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ZUNDERT - De klap van de verkiezingsnederlaag dreunde gisteren nog flink na bij NZ&W en 3d-partij. 

De partij van lijsttrekker Dirk-Jan Bonenkamp (NZ&W) duikelt van vier zetels naar een. De 3d-partij van kopman Mike van 

Ommen ging van twee naar een zetel.  

 

Aan het begin van de verkiezingsavond in de hal van het gemeentehuis rekende Bonenkamp nog op drie zetels, maar 

uiteindelijk was de oogst zeer mager. "De teleurstelling overheerst", meldt Bonenkamp de day after. "Het is lastig te zeggen 

waar het aan gelegen heeft waarom minder mensen op ons gestemd hebben. Feit is wel dat we het zonder drie echte 

stemmentrekkers hebben moeten doen." Bonenkamp doelt op Jan Jacobs (onlangs overleden), Cees Marijnissen en Jan 

Backx, die niet meer verkiesbaar waren. Bonenkamp: "We hebben veel nieuwe mensen op de lijst. Of mijn aftreden als 

wethouder er ook iets mee te maken heeft weet ik niet." Hij neemt wel zitting in de raad. "Een raadszetel weiger je niet." 

 

Mike van Ommen van de 3d-partij had ook meer van de verkiezingen verwacht. "Als je ziet hoe goed onze mensen zich in de 

raad en commissies hebben ingezet de afgelopen vier jaar, dan laat dat een enorme kater achter. Ik baal als een stekker, maar 

we geven niet op. We gaan de raad in."  

 

Een veel vrolijker geluid klinkt uit het CDA-kamp. Lijsttrekker Marjon de Hoon is dolblij met de 2142 stemmen. " We hebben 

zelfs 400 stemmen meer dan in 2006 terwijl de opkomst nu vijf procent lager ligt. Een onvoorstelbaar mooi resultaat. 

Vanmorgen was er voor onze hele club taart en koffie."  

 

De Hoon heeft met de andere fracties een verkennend gesprek gehad. "Dat was een goed gesprek. We gaan met elkaar aan de 

slag voor een stabiele en brede coalitie. Dat is voor Zundert van het grootste belang."  

 

Het opkomstpercentage in Zundert bedroeg 52,01 procent (landelijk rond 53 procent). In totaal hebben 8687 personen een 

geldige stem uitgebracht. Vier jaar geleden was het opkomstpercentage hoger, 56,93 procent (9173 geldige stemmen). Het 

centraal stembureau komt vandaag om 10.00 uur tijdens een openbare zitting bijeen om de officiële uitslag van de verkiezingen 

vast te stellen. Dan is ook bekend hoe eventuele restzetels worden verdeeld en welke kandidaten dankzij voorkeurstemmen 

een plaatsje in de raad krijgen.  

 


