
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het moment dat deze laatste nieuwsbrief  van 

het jaar binnen komt zijn de voorbereidingen voor 

het kerstdiner waarschijnlijk al in volle gang. Voor 

ons is het een goed moment om terug te blikken 

naar afgelopen jaar maar zeker ook om vooruit te 

kijken naar hopelijk een mooi 2023. 
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Voorwoord  

-door Eline van Kalmthout 

Het jaar 2022 is een jaar om niet snel te vergeten, 

zowel voor mij persoonlijk als voor CDA Rucphen. De 

uitslag van de verkiezingen in maart kwamen voor 

iedereen als grote verassing.  

Op het moment dat ik mijn zetel aanvaardde was ik 

heel benieuwd hoe ik er aan het eind van het jaar op 

terug zou kijken. Dat is dus nu, en ik ben alleen maar 

super blij met de keuze die ik heb gemaakt.  

Die eerste keren presidium, commissie, 

raadsvergadering en een commissie voorzitten waren 

zeker niet makkelijk, die keren daarna trouwens ook 

nog niet hoor😉. Ook de rol als fractievoorzitter was 

een grote uitdaging. Maar ondanks dat ik nog 

ontzettend veel te leren heb kan ik wel zeggen dat ik 

mijn draai gevonden heb! Natuurlijk ook dankzij de 

super begeleiding van iedereen binnen onze partij!  

Ik ben blij met waar we nu staan als fractie, daar 

kunnen we op verder bouwen in 2023! 

 

Nieuwsbrief CDA Rucphen  

December 2022 



Officiële opening omleiding      

 

Ruim 12 jaar na het raadsbesluit op 11 februari 2010 is 

het grootste infrastructurele project van de gemeente 

Rucphen officieel afgerond. Op woensdag 7 december 

vond de officiële opening plaats waarbij ook 

raadsleden waren uitgenodigd. Namens CDA waren 

naast onze wethouder Suzanne zowel Marlies als Eline 

aanwezig bij dit bijzondere moment.  

Na een opening en presentatie zijn we met een zo 

goed als volle bus vertrokken naar de nieuwe ovonde 

waar de gedeputeerde van de Provincie Noord- 

Brabant mevrouw Suzanne Otters-Bruijnen de weg 

opende met het doorknippen van een gouden lint.  

Een mooi project op een mooie manier afgerond! 

 

Bezoek aan de Watertuin 

De laatste hand wordt gelegd aan het zwembad dat 

volgens de planning begin maart geopend wordt. De 

raads- en commissieleden kregen maandagavond 19 

december alvast de kans om een kijkje te nemen. Het 

vullen van het bad is begonnen en ondanks dat er nog 

het een en ander moet gebeuren ziet het er al prachtig 

uit. Wij waren onder de indruk van de materiaalkeuze 

en alle moderne toepassingen!  

Nog even en dan kan jong en oud genieten van een 

mooi zwembad waar we hopelijk nog vele jaren mee 

doorkunnen! 

 

CDA Brabant 

Op vrijdag 16 december vond in het provinciehuis van 

Brabant het landbouw statendebat plaats. Door de 

provinciale Staten is besloten om de deadline van 1 

januari naar 1 juli 2024 op te schuiven. Inzet van het 

CDA was om de deadline naar 2028 te verschuiven, de 

landelijke deadline, maar de andere coalitiepartijen 

VVD, D66, GroenLinks en PvdA dachten daar anders 

over. Namens het CDA sprak Tanja van de Ven-Vogels: 

“Landbouw en natuur hebben elkaar nodig, ze zijn 

bondgenoten. Het blijkt echter onmogelijk om boeren 

te houden aan de IOV gesteld doelen en de daaraan 

gekoppeld termijn. Boeren willen wel degelijk 

innoveren; sterker nog; daar staan ze wereldwijd om 

bekend! We moeten niet hoger reiken dan realistisch 

is. En juist dat deden we eerder met onze dromen over 

stalinnovaties. Kan er dan niks? Natuurlijk wel! Boeren 

werken hard aan  maatregelen op gebied van voer- en 

management, bronmaatregelen en natuurinclusief. 

(hiertoe dienen wij de motie “boerenverstand” 

in)Boeren zitten niet stil en hunkeren naar 

ondersteuning!”  

De motie “gezond boerenverstand” waarin werd 

verzocht aan de GS een nieuw realistisch tijdspad aan 

te bieden dat juridisch geborgd is en rechtszekerheid 

biedt aan ondernemers werd helaas niet aangenomen 

waarbij ook alle andere coalitiepartijen tegenstemden.  

In aansluiting op dit onderwerp: Vanuit CDA Brabant is 

de vraag gekomen of Eline als lijstduwer op de kieslijst 

voor de provinciale staten wilde aansluiten. Ze heeft 

besloten dit te doen en daarmee is onze CDA afdeling 

zowel voor het waterschap (Tosca Goorden en Ad 

Siemons) als voor de provinciale staten(Eline van 

Kalmthout) vertegenwoordigd op de kieslijsten. 

 

Uitnodiging nieuwjaarsborrel 4 januari. 

 

Om het nieuwe jaar in te luiden willen we julie graag 

uitnodigen voor een borrel op 4 januari vanaf 20:00 in 

dorpshuis De Trapkes te Sprundel.  

Hopelijk tot dan!  

 

Agenda  

 

De cie en raadsvergadering van januari komen te 

vervallen omdat er maar een beperkt aantal 

inhoudelijke raadsvoorstellen waren. 

 

-woendag 4 januari nieuwjaarsborrel 

-10, 11 en 12 januari commissies 

-woensdag 25 januari raadsvergadering 

-maandag 6 februari  Steunfractie 

-14,15 en 16 februari commissies 

-woensdag 8 maart  raadsvergadering 

 

 

 

 



Kerstgroet 

Kerstmis is het feest van hoop, na het donker komt het 

licht. Zo zal het altijd zijn! We kunnen daar zelf ook aan 

bijdragen, door een ‘lichtje’ voor anderen te zijn. 

Bezoek elkaar, stuur eens een kaartje, geef een 

glimlach. Deze kleine gebaren kunnen licht brengen in 

iemands leven. 

Beste CDA leden, het bestuur, de fractie en 

steunfractie van CDA Rucphen wenst iedereen fijne 

feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2023. 


