De geschiedenis van de politieke groepering
Dorpsbelangen
DORPSBELANGEN, voor duidelijkheid, daadkracht en betrokkenheid

De partij Dorpsbelangen is opgericht in april 1982 op initiatief van het toenmalige
1982 raadslid Cees Goos uit de voormalige gemeente Rijsbergen,in café de Zwaan. Tijdens
de druk bezochte oprichtingsbijeenkomst waren 50 sympathisanten aanwezig.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt een zetel winst behaald. Cees Goos en
1986 Gerard Boot worden gekozen als raadsleden. Wegens ziekte treedt Cees Goos af. In
augustus volgt Jef Goderie hem op.
1988

In april treedt Gerard Boot uit de raad (wegens drukke werkzaamheden). Rien van de
Sande volgt hem op.

1990

Met de verkiezingen in 1990 wordt Rien van de Sande lijsttrekker. Rien van de Sande
en Piet Rietveld worden gekozen als raadsleden.

1993

In november wordt een samenwerking aangegaan met de CDB, Henk Bourdrez en
Liesbeth Baelemans. Dit als voorbereiding op verkiezingen 1994.

De fusie met de CDB en Dorpsbelangen is een feit. Mede daardoor behaalt de partij
ca 28 % van de stemmen . (Er werd een winst geboekt van ca 13 %). Rien van de
1994 Sande, Henk Bourdrez en Piet Rietveld worden gekozen. Dorpsbelangen vormt een
coalitie met Werknemersbelangen. Henk Bourdrez wordt wethouder financiën en
grondzaken voor Dorpsbelangen Jan van den Bemd voor Werknemersbelangen.
1995 Op 17 april overlijdt de oprichter en oud-raadslid Cees Goos.
De gemeente Rijsbergen wordt per 31 december opgeheven en heringedeeld bij
Zundert. Het Industrieterrein Hazeldonk, de economische trots en goudappel wordt
1996 afgesplitst en helaas ingedeeld bij de gemeente Breda. Tijdens de 1e
gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Zundert, in november 1996
doen 8 partijen mee.
Worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Rien van de Sande is tweemaal
1996lijsttrekker. Dorpsbelangen haalt 8.2% van de stemmen, slechts één ruime zetel. Rien
1999
van de Sande wordt gekozen als raadslid
De belangstelling uit de voormalige gemeente Zundert voor Dorpsbelangen groeit
gestaag. Bij de verkiezingen in maart wordt Rien van de Sande wederom lijsttrekker.
2002
De partij behaalt bijna 13% van de stemmen en boekt daarmee een winst van bijna
5%. Rien van de Sande en René de Bruijn worden gekozen.
In februari valt de coalitie VVD, CDA en AB. Op initiatief van de fractie
2005 Dorpsbelangen onder leiding van fractievoorzitter Rien van de Sande wordt een
zakenkabinet gevormd van CDA, AB, partij de Rooij, PvdA en Dorpsbelangen.

