen woonkern. We blijven stimuleren dat er 
betaalbare woningen worden gebouwd, voor de juiste 
doelgroepen en in alle drie de kernen.

• De gemeente werkt samen met Casade en eigen 
woningbezitters aan de verduurzaming en het 
levensloopbestendig maken van de bestaande 
woningen.

• We zetten in op 25% sociale woningen in onze
gemeente. We stimuleren de realisatie van 
starterswoningen.

• We verduurzamen samen met de Wereldgemeente en de stichting EcLOZ.
• We streven bij de inrichting van onze groenvoorzieningen naar duurzaam groen.
• Stimuleer als gemeente het gebruik van duurzame energie.
• Stimuleer waar dat kan slimmer vervoer en het elektrisch rijden.
• We stimuleren het energie neutraal worden van onze bedrijven.
• De gemeente geeft in haar bedrijfsvoering het goede voorbeeld met betrekking tot duurzaamheid, 
      milieu en circulaire economie.

Milieu, duurzaamheid en circulaire economie.

Fysieke omgeving onze woon-, 
werk- en leefomgeving is schoon, 
heel en veilig:
• We blijven investeren in de leefbaarheid van de drie 

kernen. Samen blijven we streven naar een fijne, 
groene en veilige leefomgeving waar we trots op zijn en 
waar wij en onze kinderen en kleinkinderen een mooie 
toekomst hebben.

• Het is goed wonen en werken in onze veilige en 
       financieel gezonde gemeente. 

• Goede zorg voor het milieu is erg belangrijk. 
      Ons denken en handelen dient maatschappelijk 
      verantwoord, duurzaam en milieubewust te zijn.

• Onze omgeving is schoon, in orde en veilig. 
We blijven zorgen voor een schone en onderhouden 
infrastructuur. 

• We zijn en blijven een toeristische recreatieve 
      GROENE gemeente.

De sociale kracht van de samenleving.
• Iedereen doet mee, voor hen die het even niet kunnen is er een vangnet.
• We blijven investeren in de sociale infrastructuur als fundament van 
      onze samenleving.
• We blijven goed zorgen voor de mensen die zorg nodig hebben.
• We gaan uit van de eigen kracht van inwoners en ondernemers.
• We stimuleren het verenigingsleven. 
• Vitale verenigingen vallen niet om. 






