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ZUNDERT - De enige NZ&W-zetel in de nieuwe raad gaat naar Jan van den Bemd en niet naar lijsttrekker Dirk-Jan 

Bonenkamp. 

Dat blijkt na telling van de voorkeurstemmen. Rijsbergenaar Van den Bemd (de nummer 2 op de lijst) haalde tien 

voorkeurstemmen meer dan Bonenkamp (179 tegen 169).  

 

Van den Bemd was gisteren aangenaam verrast over het eindresultaat. "We gaan er nog wel intern over praten, maar de kiezer 

beslist. Vier jaar geleden ben ik ook via voorkeurstemmen in de raad gekomen. Het is jammer voor Dirk-Jan Bonenkamp."  

 

Bonenkamp toonde zich een waardig verliezer. "Het is leuk voor Jan. Hij heeft vier jaar in de raad gezeten en heeft zich goed 

kunnen profileren als raadslid."  

 

Bonenkamp stapte vlak voor de verkiezingen op als wethouder vanwege kritiek op het feitenrapport buitengebied Rijsbergen. 

Nu gaat het raadslidmaatschap aan zijn neus voorbij en staat hij met lege handen. Toch is hij niet verloren voor de partij "Ik blijf 

me inzetten voor NZ&W. Er blijft genoeg commissiewerk over." 

 

Ook vice-voorzitter Johan Arnouts van de NZ&W ziet een rol voor Bonenkamp binnen de partij. "Hij heeft veel verstand van 

zaken. Een post in de commissie grondzaken zou echt iets voor hem zijn."  

 

*** 

 

Het CDA Zundert heeft Felix de Bekker uit Etten-Leur voorgedragen als informateur voor het vormen van een nieuwe coalitie in 

de gemeente Zundert. Het CDA trekt als grootste partij de kar op de weg naar een nieuw politiek verbond. "Wij willen onze 

belofte richting kiezer waarmaken en zijn direct aan de slag gegaan", aldus Marjon de Hoon-Veelenturf, lijsttrekker van het CDA 

in de gemeente Zundert. "Wij hebben Felix de Bekker benaderd en bereid gevonden om als informateur op te treden. Deze 

voordracht wordt door alle partijen ondersteund." 

 

CDA'er De Bekker (60) is geen onbekende als politiek bestuurder. Hij heeft bijna vijfentwintig jaar ervaring in de gemeenteraad 

van zijn woonplaats Etten-Leur. Als wethouder is hij ruim tien jaar actief geweest. Hij kent beide kanten van het bestuurlijk 

spectrum goed.  

 

In december 2008 trad hij vrijwillig terug uit de politiek. Hij wilde als zelfstandig ondernemer meer tijd beschikbaar hebben om 

zaken te doen, die met een ambt in het openbaar bestuur niet te combineren zijn. Hij adviseert bedrijven en instellingen 

voornamelijk op het terrein van gemeentelijke overheid. 

 

Volgens De Hoon-Veelenturf hoefde De Bekker niet lang na te denken over zijn rol als informateur in Zundert. "Hij reageerde 

bijzonder enthousiast. Hij is direct aan de slag gegaan. In de eerste verkennende gesprekken met de andere partijen is al naar 

voren gekomen dat we gaan werken aan een solide en breed gedragen coalitie. Dat willen we snel maar ook zorgvuldig doen."  

 

*** 

 

Na het tellen van de voorkeurstemmen blijkt dat lijsttrekker Willemijn van Hees van de VVD de meeste stemmen heeft 

binnengehaald van alle kandidaten. Ze viel in de smaak bij veel kiezers, 1143 in totaal. Lijsttrekker René de Bruijn van 

Dorpsbelangen staat op 2 met 1062 stemmen en De Hoon-Veelenturf op 3 met 972.  

 

Komende dinsdag wordt in een openbare raadsvergadering afscheid genomen van de vertrekkende gemeenteraadsleden. De 

vergadering begint om 19.30 uur. De nieuwe raad treedt op donderdag 11 maart aan. In deze vergadering leggen de 

raadsleden de eed of belofte af. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.  

 


