
Ben jij 14, 15, 16 maart 
ook van de partij?

Gemeenteraads-
verkiezingen 2022

De deelnemende partijen
stellen zich voor: hun drijfveren
en ambities.

Burgemeester Verhoeven:
“Laat uw stem niet verloren gaan.”

Dit is een uitgave van de
politieke partijen in Heeze-Leende
en de gemeente Heeze-Leende.



Hierbij ontvangt u de verkiezingsbrochure voor 
de gemeenteraadsverkiezingen welke op 14, 15 
en 16 maart aanstaande zullen plaatsvinden. 
Er gaan in onze gemeente Heeze-Leende 
maar liefst acht partijen meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Er valt dus veel te 
kiezen. Onze gemeente heeft 17 raadszetels
(het aantal raadszetels is afhankelijk van het 
aantal inwoners van een gemeente).

Onze gemeenteraad heeft de afgelopen 
jaren hard gewerkt. Niet alleen tijdens de 
raadsvergaderingen en de zorgvuldige en 
intensieve voorbereidingen daarop. Maar er is 
ook hard gewerkt in de diverse werkgroepen van 
de gemeenteraad en tijdens studie-, werk- en 
informatiebijeenkomsten. Dat verdient veel 
respect. De waardering voor dat harde werken 
kunt u tot uitdrukking brengen door uw stem uit 
te brengen.

Vandaar dat ik een dringend beroep op u wil 
doen om op 14, 15 of 16 maart in ieder geval 
uw stem uit te brengen. Verderop in deze 
brochure gaan de deelnemende partijen in op 
hun verkiezingsprogramma, duiden zij wat zij 
belangrijk vinden en geven ze aan wat hun visie is. 
Ik wens u veel leesplezier. 

En nogmaals: Ga stemmen,
laat uw stem niet verloren gaan!

Paul Verhoeven, burgemeester
Gemeente Heeze-Leende

Beste inwoners
van onze gemeente, 
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“De waardering voor dat
 harde werken kunt u
 tot uitdrukking brengen
 door uw stem
 uit te brengen.”



In 2022 mogen we weer naar de stembus.
Dit jaar kiezen de Nederlanders de leden van
de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed 
uitoefenen op de keuzes die er binnen de 
gemeente Heeze-Leende worden gemaakt. 

Vervroegd stemmen
In verband met de coronamaatregelen, is het dit 
jaar mogelijk om op 14, 15 en 16 maart 2022 uw 
stem uit te brengen. Om de drukte te spreiden, 
vragen we u om hiervan gebruik te maken. Op 
de achterkant van dit magazine leest u welke 
maatregelen we treffen in de stembureaus om 
besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Ontvangen stempas/kandidatenlijsten
Begin maart ontvangt u uw stempas en de 
kandidatenlijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Heeft u op 3 maart 2022 nog geen 
stempas ontvangen? Of raakt u uw stempas kwijt? 
Dan kunt u tot en met 11 maart digitaal of aan de 
balie in het gemeentehuis een nieuwe stempas 
aanvragen. Kijk voor meer informatie op
www.heeze-leende.nl/verkiezingen

Iemand machtigen om voor u te stemmen
U kunt iemand anders op twee manieren 
machtigen om voor u te kunnen stemmen: 

• Schriftelijk machtigen: u print het 
machtigingsformulier en vult dit in. Degene 
die namens u gaat stemmen ondertekent 
dit formulier ook. Stuur het formulier 
naar de gemeente of lever het in bij het 
gemeentehuis voor 11 maart, 17.00 uur. 
Degene die u gemachtigd heeft, ontvangt 
een volmachtsbewijs waarmee diegene voor 
u kan stemmen. Uw stempas wordt ongeldig 
verklaard. 

Algemene
informatie
gemeenteraads-
verkiezingen
2022 
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• Machtigen met de stempas: vul de achterkant 

van uw stempas in en zet hierop uw 
handtekening. Degene die namens u gaat 
stemmen zet ook een handtekening. De 
persoon die u heeft gemachtigd neemt uw 
stempas en een (kopie of foto van) uw paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs mee als die gaat 
stemmen. 

U mag als kiesgerechtigde maximaal drie 
stemmen uitbrengen. Uw eigen stem en twee 
stemmen namens iemand anders.

Uitslag verkiezingen
Op 16 maart 2022 wordt ‘s avonds de voorlopige 
verkiezingsuitslag bekendgemaakt. Afhankelijk 
van de geldende coronamaatregelen mag hier 
publiek bij aanwezig zijn. De bekendmaking is 
ook live te volgen op onze website. De voorlopige 
uitslag wordt op 17 maart 2022 gepubliceerd op 
www.heeze-leende.nl/verkiezingen 

Vaststelling uitslag
Op maandag 21 maart 2022 vindt er een 
gecombineerde zitting van het centrale 
stembureau plaats. Hierin wordt de uitslag van
de stemming in Heeze-Leende vastgesteld 
en worden de zetelverdeling en de gekozen 
kandidaten bekendgemaakt. Ook deze zitting is 
live te volgen. Meer informatie daarover volgt op
www.heeze-leende.nl/verkiezingen 

Meer informatie
Meer informatie over de gemeenteraads-
verkiezingen 2022 in Heeze-Leende vindt u 
op www.heeze-leende.nl/verkiezingen. In de 
podcastserie ‘Wij zijn Heeze-Leende’ kunt u twee 
afleveringen beluisteren over de verkiezingen en 
hoe dit in Heeze-Leende wordt georganiseerd: 
www.heeze-leende.nl/podcast 

Op de landelijke website ‘Elke stem telt’ 
kunt u algemene informatie vinden over de 
gemeenteraadsverkiezingen: www.elkestemtelt.nl 



De fractie van LOKAAL staat voor jullie klaar
en fungeert al jaren als spreekbuis voor een 
stevige lokale achterban uit alle kernen. Binnen 
de partij hebben wij een mooie mix van jonge 
mensen en leden van het eerste uur. Er is 
expertise op vele gebieden waar wij goed gebruik 
van maken. Zo staan wij samen sterk voor een 
bloeiende gemeente.

LOKAAL Heeze-Leende versterkt de 
leefbaarheid in alle kernen
LOKAAL Heeze-Leende kenmerkt zich door 
een grote betrokkenheid bij het wel en wee van 
onze gemeenschap. Juist in deze tijd van grote 
maatschappelijke veranderingen, is het belangrijk 
hiervoor ook bij onze inwoners belangstelling te 
wekken en verbondenheid te realiseren. Goede 
zorg, gezonde toekomst en volwaardig bestaan 
van onze inwoners is essentieel.

Een warme ondersteuning voor onze inwoners 
die zorg nodig hebben én een ruimhartig 
armoedebeleid zodat mensen mee kunnen doen in 
de samenleving willen wij vormgeven. Denk hierbij 
ook aan de eenzaamheidsproblematiek: signaleren 
en meedoen om dit tegen te gaan

LOKAAL is positief kritisch,
pakt signalen op en verbindt
Dat mensen ons steeds beter weten te vinden, 
blijkt uit de reacties op onze social media. Deze 
ideeën nemen wij mee als input. Wij vinden het 
vanzelfsprekend om bij elkaar te komen om mee 
te denken met initiatieven. Oftewel, wij komen 
graag langs om te buurten. 

Een realistische kijk op 2022-2026
Er komt veel op de gemeente af zoals nieuwe wet- 
en regelgevingen, ook zullen de gevolgen van de 
Covid-pandemie zichtbaarder worden. Dit vraagt 
om creativiteit en denken in mogelijkheden qua 
financiering. Hierin doen we alleen beloftes die we 
kunnen waarmaken.

Creativiteit betekent ook mogelijkheden 
onderzoeken voor herontwikkeling, zoals verkoop 
van gronden voor bijvoorbeeld woningen.  

Lokale mensen
voor lokale
belangen 
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Kunst in het Strijpertunneltje



Kernpunten LOKAAL Heeze-Leende

Maximaal oprekken van mogelijkheden 
voor het realiseren van kleinschalige 
woningbouwinitiatieven. 

Behoud van bestaande voorzieningen op
gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding
in de kernen. 

Bevorderen van het welzijn van de inwoners. 
En streven naar een goed, evenwichtig sociaal 
voorzieningenniveau.

Werken aan het ontwikkelen van een
aantrekkelijk verblijfsgebied in de kernen. 
Bevorderen van recreatie en toerisme.

Continue aandacht voor de kwaliteit van wonen.  

Kansen bieden aan ondernemers door hen te 
ondersteunen en openstaan voor initiatieven
van ondernemers.    

Behouden van het dorpse karakter van onze 
gemeente. Passend in de huidige tijd, gericht
op de toekomst.

Verbetering van het leefklimaat door in te
zetten op duurzaamheid en gezondheid. 

Streven naar verkeersluwe dorpskernen.  

Op weg naar een verzorgd, duurzaam 
buitengebied.

Klein houden van afstand tussen gemeenten 
en inwoners/ondernemers door een open 
bestuurscultuur. Waaronder transparante en 
eerlijke informatievoorziening.

Gaan staan voor een verantwoord financieel 
beleid. Geen onnodige risico’s. 

Het versterken van de positie in regionale 
samenwerkingsverbanden met behoud van
een zelfstandige gemeente.  

Waar wij voor gaan
en staan zie:
www.lokaal-heeze-leende.nl
info@lokaal-heeze-leende.nl

Jongeren als spil
van onze samenleving 
Juist voor de jongeren die dit jaar voor 
de eerste of tweede keer gaan stemmen 
maken we ons sterk!

Mindy (36): “Ik ervaar andere issues in 
mijn vriendenkring dan dat besproken 
wordt in de politiek”. Zij ziet jongeren 
als spil in onze samenleving. “Een eigen 
plek en zelfstandigheid, niet alleen om te 
wonen, maar ook om samen te komen is 
een veelgehoorde wens in mijn omgeving ”, 
vertelt Sanne (19).

Raimo (23) stelt dat het wel wat meer mag 
bruisen in het dorp en wil meer betekenen 
in het kader van evenementen. Mario (31) is 
blij met de groep jongeren binnen LOKAAL 
“Alleen door in gesprek te gaan met 
jongeren, weten we als LOKAAL Heeze-
Leende om de verbinding te maken met 
mijn leeftijdsgenoten en ophalen wat daar 
daadwerkelijk leeft en speelt”

Lijsttrekker: Toon Snoeijen
Website: lokaal-heeze-leende.nl
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Mindy Mario Raimo Sanne



Als CDA hebben we in 2018 mee mogen
schrijven aan het coalitieakkoord. Dit heeft 
veel goede ontwikkelingen opgeleverd in de 
afgelopen vier jaar. Uiteraard hebben we 
ook voor de komende bestuursperiode een 
aantal aandachtspunten die we graag willen 
inbrengen. Ons hele programma vind je op:
cda.nl/noord-brabant/heeze-leende-sterksel
We doen dit graag samen met en voor jou!

Wat hebben we onder andere bereikt:
• sluipverkeer uit de kernen
• doorbraak verhuizing Sprankenis
• opening duurzame MFA Leende
• herinrichten kerkplein Sterksel
• stimuleren energiebesparing
• vrachtwagenverbod Heeze
• solide financieel beleid

Wonen & Verkeer
• woningen voor inwoners, 

niet voor investeerders
• realiseren tiny houses nog in 2022
• doortrekken randweg Poortmannen
• verharding Kloosterlaan in 2022
• sluipverkeer en landbouwverkeer 

weren uit de kernen

Economie & Kernen
• voorkeur voor lokale ondernemers bij 

gemeentelijke opdrachten 
• kernen met een dorps karakter
• winkels naar het winkelgebied
• stimuleren recreatie en toerisme
• eerlijk speelveld voor onze lokale ondernemers

Financiën & Veiligheid
• kernen zonder overlast van bedrijventerreinnen
• capaciteit politie en BOA’s op orde
• voorlichting veilig internetgebruik
• solide gemeentelijk huishoudboekje
• wat niet voorkomen kan worden: aanpakken 

(zero tolerance)

Welzijn & Sport
• uitvoeren masterplan Lambrek en 

opwaardering sportparken
• passende zorg betaalbaar

LIJST 2
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CDA, thuis
in eigen dorp 



• meer inzet jongerenwerk
• financieel gezonde verenigingen
• stimuleren en waarderen van 

ondersteuners en zorgcoöperatie

Energie & Omgeving
• koeien horen in de wei en 

zonnepanelen op de daken
• meer parken, grasveldjes en water
• lokale energie-initiatieven
• Samenwerking burger en boer 

(gezonde voeding dichtbij)
• energiebesparing bij particulieren 

en bedrijven

Onze kandidatenlijst
Inge Maas (Heeze, lijsttrekker)

Frank de Win (Leende, wethouder)

Jos Vos (Sterksel)

Martin Mordang (Heeze)

Peter Vertogen (Heeze)

Mariolande Ikink (Heeze)

Willie Rutjens (Heeze)

Marko van Asten (Sterksel)

Erik Maas (Heeze)

Edwin Broekman (Sterksel)

Jozef Sweegers (Heeze)

Theo Dekkers (Heeze)

Ton Dietvorst (Leende)

Lijsttrekker: Inge Maas
Website: cda.nl/noord-brabant/
heeze-leende-sterksel
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Met Leende, Leenderstrijp, Sterksel en Heeze 
hebben we in onze gemeente vier kernen 
met een eigen identiteit. We kennen een 
druk verenigingsleven; de mensen kennen en 
ontmoeten elkaar en kijken naar elkaar om. We 
hebben voor de omvang van onze gemeente 
een ruim aanbod aan winkels en horeca en 
de belangrijkste voorzieningen hebben we 
dichtbij. Willen we meer, dan vinden we dat in 
de nabije omgeving. We bieden ook plek aan 
bedrijvigheid, vooral het midden- en kleinbedrijf. 
Met de Strabrechtse Heide, de Leenderheide, het 
Leenderbos en de Panbossen hebben we mooie 
natuur, waar we fantastisch kunnen wandelen 
en fietsen. Kortom, het is fijn wonen, werken en 
recreëren in Heeze-Leende. Deze basis willen we 
sterk houden en we zetten vol in op de nieuwe 
uitdagingen die er zijn. 

De hoofdpunten van de VVD
Passende, betaalbare woningen
De komende jaren is beschikbaarheid van 
voldoende woningen één van de grootste 
uitdagingen, ook in Heeze-Leende. Met name 
voor starters, senioren en hulpbehoevenden 
vanuit Heeze-Leende is het momenteel moeilijk 
om aan een passende woning te komen. Er moet 
ruimte zijn voor jongeren vanuit onze gemeente 
die hier willen blijven wonen. De VVD wil dat er 
meer ruimte komt voor kleinschalige projecten. De 
grote woningbouwprojecten zorgen wel voor meer 
woningen, maar vaak niet in het segment waar 
de behoefte ligt van mensen uit Heeze-Leende. 
We denken daarom aan het beter mogelijk maken 
van individuele initiatieven, bijvoorbeeld van 
mensen die hun woning willen splitsen. Maar 

we zien ook projecten zitten waarbij een groep 
particulieren (met deskundige begeleiding) samen 
een woningbouwproject uitvoert. Bijvoorbeeld een 
groep senioren die samen een woonhof realiseert, 
met woningen naar hun wens. Van onze gemeente 
mag worden verwacht dat dergelijke initiatieven 
kunnen rekenen op meer steun dan nu, dat er 
wordt meegedacht en dat er een transparante en 
snelle behandeling is van aanvragen en vragen.

Goede verkeersoplossingen
De afwikkeling van het doorgaand verkeer door 
onze dorpen is een ander aandachtspunt waar wij 
ons de komende jaren op richten. Wij willen dat er 
strak wordt gehandhaafd op het inrijverbod voor 
vrachtwagens op verschillende plekken in onze 
gemeente. De VVD wil bovendien dat er vaart 
wordt gemaakt om meer verkeer om de centra 
heen geleid te krijgen. En om de weginrichting in 
de centra zo aan te passen dat langzaam verkeer 
zoals voetgangers en fietsers de boventoon 
voeren en dit echte leef- en winkelgebieden 
worden. Ook zal onze fractie erop aansturen 
dat er goede parkeeroplossingen en laad- en 
losmogelijkheden komen, zodat bezoekers én 
ondernemers geholpen zijn. 

Slimme duurzaamheid
De VVD is voorstander van een stevige inzet op 
duurzaamheid. Als het gaat om grootschalige 
energieopwekking is de VVD wel voor oplossingen 
waarmee we onszelf niet in de voet schieten. We 
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Heeze-Leende
is goed, wordt beter.
Stem VVD Heeze-Leende! 

Robert Groenewoud Miranda ten Hout



zijn daarom tegen het plaatsen van windmolens, 
omdat deze afbreuk doen aan ons landschap en 
voor overlast zorgen voor mens en dier. We zien 
graag dat onze gemeente zich niet overhaast op 
non-oplossingen stort om duurzaamheidvinkjes te 
halen.

Ook willen we dat de gemeente niet meewerkt 
met initiatiefnemers die in windmolens een 
verdienmodel zien. Wij zien meer heil in meer 
zonnepanelen op daken van bedrijven en van 
schuren en loodsen in het buitengebied en op 
volle inzet in onze slimme regio op nieuwe 
technologieën die ons daadwerkelijk verder 
helpen. Het is bovendien zaak dat we met 
aanpassingen in onze huizen en bedrijven 
allemaal ons steentje bijdragen. De VVD wil dat 
de gemeente dit ondersteunt door het geven 
van advies, het verstrekken van subsidies en het 
helpen coördineren van gezamenlijke initiatieven. 

De VVD-kandidaten
We hebben een sterke kandidatenlijst kunnen 
samenstellen, met naast bekende gezichten ook 
veel nieuwe gezichten in onze gelederen. We 
worden versterkt door Betsie van Grunsven-te 
Dorsthorst, Hans Schmitz, Etienne Thewissen, 

Marianne Baijens, Ceciel Verschuuren, Nathalie 
Schepers en Hans van der Vorst. Tot onze grote 
schrik is Lia Liebregts-Compen ons een dag na 
vaststelling van onze kandidatenlijst ontvallen. 
Wij willen haar postuum bedanken voor haar 
bijdrage aan ons verkiezingsprogramma en zullen 
haar inbreng missen.

Onze top-4 is een mooie mix van ervaring 
en nieuw talent. Lijsttrekker Johan Cuijten is 
voor veel mensen in Heeze-Leende een goede 
bekende, een man die door de jaren heen al in 
veel verenigingen en organisaties zijn steentje 
heeft bijgedragen. Vanaf 2020 doet hij dat 
in de raad en daar gaat hij graag de komende 
vier jaar mee door. Op de tweede plek staat 
Miranda ten Hout. Zij zit sinds 2018 in de raad 
en heeft zich inmiddels bewezen als een scherp, 
constructief raadslid. Remon Vos op plaats drie 
is een nieuwkomer in de politiek. Hij gaat voor 
praktische oplossingen die echt bijdragen. Op 
nummer vier staat de doorgewinterde Robert 
Groenewoud, die met zijn ervaring en kunde onze 
kandidaat-wethouder is. 

Wilt u meer weten wie wij zijn, waar wij 
voor staan en wie verder onze kandidaten 
zijn? Kijk dan op heezeleende.vvd.nl.

Lijsttrekker: Johan Cuijten
Website: heezeleende.vvd.nl
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Fijn wonen, werken en 
recreëren, met elkaar
en voor elkaar

Ook voor jongeren
moet Heeze-Leende
een fijne plek zijn.
Ceciel Verschuuren

Johan Cuijten Remon Vos



Wij zijn een stabiele lokale partij, opgericht in 
1998 en maken vanaf de oprichting deel uit van 
de gemeenteraad. Wij volgen een stabiele koers. 
Wij zijn als partij direct aanspreekbaar en willen 
bereikbaar zijn voor alle inwoners. Hierdoor 
weten wij wat er speelt en waar onze prioriteiten 
moeten liggen de komende vier jaren. 

De verkiezingen van maart 2022 gaan we 
tegemoet met een lijst van “jong” en “oud”, 
met veel en minder ervaring, maar wat we 
allemaal gemeen hebben is ENTHOUSIASME en 
STRIJDBAARHEID.

Wij staan voor een groene gemeente, waar 
het goed wonen, werken en verblijven is. Onze  
gemeente kent vier kernen, Heeze, Leende, 
Sterksel en Leenderstrijp, die ieder hun eigen 
geschiedenis, identiteit en bewoners heeft. Het 
behoud van met name de identiteit van deze 
kernen staat hoog in ons vaandel. De leefbaarheid 
moet gewaarborgd blijven, waarbij we denken 
aan winkelvoorzieningen, woningbouw, 
onderwijsmogelijkheden, cultuur en verenigingen. 
Wij zijn trots op ons lokale erfgoed en zorgen daar 
goed voor.

Terugblik 2018-2022 
Door het stellen van (kritische) vragen, het doen 
van onderzoek en indienen van voorstellen hebben 
we ons onder andere sterk gemaakt voor: 

De randweg Heeze met vrachtwagenverbod 
in het centrum; Het centrumplan Leende 
met gemeenschapshuis, basisschool en 
kinderdagverblijf; 

Verkeersremmende maatregelen in Sterksel;  
De realisatie van een 2e uitrit in Leende voor 
hulpdiensten; Het plaatsen van bladkorven in 
onze gemeente. Het behoud van verkeerslichten 
in Leende; Het opknappen van de Boschlaan in 
Heeze.  
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Jong & Oud,
lokaal en vertrouwd



Speerpunten 2022-2026
We zien het woningtekort als een groot probleem 
en willen op korte termijn tot oplossingen komen. 
Betaalbare starters- en seniorenwoningen 
moeten snel ontwikkeld worden. Het faciliteren 
en realiseren van bijzondere woonvormen zoals 
“Tinyhouses”, seniorenhofjes en CPO projecten. 
Ook het toestaan van boerderijsplitsing en het 
ombouwen van lege winkels en bedrijfspanden 
naar woonvormen moet tot de mogelijkheden 
horen. 

De zorg moet aansluiten bij de zorgvraag, 
waarbij de mens centraal moet staan en niet de 
regelgeving. Vermijd bureaucratie. Dit vraagt 
om vertrouwen binnen de hele zorgketen en 
om samenwerking binnen het sociaal domein. 
Vertrouwen in een zorgverlener is voor de 
zorgvrager erg belangrijk. Wissel niet te vaak 
om financiële- of aanbestedingsredenen. Laat 
vertrouwen en samenwerking meer een vaste 
waarde zijn. 

Het onderwerp verkeer omvat verschillende 
aandachtspunten, zoals verkeersoverlast 
aanpakken en het doorgaande verkeer in de 
kernen weren. Realisatie van de centrale as moet 
nadrukkelijk op de agenda komen. 

Dorpsgenoten
In 2021 werd ik door de Partij voor Oud en Jong 
gevraagd, om in aanloop naar de komende 
gemeenteraadsverkiezingen, de partij te adviseren. 
Na hier even over nagedacht te hebben, heb ik 
hier positief op geantwoord. Ik vind het belangrijk 
dat de gemeenteraad van Heeze-Leende wordt 
gevormd uit mensen die midden in de samen- 
leving staan. Mensen, die dat gevoel van hier 
hebben én willen behouden. Mensen, die de 
voelsprieten zijn van wat er leeft in de vier kernen 
van onze mooie gemeente. Mensen die de kunst 
verstaan om die stip op de horizon te zetten en 
de geluiden en wensen uit de samenleving op te 
pakken én er daadwerkelijk iets mee doen!

Waar het uiteindelijk om draait is lokale 
vertrouwdheid! En dat is wat de PVOJ juist in haar 
mars heeft: Aandacht voor mensen, plannen en 
ideeën van hier! Stem PVOJ! Stem op lijst 4!

Johan Bax, Leenderstrijp

De voetgangerstunnel bij het station in Heeze 
moet in gebruik blijven om de verbinding tussen 
de wijken in Heeze te behouden. Ook moet 
de voetgangerstunnel aangepast worden voor 
mindervaliden. Sluiting van de spoorwegovergang 
Leenderweg - Oude Stationsstraat is voor ons 
onbespreekbaar. 

Wij staan voor een groene gemeente en willen 
dat we in onze gemeente net zo veel duurzame 
energie (via zon en wind) opwekken als we 
gebruiken. We faciliteren coöperaties voor het 
lokaal opwekken van energie. Inwoners steunen 
en stimuleren bij initiatieven op het gebied van 
energiebesparing. Windmolens beperken tot 
een minimum. Geen landbouwgronden inrichten 
met zonnepanelen, maar kiezen voor daken met 
zonnepanelen. Aanpakken van (stank) overlast 
veroorzaakt door Poort 43. 

Tijden veranderen zo ook het openbaar bestuur. 
Wij willen gebruik maken van de kennis en 
expertise van onze burgers. Burgerparticipatie! 
Meer vrijheid en kansen voor inwoners om zelf 
initiatieven van de grond te krijgen. Inwoners 
betrekken bij de ontwikkeling van het beleid. In 
een goed functionerende lokale democratie moet 
er ruimte zijn voor burgerinitiatieven. Leende en 
Sterksel hebben al een langere tijd een Dorpsraad, 
Leenderstrijp heeft haar kernraad. Ook Heeze 
moet een Dorpsraad krijgen. 

Het centrumplan Heeze en verfraaiing centrum 
Leende dienen snel gerealiseerd te worden. 
Het project Samen mee naar de A2 (een 
verkeersveilige en toekomstvaste oplossing voor 
het (vracht)verkeer van en naar ‘t Chijnsgoed in 
Sterksel) moet tot uitvoering worden gebracht. 

Lijsttrekker: Frans Maas
Website: pvoj.nl
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AbHL
zoekt de
verbinding

Onze kandidaten:
Harrie Scheepers (61) Heeze
Maaike van Breugel-Smolders (55) Sterksel
Joost van den Heuvel (61) Heeze
Franka van Eerd (58) Heeze
Yvonne van Gennip (54) Heeze
Mark van den Heuvel (30) Heeze
Martijn Coolen (31) Leende
Nik van Wetten (26) Heeze

Jan Scheepers (30) Heeze
Luke Moris (32) Heeze
Rob van Wetten (33) Heeze
Sander Bruinsma (53) Heeze
Huub Cuijten (57) Heeze
Maria van Vijfeijken-Scheepers (64) Heeze
Miriam Geraets – van Gansewinkel (54) Sterksel 
Henriëtte van der Aa-Fonteijn (68) Heeze

5



Lijsttrekker: Harrie Scheepers
Kandidaat Wethouder:
Maaike van Breugel-Smolders
Website: abhl.nl
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AbHL:
uw lokale partij.

Is het vergelijken van alle 
partijprogramma’s een puzzel?

Wij hebben een woordzoeker gemaakt van
een aantal van onze speerpunten. U kunt uw 
oplossing tot 2 maart a.s. via onze site abhl.nl 
insturen en u ziet daar welke prijs u kunt winnen. 
Bekendmaking op 5 maart.



Wonen in een gezond en 
toekomstgericht Heeze-Leende-
Leenderstrijp-Sterksel!

D66 in het kort:
•  Wij zijn een lokale partij met het voordeel van 

regionale en landelijke steun.
• D66 is niet typisch links of rechts, maar 

verbindend en hervormingsgericht.
• D66 is liberaal: de vrijheid van de burger 

staat centraal en de macht van kerk en staat is 
beperkt.

• D66 is sociaal: laat alle mensen elkaar in 
staat stellen om vrij te leven en steunt daarbij 
degenen die wat hulp nodig hebben. Dat houdt 
onder andere in dat een tweedeling in de 
maatschappij niet wordt getolereerd.

 
Als deze punten jou aanspreken, 
stem dan op D66!

Ambities D66 in
Heeze-Leende-Leenderstrijp-
Sterksel

Jongeren
• Onze gemeente vergrijst erg snel; we willen 

verjongen. Onze jeugd en jongere inwoners 
hebben veel meer aandacht nodig en staan 
voor ons centraal. Een gezond klimaat om op te 
groeien is van levensbelang. En een plek om hier 
te kunnen blijven wonen ook.

•  Voor onze gemeenschap is het cruciaal dat er 
een gezonde balans is tussen jong en oud; er is 
reuring nodig in de kernen, levendigheid, er zijn 
initiatieven nodig op allerlei gebied. Mensen die 
elkaar iets te bieden hebben, dat zorgt voor een 
stevige sociale cohesie. De sociale samenhang 
die door Carnaval en de Brabantsedag normaal 
gesproken groot is, staat onder druk.

•  Culturele activiteiten zijn een bron van 
ontplooiing en leveren een wezenlijke bijdrage 
aan de leefbaarheid van onze kernen. Iedere 
kern heeft een dorpshuis waar activiteiten 
kunnen plaatsvinden. Met de dorpsraad zetten 
we actief in op contact met jongere inwoners.

Wonen
•  D66 wil betaalbare huur- en koopwoningen 

bouwen voor iedereen. We willen dat er een 
match is tussen vraag en aanbod in onze 
gemeente. Dit moet gebeuren door een 
samenwerking met de woningcorporaties. Zij 
investeren in leefbaarheid en maatschappelijk 
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D66 Heeze-Leende:
Lokale mensen voor
lokale vernieuwing!
Van links naar rechts: Kees Bos, Yolande van der Veer, Pieter van der Stek, Mark Klerks.



vastgoed voor een evenwichtige en 
toegankelijke woningmarkt. Hierbij heeft de 
gemeente een actieve inbreng.

• Nieuwbouw voldoet aan de wensen en eisen 
van de huidige tijd. Er is een optimale match van 
vraag en aanbod. We bouwen in eerste instantie 
voor lokale bewoners en onze jongeren.

Gezondheid
• We willen een gezonde en toekomstgerichte 

gemeente zijn in al haar kernen.
• De overheid wil ‘zelfredzaamheid’ van 

inwoners, dit mag volgens ons niet leiden tot 
eenzaamheid of uitsluiting.

• Sport en bewegen is de hoeksteen van preventie 
en dat gaat verder dan alleen zorg. 

• Voor iedereen moet een sportfaciliteit 
bereikbaar zijn, ook financieel.

• Iedere inwoner krijgt de beste kans op een 
gezonde toekomst

Ondernemers
• D66 wil dat de gemeente zorg draagt voor een 

goed ondernemersklimaat, stevige netwerken 
en efficiënte bedrijfsterreinen, zodat bedrijven 
hier blijven en zich ook willen vestigen.

•  Met een actieve inbreng van de gemeente.

Veiligheid
• D66 wil goede, veilige fiets-, oversteek- en 

wandelpaden voor iedereen, jong en oud.
• We ontsluiten de randweg en ontlasten de kern 

van zwaar verkeer.
•  Ruim baan voor de fiets!
• Een veilige gemeente voor iedereen, zowel in 

overwegen, op straat als ook digitaal 

Onderwijs
• We staan voor kwalitatief goed onderwijs, 

het maakt nog steeds uit waar je wieg staat. 
D66 wil niet dat kinderen in Heeze-Leende 
laaggeletterd van school komen. 

• Alle kinderen krijgen gelijke kansen, ongeacht 
hun afkomst.

Klimaat
• We zijn een duurzame gemeente, die zowel 

de energietransitie als de biodiversiteit en het 
klimaat belangrijk vindt.  

• We willen een recreatieve gemeente zijn en 
tegelijk de natuur versterken 
 

• We beschermen onze gemeente en haar 
bijzondere en waardevolle landschap

 
Betrouwbare politiek
• In de lokale politiek zijn we in 80% van de 

gevallen het samen eens. Wij willen daarin 
samen met alle partijen doen wat voor onze 
gemeente waardevol is. Geen gekissebis maar 
iedereen zet zich in voor de goede zaak.

• Er is veel te doen over besluiten van de raad 
die niet goed vallen. Wij willen graag van 
fouten leren en betrekken inwoners actief bij 
belangrijke zaken.

• Actieve raad, meer dualisme en focus op het 
werk van B&W

En last but not least, wat hebben we met 
D66 in het college concreet bereikt in de 
afgelopen periode:
• Extra geld en dus inzet voor jongerenwerk.
•  Glasvezel in het buitengebied.
•  Creatieve aanpak en concreet resultaat in 

de verplaatsing van takelbedrijf Sprankenis 
in Leende aan de Valkenswaardseweg. 

•  Realisatie in Leende van het dorpshuis annex 
school, zowel het gebouw als de bemensing

•  Verbreding van het bibliotheekwerk en 
uitbreiding naar Leende en Sterksel.

• Aanpak woningen gestart door 
vergunningverlening voor het ombouwen 
van niet-woningen naar woningen.

•  En afspraken met de woningcorporatie 
over 20 Tiny Houses. 

Heb je opmerkingen of vragen over ons 
programma of wil je gewoon met iemand van 
de fractie praten, stuur dan een email naar 
info@D66heeze-leende.nl of kijk op onze 
website d66.nl/heeze-leende/onze-mensen/

Lijsttrekker: Pieter van der Stek
Website: D66Heeze-Leende.nl
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PvdA Heeze-Leende gaat vol voor meer 
betaalbare woningen voor onze inwoners 
en een fijne, socialere leefomgeving.
PvdA lijsttrekker Marten de Lange is volstrekt 
duidelijk: “Deze verkiezingen gaan wat de PvdA 
betreft over oplossingen voor de wooncrisis. Wij 
weten wat er in Heeze-Leende speelt, welke 
problemen er zijn en wij hebben oplossingen. 
Wij staan voor een socialer Heeze-Leende waar 
woningen eerlijker verdeeld zijn.

Er zijn in Heeze-Leende te weinig betaalbare 
woningen beschikbaar voor onze jongeren en 
senioren. De woningen die vrijkomen worden 
opgekocht door beleggers of toegewezen aan de 
hoogste bieder, vaak van buiten onze gemeente. 
De PvdA vindt dat onze jongeren en senioren 
recht hebben op een passende woning. Er liggen 
mogelijkheden op de Breedvennen in Leende.
                                                                                                  

Op die manier lossen we de woningnood op 
en zorgen we voor een betaalbaar thuis voor 
iedereen. Thuis en thuis voelen zijn kernwaarden 
voor onze inwoners, “gewone” mensen, maar 
ook mensen die een (extra) steuntje in de rug 
nodig hebben. Het moet socialer, we moeten naar 
elkaar omzien, waarbij bereikbaarheid voor iedere 
inwoner en elke vereniging voorop staat”.

PvdA Heeze-Leende wil dat Heeze-Leende 
een groene Brabantse gemeente blijft, waar 
het aangenaam is om te wonen.
De ontwikkeling van de centra van Leende en 
Heeze moeten versneld worden aangepakt. Het 
Marktplein tussen de Kerkstraat-Margrietlaan 
in Leende wordt ingericht als echt dorpsplein. 
In Heeze is bij de centrumontwikkeling het 
realiseren van veilig, gezellig en prettig winkelen 
het grootste belang. De PvdA is voorstander om 
bij de uitvoering van de centrumontwikkeling 
niet te wachten op een kant-en-klaar 
totaalplan, maar om bepaalde zaken direct aan 
te pakken via deelplannen. Winkeliers spelen 
een belangrijke rol, waarbij ook het bouwen 
van betaalbare woningen niet vergeten mag 
worden. De gemeente zal winkeliers die naar 
het centrumwinkelgebied willen verhuizen actief 
ondersteunen. Bij aangenaam wonen is ook het 
gevoel dat goede zorg beschikbaar is van groot 
belang. De PvdA vindt goede zorg een recht van 
iedere inwoner. Het voorkomen van eenzaamheid 
vraagt om een actieve rol van de gemeente. De 
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Marten de Lange

Breedvennen, Leende



bestaande organisaties zoals zorgcoöperatie 
“Graag gedaan”, de KBO’s en de Zonnebloem 
zijn hierbij belangrijk. Ouderenzorg dient 
maatwerk te zijn, Jeugdzorg zal door regionale 
samenwerking op goed niveau beschikbaar blijven.

De inwoners van Heeze-Leende willen graag 
hun bijdrage leveren aan de omschakeling van 
gas, olie en benzine naar schone energie. De 
gemeente helpt ze door te zorgen voor voldoende 
oplaadpalen, waardoor het aanschaffen van 
een elektrisch voertuig aantrekkelijker wordt. 
De aanschaf van zonnepanelen op woningen 
en bedrijfsgebouwen wordt door de gemeente 
financieel ondersteund. Het aanbrengen van meer 
groen in de wijken zorgt voor een nog prettiger 
woonklimaat en meer betrokkenheid van onze 
inwoners.  

PvdA Heeze-Leende wil dat Heeze-Leende 
onze inwoners een grotere veiligheid in het 
verkeer biedt.
Er moet haast gemaakt worden met de aanleg 
van veilige spoorwegkruisingen. Binnen 10 jaar 
moeten deze ongelijkvloers zijn, waarbij het 
sluiten van 1 of meerdere overwegen serieus 
overwogen moet worden.

Een totaal mobiliteitsplan moet zorgen voor 
betere en veiligere fiets- en wandelvoorzieningen 
in de kernen en in het buitengebied. Hierbij dient 
ook een renovatie van de bestaande fiets- en 
voetgangerstunnel bij het NS-station gerealiseerd 
te worden. Bestaande voetpaden en trottoirs 
dienen in goede staat te worden gehouden.

Het openbaar vervoer moet gericht zijn op een 
goede aansluiting op de treinverbindingen van en 
naar Heeze, bijvoorbeeld vanaf 6.00 uur tot en 
met 21.00 uur elk half uur.

In 2022 moet begonnen worden met de aanleg 
van een veilig fietspad tussen Leende en Sterksel.  

Fietsen door het centrum in Heeze en Leende 
is gevaarlijk en dus beangstigend. Bij het 
ontwikkelen van het centrumplan moeten goede 
fietsvoorzieningen zorgen voor meer veiligheid.

De aansluiting van de Randweg naar 
industrieterrein Poortmannen dient op korte 
termijn gerealiseerd te worden, inclusief een 
ongelijkvloerse spoorwegovergang/-tunnel.
                                                                                                      

PvdA Heeze-Leende wil dat Heeze-Leende 
onze inwoners goede sport-, onderwijs- en 
cultuurvoorzieningen biedt
Natuurlijk is de Brabantsedag belangrijk, maar 
dit mag niet het enige evenement op het gebied 
van cultuur worden. Sport en cultuur zijn in de 
afgelopen jaren onder druk komen te staan door 
gebrek aan aandacht van de politiek. De PvdA wil 
dat veranderen.

Ouderen mogen wat betreft cultuur niet 
buitenspel komen te staan. Bestaande 
culturele verenigingen zoals muziek- en 
toneelverenigingen, koren, Kunstsmullen en de 
bibliotheek verdienen ruimhartige gemeentelijke 
steun. Samen met de scholen willen wij meer 
cultuuronderwijs mogelijk maken. De bestaande 
sportvoorzieningen zullen waar nodig aan 
moderne eisen moeten worden aangepast. De 
PvdA stelt dat juist in deze tijd is gebleken 
dat bewegen en gezond leven zeer belangrijke 
thema’s zijn. Initiatieven zoals Het Gezonde Dorp 
in Leende, juicht de PvdA toe. Deelname aan 
activiteiten van sportclubs moet voor iedereen 
betaalbaar zijn. De PvdA zal daartoe regelingen 
ontwikkelen en bestaande voorzieningen beter 
bekend maken om het sporten voor iedereen 
toegankelijk te houden.

Samen gaat ons dat lukken,
stem sociaal, kies PvdA!

Lijsttrekker: Marten de Lange
Website: heezeleende.pvda.nl

Stem. Ben jij 14, 15 of 16 maart van de partij?     17

Anouk Peeters Fotografie Leende

Isolde Koenen, Geert-Jan Rens, Sandra Heuts en Marten de Lange

Marten de Lange



Wij staan voor: gelijkwaardigheid, 
duurzaamheid en eerlijk delen. Een 
daadkrachtige aanpak van de klimaatcrisis 
en een betaalbare woning voor iedereen. 
Meer aandacht voor fietsers en 
voetgangers. Schonere lucht en betere 
bescherming van onze natuur. Betere 
participatie van inwoners bij gemeentelijk 
beleid. Levendige dorpen waar kunst en 
cultuur de ruimte krijgen. 

Dit zijn onze belangrijkste ambities 
in 2022 en volgende jaren:

Een rechtvaardige energietransitie 
die de lusten en lasten eerlijk verdeelt
• Duurzame opwek heeft vele gevolgen voor de 

omgeving, natuur en gezondheid. Afweging van 
zonne- en windenergie vraagt een zorgvuldige 
onderbouwing.

• Een energiecoach aan huis blijft 
gratis voor iedereen.

• Opbrengsten van een wind- of zonnepark 
vloeien geheel terug naar de gemeenschap. 

• Geen windmolens bij de Strabrechtse Heide 
of bij de Groote Heide.

Klimaatbestendig worden met 
een groene leefomgeving
• Minder bestrating, meer groen in de wijken en 

meer regenwateropslag, Wateroverlast tijdens 
extreem weer zal daardoor verminderen. 

• Zuinig zijn op alle groen, binnen en buiten de 
kernen. Bomen hebben een sterk verkoelend 
effect tijdens hittegolven.

• Behoud van bestaande bomen is bij 
bouwplannen het uitgangspunt. 

Meer aandacht voor fietsers en voetgangers
• De veiligheid van voetgangers en fietsers staat 

voorop. De dorpscentra worden zo snel mogelijk 
autoluw ingericht.

• Vaart maken met het uitbreiden en 
verbeteren van het fietspadennetwerk.

• De wijken daadwerkelijk inrichten als 
30-kilometerzone. Hardrijden is daar nu 
veel te gemakkelijk.

• Het blijft mogelijk om door de tunnel 
onder het NS-station te fietsen.

Wonen is een grondrecht
• De wachttijd voor een sociale huurwoning 

is al opgelopen tot bijna 10 jaar. Dat 
is onaanvaardbaar. Samen met de 
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GroenLinks
Heeze-Leende 

Kandidatenlijst: 1. Chris Jacobs, 2. Alide Hijmans, 3. Mieke Bonn
4. Sandra de Haan 5. Teun de Vries 6. Diana Faes-van den Berg
7. Dick Witvliet 8. Iris Wiesner-Lang 9. Vincent de Lange 
10. José Verbeek 11. Paul Schapendonk 12. Carmen Verhoeven
13. Ivo Rothuizen 14. Cecile Beek 15. Mari de Bijl
16. Judith Bijlefeld 17. Jasper Sprengers 18. Kees Smedema

Chris Jacobs



woningbouwcorporaties worden betaalbare 
woningen voor starters, senioren en singles 
voortvarend gerealiseerd. 

• Nieuwbouwprojecten bestaan uit minimaal 
25% sociale huur. Nu is dat 15%.

• Projectontwikkelaars krijgen bij nieuwbouw-
plannen geen voorrang, zodat particuliere 
initiatieven meer kansen krijgen.

Natuur en landbouw in balans brengen
• De landbouw kan niet doorgaan op de oude 

voet. Hoe dan wel? Verduurzamen, stoppen of 
andere verdienmodellen vinden. Bijvoorbeeld: 
zorg, recreatie, natuurbeheer, kleinschalig 
wonen en opwek van duurzame energie.

• Samen met veehouders en andere onder-
nemers actief zoeken naar manieren om de 
stikstofuitstoot te laten dalen.

• Verbetering van de biodiversiteit en kwaliteit 
van grond- en oppervlaktewater gaat alle 
inwoners en ondernemers in het buitengebied 
aan. Actieve participatie.

• Een verbod op glyfosaatgebruik, zeker op 
gemeentelijke pachtgronden.

• Geen nieuwe vergunningen voor grootschalige 
mestverwerking.  

Schone lucht, water en bodem vormen 
de basis voor onze gezondheid. 
• Elk beleidsplan wordt voorzien van een advies 

betreffende de mogelijke gevolgen voor de 
gezondheid, zoals nu bij duurzaamheid gebeurt.

• Stevige milieunormen in de gemeentelijke 
omgevingsplannen op het gebied van o.a. geur, 
geluid, fijnstof en stikstof. 

• Vaker controleren of bedrijven zich aan hun 
(milieu)vergunningen houden.

• Kleine, mobiele milieustraten in de dorpen.

Een sociale, zorgzame gemeente 
• Regelmatig toetsen of de basisvoorzieningen 

voldoen aan de behoeften van jongeren, 
ouderen, statushouders en kwetsbare inwoners.  

• De mentale ontwikkeling van onze jeugd krijgt 
gerichte aandacht. Coronamaatregelen treffen 
hen bovengemiddeld hard. 

• Betaalde aanwezigheidszorg is nodig om 
mantelzorgers te ontlasten en om eenzaamheid 
tegen te gaan. 

• Meer aandacht voor digitale vaardigheden van 
jong en oud, ter voorkoming van drop-outs en 
sociale isolatie. De bibliotheek vervult hierbij 
een belangrijke functie.

Burgers op tijd bij plannen betrekken
• Tijdige inbreng van inwoners bij beleidsvorming 

is essentieel. Het vinden van aansprekende 
participatievormen vraagt een actieve en 
inventieve instelling. Terugkoppelling van wat er 
met die inbreng is gedaan is altijd nodig. 

• De gemeente communiceert helder en 
overzichtelijk, in een taal die begrijpelijk is voor 
iedereen.  

• Onafhankelijke journalistiek is onmisbaar. 
De positie van de lokale nieuwsmedia wordt 
versterkt. De gemeente publiceert vaker en in 
meerdere nieuwsmedia.

• Een breed samengestelde omgevingsraad gaat 
de gemeente adviseren over de verdeling van 
functies binnen de schaarse ruimte.

Hoe onze gemeente wordt bestuurd
• Het vertrouwen tussen inwoners en de 

gemeentelijke politiek en de gemeentelijke 
organisatie verdient extra aandacht. 

• Inhoudelijk raadsdebat kan meer in de 
openbaarheid plaats vinden. 

• Intensievere samenwerking met buurgemeenten 
om komende opgaven goed aan te kunnen 
(o.a. energietransitie, stikstofproblematiek, 
vergrijzing). Mocht dit onvoldoende opleveren, 
dan sluiten wij herindeling niet uit.  

Lees het volledige programma op 
heezeleende.groenlinks.nl 

Lijsttrekker: Chris Jacobs
Website: heezeleende.groenlinks.nl

Stem. Ben jij 14, 15 of 16 maart van de partij?     19

Alide Hijmans



In alle stembureaus in Heeze-Leende gelden de volgende 
maatregelen zodat u veilig kunt stemmen:

• Draag een mondkapje.
• Was bij binnenkomst uw handen met desinfecterende gel.
• Luister naar de instructies van de gastheer of gastvrouw bij de ingang 

van het stemlokaal.
• Volg de pijlen naar het stembureau en naar de uitgang.
• Houd in het stembureau anderhalve meter afstand. In het stembureau 

zitten de medewerkers op anderhalve meter afstand van u en van elkaar. 
Als medewerkers geen anderhalve meter afstand kunnen houden, 
plaatsen we kuchschermen.

• Tussen de stemhokjes is voldoende afstand.
• De stemhokjes en deurklinken worden regelmatig schoongemaakt.
• De stempotloden worden na gebruik gereinigd en opnieuw gebruikt 

voor de volgende kiezers.

Bent u op de dagen dat u mag stemmen verkouden? Hoest of niest u of 
heeft u een loopneus? Bent u benauwd en/of heeft u koorts? Ga dan niet 
naar het stembureau. In dit magazine leest u hoe u iemand kunt machtigen 
om voor u te stemmen.  

Coronamaatregelen
tijdens de verkiezingen 


