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Ed de Bakker (l) en Rob Mathijssen presenteren in het Zundertse gemeentehuis de uitslagen aan het publiek. foto Roel van de 

Laar/het fotoburo 
 

 

ZUNDERT - Het CDA was 1 en blijft 1 in Zundert. 

De christen-democraten deden het gisteren goed tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.  

 

Maar er waren meer glunderende koppies tijdens de verkiezingsavond in het gemeentehuis. De partij Dorpsbelangen scoorde 

namelijk flink. En ook een brede lach bij de VVD. De liberalen zeilden vlak na het CDA de veilige Zundertse haven binnen, op 

de voet gevolgd door Dorpsbelangen. 

 

Volgens de eerste cijfers kreeg het CDA 2142 stemmen. Goed voor vier zetels en waarschijnlijk een restzetel. De partij haalde 

tijdens de vorige stemronde in 2006 1764 stemmen binnen. De VVD kwam gisteren uit op 1786. Dat was in 2006 nog 1220. De 

VVD pakte nu opnieuw drie zetels, maar kan daar zo goed als zeker een restzetel bij optellen. Een grote winst pakte 

Dorpsbelangen. De partij scoorde goed onder de stemmers: 1728 in totaal. Opvallend was dat de partij niet alleen flink scoorde 

in het bolwerk Rijsbergen, maar ook in Zundert. Kwam het totaal in 2006 nog uit op 1172. Nu telde de partij 1728 stemmen. 

Dorpsbelangen gaat daarmee van twee zetels naar drie en daar komt zeer waarschijnlijk een restzetel blij. Kopman René de 

Bruijn van Dorpsbelangen sprong een gat in de lucht toen hij uiteindelijk het goede nieuws hoorde. Maar de hele avond zag het 

er al goed uit voor zijn club. "Tijdens de vorige verkiezingen zeiden ze al dat we wel even flink zouden winnen. Maar toen kwam 

3d erbij en bleven we toch op twee zetels staan. Nu pakken we die winst wel. Een teken dat we het de afgelopen periode goed 

hebben gedaan." 

 

CDA-lijsttrekker Marjon de Hoon vreesde vooraf dat het gedoe in de landelijke politiek haar lokale partij geen goed zou doen. "Ik 

had daar echt buikpijn van aan het begin van de avond. Maar gelukkig is het toch allemaal goed gekomen." Willemijn van Hees 

van de VVD liep glunderend rond. "Een enorm goede uitslag voor ons. Ik had eerst klamme handjes, maar dit is fantastisch."  

 

Grootste verliezer van de avond was NZ&W. Het gemis aan twee stemkanonnen (Cees Marijnissen en Jan Backx) heeft de 

fractie geen goed gedaan. Ook het gedoe rond het aftreden van wethouder Dirk-Jan Bonenkamp, lijsttrekker van de partij, heeft 

zijn sporen nagelaten. NZ&W ging van 1736 in 2006 naar 650 stemmen nu. Dat betekent dat de partij van vier naar een zetel 

gaat. Een enorme domper voor de partij die vier jaar geleden bijna de grootste was in Zundert en nu echt haar wonden moet 

likken. 

 

Agrarisch Belang deed het onder aanvoering van Piet Daamen goed. De fractie kwam uit op 1050 stemmen en blijft op twee 

zetels staan. Ook de PvdA toonde zich tevreden met 725 stemmen. Dat betekent een zetel en waarschijnlijk een restzetel. De 

3d-partij kijkt minder tevreden terug op de verkiezingen. Met 650 stemmen kwam de partij die de afgelopen periode oppositie 

voerde uit op 1 zetel. En dat waren er in 2006 twee. Ook daar wat treurige koppies. Vrijdag is bekend of alle cijfertjes echt 

kloppen. 

 

De verkiezingsavond in het gemeentehuis was een echt avondje uit. Met toffe muziek van het 'duo Jan de Bruijn', hapjes, 

drankjes, interviews en lachende en uiteindelijk ook minder blije gezichten.  
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