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Twee raadsleden overleden

Op maandag 28 maart nam de gemeenteraad 2018-2022 af
scheid, waarna de nieuw gekozen raadsleden op woensdag 30 
maart werden beëdigd voor de gemeenteraad 2022-2026.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist 
in opdracht van de gemeente.

Vóór hij de vertrekkende raadsleden uitluidde, stond burgemeester Marcel Delhez ook even stil bij 
twee lokale politici die in de afgelopen raadsperiode zijn overleden. Rien Luijkx, voorman van Bur
gerPartij Veldhoven, stierf onverwachts vorig jaar voorjaar op 64-jarige leeftijd. Hij was toen al be
trokken bij de oprichting van de nieuwe partij Hart voor Veldhoven, waarin zijn echtgenote Yvonne 
nu met liefst 900 voorkeurstemmen als de nummer twee is gekozen.

Van recenter datum (begin maart) is het overlijden van PvdA’er Frans Hofmeester, met zijn 83 jaar 
het oudste raadslid. Vanaf 2006 maakte hij met tussenpozen deel uit van de raad, waarvan ook en
kele jaren als wethouder.

Met een moment stilte werden beide raadsleden herdacht.

Raadsnieuws
Burgemeester maant nieuwe raad op inhoud te debatteren

Respect verdienen, 
ook buiten de raadzaal

Veldhoven

Afscheid van twee 
raadsvoorzitters
Vier jaar geleden maakte de Veldhovense raad een enorme ver
nieuwing door en vertrokken liefst 14 raadsleden, waarvan zes 
met minstens 12 raadsjaren. Ditmaal hebben de verkiezingen 
iets minder huisgehouden, maar burgemeester Marcel Delhez 
moest vorige week toch een tiental raadsleden uitluiden. Waar
onder zijn beide ‘adjudanten’: de plaatsvervangend raadsvoor
zitters Wim Groenendijk en Ton Bolsius.

GBV’er Wim Groenendijk (64) heeft er maar liefst 19 raadsjaren op 
zitten. Vier jaar geleden werd hij al koninklijk onderscheiden voor 
12 jaar onafgebroken raadswerk. De laatste dertien jaren deed hij 
vooral van zich spreken 
als eerste plaatsvervan
gend raadsvoorzitter. In 
die hoedanigheid zat hij 
menige oordeelsvormen- 
de raadsvergadering voor.

Burgemeester Marcel Del
hez sprak mooie woorden 
richting zijn eerste plaats
vervanger in de raad. Het Burgemeester Delhez neemt afscheid van waar- 
was ook Groenendijk die nemend raadsvoorzitter Groenendijk
hem in 2018 in zijn functie
had geïnstalleerd en de ambtsketen omgehangen.
“Je leidde de vergaderingen strak, en in onvervalst Brabants dia
lect. Niet altijd naar ieders tevredenheid, overigens. Je was streng 
bij het handhaven van de procedures, ook naar je eigen fractieleden 
die zich wel eens bij je beklaagden! Je had een uitgesproken mening 
over het functioneren van de raad, maar je adviezen heb ik altijd zeer 
gewaardeerd.”
Door zo lang commissie- en later oordeelsvormende vergaderingen 
voor te zitten, kon Wim Groenendijk zich politiek niet echt profileren, 
vond hij zelf. “Wel kon ik dit werk makkelijker doen als lid van een 
grote fractie. Ik ben de GBV-fractie dan ook zeer erkentelijk. Net als 
mijn collega-voorzitters Aad Marseille, Herman Kootkar, Ingrid Hart- 
lief en Ton Bolsius. Ik denk dat wij de burgemeesters van toen en nu 
heel wat werk uit handen hebben genomen. Het merendeel van de 
onderwerpen kon worden afgekaart bij de oordeelsvorming en ging 
als hamerstuk naar de besluitvorming.”

Tweemaal met voorkeurstemmen
Ook met CDA’er Ton Bolsius (69) verdwijnt een flinke brok ervaring 
uit de raad. Hij maakte in 2014 zijn intrede en heeft er dus twee 
raadsperiodes opzitten. Beide keren werd de voormalige Zeelster 
huisarts met voorkeurstemmen gekozen. Bolsius fungeerde pas een 
klein jaar als waarnemend raadsvoorzitter, als opvolger van de tus
sentijds naar Knegsel verhuisde Ingrid Hartlief.

“In die rol dwong je respect af”, complimenteerde burgemeester Del
hez. “Je was kritisch op eigen handelen, hechtte aan correct taalge
bruik. Ook als raadslid had je een goede inbreng als lid van onder 
meer de commissie regionale zaken en Raadstafel 21. We gaan je 
wijsheid missen!”
Helaas moest Ton Bolsius zijn afscheid thuis via de lokale omroep 
volgen. Wat hem niet weerhield van een weerwoord, voorgelezen 
door fractiegenote Marionne van Dongen, die hem een ‘CDA’er in 
hart en nieren’ noemde.
Bolsius zei enige behoudzucht te bespeuren bij de Veldhovense 
raad, wat niet handig is in een zo snel veranderende gemeente. “Nu 
al heeft 6007o van de bevolking zijn roots buiten Veldhoven. Geef al 
die mensen die hier komen wonen een goede toekomst. En beperk 
je horizon niet tot de komende vier jaar, maar denk verder”, gaf hij 
raad en college mee.

De 29 raadsleden van de gemeenteraad Veldhoven 2022-2026 zijn beëdigd..

Nieuwe raadsleden ontvingen een leuk presentje van de burgemeester

Tijdens een feestelijke bijeenkomst werden de 29 raadsleden die op 16 maart zijn gekozen, door bur
gemeester Marcel Delhez beëdigd. Voor een met vrienden en familie volgepakte raadstribune stond 
hij stil bij de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij Veldhoven met net geen 5007o het 
landelijke beeld volgde.

“We moeten het ons aantrekken dat het vertrou
wen in de lokale overheid daalt. Als raad en als 
gemeentebestuur moeten we de inwoners seri
eus nemen. Dat houdt in dat de participatie beter 
moet, en in een eerder stadium. Voor sommige 
inwoners blijkt het moeilijk te zijn dat het bestuur 
soms een andere afweging maakt dan zij graag 
willen. Daarom is het belangrijk om tijdig heldere 
kaders te stellen en die te delen.”

Ook haalt de burgemeester aan dat er vanuit de 
lokale overheid lang de nadruk heeft gelegen op 
zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. 
Dit is ook een oorzaak voor het dalende vertrou
wen. “En verder moeten we als raad en college 
vooral het goede voorbeeld geven. Het moet niet 
gaan zoals in de Tweede Kamer, waar het onder
ling respect soms ver te zoeken is. Ook wij moe
ten hier op inhoud discussiëren en niet op de per
soon. En buiten de raadzaal het goede voorbeeld 
geven, ook op de sociale media.”

Inwerkprogramma
Kort na de beëdiging van de nu 29 zetels tellende 
gemeenteraad is het inwerkprogramma gestart. 
Daaraan mogen ook steunfractieleden meedoen. 
Er zijn in totaal negen nieuwe raadsleden be
noemd, maar dat aantal kan nog groeien als zit
tende raadsleden doorschuiven naar het college. 
Op 19 april begint de eerste raadscyclus van deze 
periode en kan de nieuwe raad zijn tanden zetten 
in het echte werk!

Zetelverdeling 2022 - 2026 op een rij
^ Hart voor Veldhoven - 9 zetels 
^ GBV - 6 zetels 
^ VVD - 5 zetels 
^ GroenLinks/PvdA - 3 zetels
* CDA - 2 zetels
* D66 - 2 zetels
^ Senioren Veldhoven - 2 zetels
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Aantal raadsleden viel nét buiten de boot
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optrad, en lid van de Rekenkamercommissie.

De nog jonge Yentl van Bakel houdt het na vier jaar raad voor gezien 
en maakt een verrassende carrièrestap: zij is benoemd als raadsgrif- 
fier van de gemeente Bergeijk. Burgemeester Delhez noemde haar 
een ondernemende juriste, afgestudeerd in de bestuurskunde en 
mede-eigenaar van een trainingsbureau. Volgens Antonis hoefde de 
fractie er nooit een wetboek op na te slaan: Yentl wist het zo wel!

Met Jos van Daele moet de VVD-fractie ook haar financieel speci
alist laten gaan. Met zijn achtergrond bij een bank was hij de vaste 
financiële woordvoerder. Daarnaast maakte hij zich verdienstelijk 
als voorzitter van de auditcommissie en als vice-fractievoorzitter. 
Na vier jaar maakt hij plaats. Als zijn motto noemde Jos “zoek de 
verbinding”.

De gemeenteraad 2018-2022 nog één keer bijeen

Van enkele vertrekkende raadsleden is het afscheid mogelijk van korte duur, omdat zij op de eer
ste opvolgingsplaats staan van hun fractie en terug kunnen keren als hun lijsttrekker wethouder 
wordt.

Dat geldt bijvoorbeeld voor Eric van Doren (GBV), 
die in 2014 toetrad tot de raad en jarenlang frac
tievoorzitter was, tot zijn gezondheid hem in de 
steek liet en hij (tijdelijk) een stap terug deed. In
houdelijk is Eric goed ingevoerd omdat hij in het 
dagelijks leven gebiedscoördinator is bij de ge
meente Eindhoven.

Ook Jos van Gent mag hopen op een snelle 
terugkeer in de raad, aan gezien hij de eerste op
volgingsplaats bezet van de nieuwe partij Hart 
voor Veldhoven. Hij kwam vorig jaar in de raad 
voor de BurgerPartij Veldhoven na het overlijden 
van Rien Luijkx. Dat is goed bevallen, van beide

zijden. “Ik ben blij dat je de zetel van Rien hebt 
overgenomen en een goede samenwerking is ont
staan”, zei Riens vrouw Yvonne Luijkx. “En dit is 
zeker geen afscheid.”

Vier VVD’ers weg uit raad
Sander Antonis, co-lijsttrekker van de VVD, had 
waarderende woorden plus een fles wijn voor 
liefst vier vertrekkende fractieleden. Van hen heeft 
Jean-Pierre Kaspers verreweg de meeste ‘dienst
jaren’. Vanaf 2010 was hij met onderbrekingen 
negen jaar raadslid en tussendoor steunfractielid. 
Zijn terreinen: het sociale domein, waarop hij ‘met 
grote dossierkennis’ als woordvoerder van de VVD

Korter in het politieke bedrijf actief was Godfried van der Linden, 
die een jaar geleden de opengevallen plaats in de raad innam na 
het vertrek van Daan de Kort naar Den Haag en de benoeming van 
Vivianne van Wieren-Kraayvanger tot wethouder. Daarvoor zat hij 
al in de steunfractie. Hij hield zich in zijn korte raadsperiode onder 
meer bezig met de Regionale Energie Strategie (RES).

Elly de Greef tenslotte verloor na vier jaar - ondanks voldoende 
voorkeurstemmen - haar raadszetel bij de fractie Senioren Veldho
ven. De beide zetels die de fractie overhield gingen naar de kandi
daten boven haar die nóg meer voorkeurstemmen scoorden. “Een 
stille kracht op de achtergrond”, typeerde fractievoorzitter Jolnada 
van Hulst haar, “die echter snel bijleerde en vanuit haar mantel- 
zorg-achtergrond goed op de hoogte was van het sociale domein.”

Net als de meeste andere net buiten de boot gevallen raadsleden 
blijft Elly als steunfractielid de partij ondersteunen.

Een ander vertrekkend raadslid, Bjorn Wijnands van VSA, was af
wezig.


