
 

Vol overtuiging en enthousiasme heb 
ik de uitdaging aangenomen om
de lijst van CDA Leudal aan te voeren.
Allereerst omdat het CDA een partij 
is die vanuit een duidelijke visie 
opereert en mede daarom het lef heeft 
om iemand van buiten de politiek te 
vragen als lijsttrekker. En ook omdat 
er in Leudal zo ontzettend veel kracht 
zit in de samenleving en waar nog 
zoveel meer bereikt kan worden als 
die samenleving kan rekenen op een 
gemeentelijk bestuur met daadkracht. 

Verenigingen verbinden mensen en 
vormen het hart van een kern. Vanuit 
bestuursfuncties binnen de muziek-

wereld in Leudal heb ik persoonlijk 
ervaren hoe belangrijk het is dat de 
gemeente snapt waar de behoeftes 
van verenigingen liggen en dat de 
gemeente daar positief op inspeelt. 
Daar wil ik me voor inzetten!

Als lid van de Raad van Toezicht 
van Recreatiepark de Leistert ken 
ik de dynamiek van de toeristische 
sector. Een sector die enorm belang-
rijk is voor de werkgelegenheid en 
de aantrekkingskracht van Leudal.  
Verder weet ik als kind uit een onder-
nemersgezin en vanuit verschillende 
werkervaringen wat van ondernemers 
gevraagd wordt en hoe een gemeente 

daarbij kan ondersteunen. Daar wil 
ik me voor inzetten!     
             
Op onze lijst staan kandidaten, die 
veel ervaring en kennis meebrengen 
vanuit hun eigen werkveld binnen de 
sociale sector of als ondernemer; en 
ook vanuit hun eigen woonomgeving 
binnen Leudal. Een gemeentelijk be-
stuur moet echt snappen wat belang-
rijk is voor de inwoners zodat daar 
met daadkracht en herkenbaar op 
geacteerd kan worden. Daar wil ik 
me voor inzetten!   

Huub van Helden
Lijsttrekker CDA Leudal

Verbinden vanuit de dorpskernen     
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• Leudal

Nadine Alofs, Roggel:
 
 “Leudal vol van verenigingsleven” 

Wim Baetsen, Haler
 
 “Samen bouwen met de kernen” 

Peter van Melick, Neer:
 
 “Voortvarend verbinden” 

Bart Nijskens, Horn
 
 “Één actief vooruitstrevend Leudal” 

Rob Flinsenberg, Baexem:
 
 “Zorg, welzijn en leefbaarheid
   in alle kernen” 

Jan Visser, Kelpen-Oler
 
 “Minder bureaucratie en een gezond
   verenigingsleven in Leudal” 

John Nouwen, Heythuysen:
 
 “Ondernemen met
   boerENverstand” 

Dirk Jimmink, Ittervoort
 
 “Sociaal in eigenheid” 

Maurice Schreurs, Heythuysen:
 
 “Leudal totaal in balans” 

John Cuypers, Nunhem
 
 “Hart voor de verenigingen
   en kernen” 



Ik vraag dringend aandacht voor 
een échte klantgerichte attitude en 
aanpak vanuit de gemeente.

Ondernemers willen een pro-actieve, 
meedenkende gemeente die snel 
duidelijkheid biedt over haar mede-
werking aan de realisatie van on-
dernemersinitiatieven. Slechts het 
aanstellen van een accountmanager 
is daartoe niet voldoende. Het is de 
ondernemende houding die onderne-
mers wensen te ervaren. En wanneer 
ondernemersbelangen niet stroken 

Twee generaties,
één stem… op CDA
Mijn oma (94 jaar) en ik (26 jaar) 
stemmen 21 maart allebei CDA.

“Voor mij is er geen andere keuze dan 
CDA. Betrouwbaar, realistisch, met 
normen en waarden. Dat was vroeger 
zo en dat is nu nog steeds”, aldus 
oma. Ik vind het mooi dat mijn oma en 
ik, vanuit heel andere perspectieven, 
beide kiezen voor CDA. Dat zegt iets 
over de veelzijdigheid van de partij. 
Lokale politiek is belangrijk en het 
warme hart dat CDA het verenigings-
leven toedraagt is voor mij een van
de redenen van mijn stem op CDA.

Lieke Melssen, Heibloem
Marketing manager 

Ondernemers hebben behoefte aan klant-
gericht en adequaat handelen gemeente 
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Aandacht voor jongeren en jonge gezin-
nen belangrijk voor toekomst Leudal

Als je op 21 maart gaat stemmen, denk dan na waar je deze waardevolle 
stem aan toevertrouwt. Kijk niet alleen naar het hier en nu en ook niet al-

leen naar jezelf. De toekomst van Leudal is belangrijk. 

Aandacht voor jongeren, jonge gezinnen. Wie luistert naar hun behoeften
en laat zijn eigen belang los? Waarom zie je  weinig jongeren en

jonge gezinnen bij bijeenkomsten waarin het krampachtig behouden
van verworvenheden aan de orde komt ?

Bouw een krachtig netwerk in de kernen en regio ten behoeve van  nieuwe 
initiatieven. De leefbaarheid hangt niet af van het bestaande;

juist vernieuwing en samenwerking bevorderen dit. Koppel onderwijs
aan andere voorzieningen, zodat een leven lang leren mogelijk wordt.  

Welke persoon op welke kieslijst wil hieraan meewerken? 
Veel succes en ga vooral stemmen!!!

Senioren en politiek
De gemeenteraadverkiezingen staan voor de deur. De plaatselijke politici 
worden al onrustig, willen zich goed profileren. Ze laten zien wat ze afge-

lopen periode hebben gerealiseerd en wat ze voor de komende periode 
graag willen bereiken. Voor ons als kiezer, maar vooral als senior, is nu het 
moment om de politiek te beoordelen, haar ter verantwoording te roepen;
Wat is er in de afgelopen periode gepresteerd? Dit blijkt niet gemakkelijk. 

De verdeeldheid binnen de gemeenteraad is groot en de bereidheid om geza-
menlijk naar oplossingen te zoeken een gemis. Een uitdaging van formaat.   

Niet alleen bij het CDA maar ook bij de collega partijen staan dezelfde items 
op het programma: veiligheid, gezondheidszorg, milieubeleid, woningbouw, 

verkeer, onderwijs, eenzaamheid, vreemdelingenbeleid. Uitdagingen te 
over. Partijen moeten keuzes maken. De middelen zijn beperkt. Als CDA-er 
van het eerste uur spreek ik in de politiek een partij aan op haar presteren 
en gedrag en niet een bepaalde persoon. In die plaatselijke CDA partij heb-

ben personen zitting afkomstig uit onze eigen kern en buurt. Ze zijn dus even 
aaibaar en aanspreekbaar als wie dan ook. 

Ik adviseer u daarom: Gebruik uw stemrecht en ga stemmen
in plaats van “Knorren en morren achter de geraniums”. 

Arno Gubbels, Ittervoort 
Voormalig Bestuurder Stichting Primair
Onderwijs Leudal en Thornerkwartier.

Cor Zeevenhoven, Haelen
Lid en belastingadviseur KBO, instructeur 
en bestuurder EHBO vereniging Haelen  

Johan Mulder
Voorzitter CDA Leudal

“Verbinden en Vernieuwen, dat 
is waar we als CDA Leudal voor 

willen gaan! 

Verbinden door goed te luisteren 
naar de inwoners en initiatieven 
vanuit de samenleving positief te 
benaderen; en door ondernemers 

te laten ervaren dat we kijken 
naar wat kan. Inwoners moe-

ten hun doelen kunnen bereiken 
‘mede dankzij’ de gemeente in 

plaats van ‘ondanks’ de gemeente.

Vernieuwen omdat het anders 
kan en anders moet in Leudal. 

Te vaak worden mensen in 
Leudal nog teleurgesteld door 

de gemeente en door de politiek. 
Door nieuwe mensen binnen te 

halen van buiten de politiek,
kan je fris en onbevangen kijken 
naar wat er speelt in Leudal en 

echt op een open wijze naar 
anderen luisteren. Inwoners 

moeten ervaren dat het om hen 
gaat en niet om de politiek.”

De kiezer aan het woord

met belangen van bijvoorbeeld bur-
gers, moet de gemeente op inhoud 
handelen en niet vanuit emotie of 
commotie.

Treuzel als overheid ook dan niet 
met het antwoord! Treuzelen, of zelfs 
maandenlang helemaal niets horen, 
vormt een grotere frustratie, dan het 
vernemen van een afwijzing. 

Dennis Kierkels, Haelen
Ondernemer

Stem 21 maart
CDA
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Thieu Bongers,
Kelpen-Oler 

Meer op de achtergrond
“Vier jaar geleden werd ik met voorkeurs-
stemmen vanuit de 10e plaats op de CDA 

kieslijst in de raad gekozen. Dat had ik eerlijk 
gezegd niet verwacht. In de raad heb ik me 

vooral bezig gehouden met zaken die speelden 
in het fysieke domein, waarbij ik de belangen 

van de agrarische sector nooit uit het oog 
verloren heb. Het was een eer voor mij om dit 

werk te mogen doen. De tijdsdruk was wel 
groot en het was dan ook best uitdagend om 
het raadswerk te combineren met het werk 
op het eigen melkveebedrijf. Daarom wil ik 

me vanaf maart meer vanuit de achtergrond 
voor CDA Leudal inzetten.

Graag wil ik John Nouwen van harte aan-
bevelen als de nieuwe agrarische kandidaat!”

Johan Geraats, Baexem 
Lid CDA fractie Provinciale Staten van Limburg.

Goede samenwerking  
tussen gemeentes en

provincie nodig

“Als lid van Provinciale Staten van Limburg 
zie ik het belang van een goede band van de 

provincie met de gemeente.  

Er zijn veel middelen beschikbaar om projecten 
te ondersteunen binnen de  gemeente Leudal. 

Er  valt veel meer te halen dan nu gebeurt.
Het is belangrijk voor de mooie gemeente

Leudal om de komende jaren meer te inves-
teren in een goede synergie met de Provincie 
Limburg. Het CDA is daarbij een belangrijke 

schakel.  Om doelen te bereiken, 
stem op 21 Maart op CDA Leudal! ”

John van den Beuken
Voormalig wethouder

“Burgerinitiatieven ver-
dienen een eerlijke kans”

Paul Vogels
Voormalig wethouder

“Opnieuw beschikbaar 
voor Leudal”

Jo Smolenaers
Voormalig wethouder

“CDA is voor mij besturen 
met hoofd en hart”

Tiny Reijnders - Seerden,
Grathem 

Afscheid als raadslid
“In maart neem ik afscheid als raadslid voor 
het CDA. Dat is na een lange periode waarin 
ik politiek actief ben geweest, eerst binnen de 

gemeente Heythuysen en daarna Leudal.

Al die jaren heb ik dit met veel passie gedaan 
waarbij mijn bijzondere aandacht ging naar 

‘verenigingen en accommodaties’ en naar 
‘zorg en welzijn’. Ook na afsluiting van mijn 

politieke loopbaan zal ik de verdere ontwikke-
lingen hierin met grote belangstelling blijven 
volgen . Het  is en blijft  belangrijk om oog te 

hebben voor het welzijn van mensen.

Het CDA staat voor sociaal en betrokken!”

Kijk op de kern; Neeritter, een bijzonder grensdorp
De 80-jarige oorlog. 
Alva en Oranje bevechten elkaar.
Alleen ’s zomers wordt gevochten.
’s Winters zakken de soldaten tot 
hun knieën in de moerassige velden. 
De huursoldaten worden daarom
’s winters bedankt en krijgen geen 
soldij meer. Ze stropen onze omge-
ving af. 

Neeritter graaft, met toestemming 
van haar landheer, de prinsbisschop 
van Luik, in 1584 een aarden wal met 
gracht in een halve cirkel om het dorp 
teneinde soldaten en rovers buiten te 
houden. Deze “Wal” èn de Itterbeek 
vormden een waterbarrière rond het 
dorp. De “Wal” wordt pas in 1960 
gedempt. Inwoners bouwen tot 1960 
hun huizen steeds binnen deze veilige 
waterbarrière, pas daarna wordt daar-
buiten gebouwd.

Waarschijnlijk vormt deze geschiede-
nis de reden dat er in Neeritter nog 
veel mooie oude panden liggen. 
Neeritter telt liefst 24 rijksmonumenten 
op nog geen 1400 inwoners.

Over de voormalige “Wal” loopt nu 
een wandelpad. De mooie oude kerk 
wordt voor het eerst in 1143 genoemd; 
het “Armengasthuis” en de “Armen-
molen” worden in 1280 in een “polyp-
tique” (opsomming kerkelijke bezittin-
gen) voor het eerst genoemd.

Er gebeurt veel in het huidige Neer-
itter: Cultuurweek (rond 5 mei), 
Historische dag (9+10 juni) en 
Monumentenweekend (8+9 septem-
ber). Kom maar eens kijken!

Nico de Waal, Neeritter  
“Armenmolen”
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CDA: Verbinden vanuit de dorpskernen   

Ons complete verkiezingsprogramma is te lezen op 

www.cdaleudal.nl            Volg ons ook op:

Stem op de toekomst!
CDA Leudal, lijst 3




