
 
 

19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.  

 
Dorpsbelangen is er klaar voor!  

 

De afgelopen jaren heeft Dorpsbelangen, dankzij een goede verkiezingsuitslag in 2010,  een 

duidelijk programma weg gezet en vertaald in een coalitieakkoord met het CDA en de VVD.  

 

Wethouder Johan de Beer heeft veel zaken uitgevoerd. Met veel enthousiasme heeft hij uitvoering 

gegeven aan zware dossiers. Over duidelijkheid gesproken, soms moest onze wethouder ook nee 

zeggen tegen de burgers en de gemeenteraad.  

 

Dorpsbelangen heeft veel achterbanvergaderingen gehouden om u te betrekken bij de 

voorgenomen raadsvoorstellen. Ook heeft Dorpsbelangen, indien nodig, wijzigingen ingediend op 

de voorstellen van het college van B&W en hiervoor regelmatig steun gekregen in de 

gemeenteraad. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toekomstplannen voor de verbouw of nieuwbouw 

van de St. Bavoschool en de locatiekeuze Treeport BBC op Oekel–Meer.  

 

Dorpsbelangen wil zich blijvend hard maken voor de leefbaarheid in de dorpskernen. Woningbouw 

voor starters en bedrijven aanmoedigen om in de gemeente Zundert te blijven of te komen.  

 

Extra aandacht voor de zwakkere in onze samenleving; de jongeren, ouderen en mensen met een 

beperking. Uitgangspunt hierbij blijft dat Dorpsbelangen zich zal inzetten voor wonen, werken en 

leven in de zelfstandige gemeente Zundert. Samenwerken met buurgemeenten voor uitvoering van 

de basistaken waarbij de service naar de burger en lastenverlaging voor de gemeentelijke uitgaven 

de kernpunten worden van beleid. Mede met als doel de belastingen voor u zo laag mogelijk te 

kunnen houden. 

 

Deze manier van werken willen wij graag de komende 4 jaar voortzetten met de waarden die zo 

kenmerkend zijn voor ons: actief meewerken aan betrouwbaar beleid waarbij het algemeen belang 

gaat voor het persoonlijke of partijbelang. Hiervoor vragen wij uw medewerking voor de komende 

4 jaar.  

 

Voelt u zich aangesproken door onze aanpak. U kunt zich melden bij een van onze raadsleden of 

wordt lid van onze partij.  

 

Met dank voor uw reactie en graag tot ziens op onze verkiezingsbijeenkomsten in de kerkdorpen.  

 

 


