
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Het reces is inmiddels al een tijdje achter de rug 

en het einde van het kalenderjaar komt al in zicht. 

Bestuurlijk een belangrijke periode waarin veel 

gebeurt. Tijd voor een nieuwe nieuwsbrief! 

 

Frans van Bruggen † 
Begin oktober bereikte ons het trieste bericht dat 

Frans van Bruggen, medelid van CDA Rucphen, op 

dinsdag 4 oktober 2022 is overleden. 

Frans was sinds 17 april 2002 lid van het CDA. 

Wij zijn dankbaar voor zijn enthousiaste aanwezigheid 

op onze steunfracties en zijn inzet als 

secretaris/bestuurslid van onze afdeling. 

Rust zacht lieve Frans!  
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De fractie is weer compleet 

Afgelopen 2,5 maand heeft u mij, Eline, weinig gezien 

in de raadzaal en bij andere bijeenkomsten. Reden 

hiervoor was een buitenlandstage voor school, ik heb 

10 weken in Denemarken stage gelopen op een 

melkveebedrijf. Marlies heeft mijn taken super op zich 

genomen en is in mijn plaats bij vergaderingen en 

commissie aanwezig geweest. Vanuit de achtergrond 

ben ik zoveel mogelijk betrokken gebleven maar 

ondanks dat ben ik blij dat de stage goed afgerond is 

en ik weer lekker actief aan de slag kan met onze fijne 

fractie! 

Nieuwsbrief CDA Rucphen  

November 2022 



Uitvoering collegeakkoord Suzanne 

In de afgelopen maanden is er door het college 

intensief gewerkt om het coalitieakkoord te vertalen 

naar een werkprogramma. Het collegewerkprogramma 

en de daarbij behorende begroting worden in 

november aan de gemeenteraad gepresenteerd. In het 

collegewerkprogramma (CWP) wordt inzicht gegeven 

wat er concreet wordt gedaan om de ambities te 

realiseren. 

Het is eveneens een blik naar de toekomst die verder 

gaat dan de komende vier jaren. Wat zijn bijvoorbeeld 

de effecten op de korte en lange termijn voor onze 

gemeente. De omgevingsvisie speelt hierin een 

belangrijk rol. Er wordt uitvoering gegeven aan 

ruimtelijke initiatieven. Participatie en betrokkenheid 

van de inwoners is nodig om tot een gedragen besluit 

te komen. Kennis en ideeën vanuit de samenleving 

moeten nog meer benut worden. Er worden 

mogelijkheden geboden voor inwoners om in de 

gemeente Rucphen te blijven wonen of er naar terug 

te keren 

Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma aandacht 

gevraagd voor armoede en  bestaanszekerheid. Een 

half jaar verder zien we dat heel actueel is. De nood is 

hoog bij mensen en bedrijven die hun energierekening 

niet meer kunnen betalen.  In het CWP worden 

concrete doelstellingen benoemd, zoals het tegengaan 

van armoede en de inzet van schuldhulpverlening. 

Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma gezegd 

dat dementie specifieke zorg aan aandacht vraagt, ook 

in relatie tot de mantelzorgers. Ook dit heeft een plek 

gekregen in het collegewerkprogramma. Zo wordt de 

komende jaren ingezet op de realisatie van 

premantelzorgwoningen. Hiermee kunnen mensen 

zonder de medische indicatie die tot nu toe wel nodig 

was een unit in de achtertuin plaatsen. Positief op 

meerdere aspecten, denk aan doorstroming op de 

woningmarkt en vooral zorg ontlastend. 

Het CDA vindt het verenigingsleven van cruciaal belang 

en dit is eveneens overgenomen in het CWP. Er is in 

opgenomen dat het college zich sterk maakt voor 

vitaal verenigingsleven. Duurzaamheid heeft eveneens 

een plek gekregen in het CWP zoals het verduurzamen 

van gemeentelijke gebouwen en het zich richten op 

zonne-energie. Zo hebben veel van onze speerpunten 

een plek gekregen in het collegewerkprogramma en 

zullen wij als CDA van harte instemmen met dit 

collegewerkprogramma en de daarbij behorende 

begroting. Het is mooi om te zien dat we onze CDA 

visie en missie waar kunnen maken in deze plannen. 

Commissie MA Nicojan&Marlies 

 

De Commissie ronde MA ( Maatschappelijke 

Aangelegenheden) van Oktober is ook gehouden. 

Onderwerpen waren daar onder andere de Herziene 

begroting 2023 Werkplein Hart voor West Brabant 

welke met positief advies naar de raad is gegaan. 

En aansluitend aan de vergadering is er een stemronde 

geweest voor de voordracht aan het College voor de 

vrijwilligersprijs 2022. Op 17 november aanstaande 

wordt de uitslag bekend gemaakt, zo ook de 

jeugdvrijwilligersprijs. 

En verder is vandaag op 31 oktober de naam bekend 

gemaakt van het nieuwe zwembad. Uit alle 

inzendingen is de naam : De Watertuin gekozen. 

Commissie EROM Ludo&Eline 

In Oktober in de commissie Erom kwam als 

agendapunt de omgevingsvisie 1.0 aan de orde. Dit is 

de visie die de gemeente Rucphen op allerlei gebied 

(er komen 26 beleid terreinen bij elkaar) voor de 

komende pakweg 20 jaar voor ogen heeft. Het 

opstellen van een omgevingsvisie is een wettelijke 

taak die het rijk de gemeentes oplegt. Dit alles als 

onderdeel van de nieuwe omgevingswet die 

aanvankelijk per 1 jan 2023 in zou gaan, maar weer 

voor een half jaar uitgesteld is. Tijdens dit 

agendapunt heeft de CDA fractie aandacht gevraagd 

voor leegstaande bebouwing in het buitengebied en 

de mogelijkheid om deze bebouwing voor andere 

doeleinden dan alleen agrarisch te gebruiken. De visie 

1.0 is een eerste aanzet binnen de nieuwe 

omgevingswet, de gemeente Rucphen gaat de 

komende tijd omgevingsvisie 2.0 ontwikkelen, waarin 

er meer concrete kaders voor de verschillende 

terreinen uitgewerkt worden. Hierbij wil de gemeente 

de burgers meer bij betrekken, daartoe zullen er per 

kerkdorp meetings georganiseerd worden. De CDA 

fractie juicht deze inspraak toe, we hebben wel naar 

voren gebracht om een aparte bijeenkomst voor het 

buitengebied te beleggen omdat hier toch andere 

zaken belangrijk zijn.  

Een ander agendapunt ging over verkeerstellingen in 

de Noorderstraat na aanleiding van de 

hardrijdproblematiek in deze straat. De CDA fractie 

heeft daarin naar voren gebracht dat deze 

problematiek niet alleen in de Noorderstraat is maar 

dat dit speelt in veel straten in de gemeente Rucphen 

en in hoeverre dit niet voortvarenderdoor de 

gemeente opgepakt kan worden. Verantwoordelijk 

wethouder Gijzen nam dit voorstel mee. 

 



Commissie ABM Anthony&Marlies 

 

Voor de commissie ABM stond de 2e 

bestuursrapportage 2022 op de agenda. Belangrijkste 

discussiepunt is momenteel de energie-armoede, 

waarmee inwoners, bedrijven en verenigingen te 

maken hebben/ krijgen. We hebben als CDA onze 

zorgen hierover geuit en gevraagd om de energie-

armoede actief aan te pakken in onze gemeente. Zo is 

bijvoorbeeld gevraagd om het Nationaal 

Isolatieprogramma versneld te laten uitvoeren. Als 

partij houden we dit onderwerp scherp in de gaten. 

 

Werkbezoek ZLTO 

 

Op 18 Oktober zijn we als raad en commissieleden op 

werkbezoek geweest bij de familie Antonissen in de 

Nispense achterhoek (ook Rucphen!) op uitnodiging 

van de ZLTO afdeling Rucphen. Met een kleine 20 

personen waren we goed vertegenwoordigd vanuit de 

gemeente. Na eerst een rondleiding op het mooie 

melkveebedrijf van de familie Antonissen, werden we 

door de ZLTO bijgepraat over de actuele stand van 

zaken waar agrarische Nederland nu mee van doen 

had. Het onderwerp stikstof werd hierin nadrukkelijk 

besproken. Vanuit de raad en commissieleden werd 

wel aangegeven dat de gemeente hier niet zo’n direkte 

rol in speelt. Wel hebben we aangegeven dat we bij 

contacten via onze partijen met Provincie en Rijk de 

knelpunten waar agrariërs tegenaan lopen kenbaar 

kunnen maken. Deze knelpunten zijn deze avond goed 

naar voren gekomen. Wij willen de ZLTO dan ook 

bedanken voor de uitnodiging en uiteenzetting. 

 

Verkiezingen Provinciale Staten 2023 en Waterschap 

Brabantse Delta 2023 

 

Provinciale Staten in Noord Brabant telt 55 leden die 

14 politieke partijen vertegenwoordigen. Op 15 maart 

2023 mogen de Brabanders naar de stembus voor de 

volgende verkiezingen. Op dit moment wordt er ter 

voorbereiding hard gewerkt aan zowel het 

verkiezingsprogramma als de kandidatenlijst. Net als 

vier jaar geleden zet CDA Brabant weer in op 

aansprekende kandidaten uit de verschillende regio’s. 

Namens CDA Rucphen staat Ad Siemons op de lijst 

voor Waterschap en Brabantse Delta.  

 

Op zaterdag 8 oktober is in een extra ALV in Rijen Erik 

Ronnes als lijsttrekker gekozen voor onze partij. Erik 

Ronnes is sinds 15 mei 2020 gedeputeerde met als 

aandachtsgebied wonen en stikstofdossier. Het 

rapport Remkes en de besluitvorming in het kabinet 

hierover, zullen mede bepalend zijn hoe de 

implementatie van stikstofmaatregelen in Brabant 

vorm zal krijgen. De Brabantse aanpak stikstof is 

voortvarend opgepakt destijds, maar kan niet los 

gezien worden van recente uitspraken van rechters en 

de landelijke ontwikkelingen. Dat vraagt om herijking 

van deze aanpak. Dat bleek ook wel uit de sessie die 

tijdens de ALV op 8 oktober met leden over dit 

onderwerp ter voorbereiding op het 

verkiezingsprogramma werd gehouden. Met Erik 

Ronnes hebben we een lijsttrekker die de afgelopen 

periode heeft bewezen als bestuurder stevig te staan 

in deze onderwerpen. En hij is een man die zowel 

lokaal als landelijk de taal van onze kiezers spreekt. 

 

Uitnodiging steunfractie 21 november 

 

Eind november vindt de nieuwe commissieronde 

plaats, graag nodigen we jullie daarom uit voor de 

steunfractie op 21 november om 20.00 in dorpshuis 

De Trapkes te Sprundel. De komende tijd willen we de 

steunfracties vaker plaats laten vinden in De Trapkes. 

Dit omdat we het persoonlijker en meer toegankelijk 

vinden voor iedereen. We zien jullie graag om bij te 

praten over de ontwikkelingen en horen graag jullie 

inbreng! 

 

 

Agenda  

 

- Woensdag 2 november  Raadsvergadering 

- Woensdag 9 november Raadsvergadering 

- Maandag 21 november Steunfractie 

- 29, 30 nov. + 1 dec.  Commissies 

- Woensdag 14 december Raadsvergadering 

 

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze 

nieuwsbrief of in het algemeen, neem contact op met 

een van ons! 

Marlies: M.van.Trijp@rucphen.nl  

Eline:   E.van.Kalmthout@rucphen.nl  

Ludo:   L.van.Wezel@rucphen.nl  

Anthony: A.Lambregts@rucphen.nl  

Nicojan:  N.Lazeroms@rucphen.nl  

Suzanne: 06-13185026 
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