
 
PERSBERICHT 

 
Motto van de verkiezingen: 

 DORPSBELANGEN KIEST VOOR ERVAREN BESTUURDERS! 
 

 
De top 10 van Dorpsbelangen van links naar rechts: Ad van Exsel, Rien van de Sande, Pim Santegoeds, 
Liesbeth Baelemans-Goos, Johan de Beer, René de Bruijn, Annemiek van Hassel, 
André Herijgers (op de foto ontbreken Jona van Laarhoven en Silvester van Voorthuisen). 

 

De leden van Dorpsbelangen hebben afgelopen woensdag haar kandidatenlijst voor de  
gemeenteraadsverkiezingen 2010 vastgesteld en het concept verkiezingsprogramma besproken. De partij 
Dorpsbelangen kiest de komende raadsperiode voor ervaren bestuurders, in tijden van crisis is deskundig beslissen 
noodzakelijk, niet praten maar doen. Daarom heeft de partij haar ervaren fractievoorzitter René de Bruijn gekozen 
als lijsttrekker voor de verkiezingen op 3 maart aanstaande. Johan de Beer, Ad van Exsel en Rien van de Sande, 
staan wederom op de tweede, derde en vierde plaats. Pim Santegoeds, André Herijgers en Annemiek van Hassel 
zijn de nieuwkomers, die de top 10 van de lijst zullen versterken.  
 
De partij Dorpsbelangen stelt als inzet voor deze gemeenteraadsverkiezingen, dat zij vanaf maart 2010 deel uit wil 
maken van de nieuwe coalitie en het college van B&W.  
 
Dorpsbelangen heeft o.a. onderstaande speerpunten ingezet voor haar beleid: 
-  De achterstand van het huidige raadsprogramma vlot te trekken, o.a. de Centrumvisie 
   Zundert, promotie van sport, cultuur en ontspanning voor de jongeren;  
- De communicatie en openheid met de agrarische bedrijven en burgers over het bestemmingsplan 

buitengebied zal acuut gaan verbeteren o.a. door het organiseren van informatieavonden; 
- De investeringen in de randweg, Treeport en de bedrijventerreinen naar voren te halen; 
- De opbrengst van het gasnet Rijsbergen, deels inzetten voor het stimuleren van woningbouw    
             in de kleinere dorpen Achtmaal, Klein-Zundert, Rijsbergen en Wernhout. Waarbij extra prioriteit  
              geven zal worden voor het bouwen van goedkopere starterswoningen; 
- Leefbaarheid: zoals het onderhoud van de wegen, trottoirs en groen verbeteren en ook bijvoorbeeld 

projecten zoals Grijs voor Groen voor de dorpen te promoten.   
 

Dorpsbelangen gaat de komende weken de kerkdorpen bezoeken om haar verkiezingsprogramma toe te lichten 
aan de burgers. Op www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.nl is de planning van deze bezoeken weergegeven.  
 
 

 
Bij vragen kunt u contact opnemen met René de Bruijn, te bereiken op 076-5962120 

http://zundert.nieuws.nl/link/1870553/kandidatenlijst_vvd_zundert_bekend
http://zundert.nieuws.nl/link/1870553/kandidatenlijst_vvd_zundert_bekend
http://www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.nl/

