
D66 in Leudal: een nieuwe 
partij aan de slag 

Dit is een speciale D66-uitgave voor de inwoners van Leudal.  Sinds 
maart 2014 is D66 met twee zetels in de raad vertegenwoordigd. De 
fractie werkt hard om haar idealen te verwezenlijken. D66 probeert 
dit met een kritische en constructieve opstelling te bereiken. 
Met dit blad willen wij verantwoording afleggen over ons eerste 
anderhalf jaar. Leest u mee?

D66  Leudal Huis aan huis blad, speciale editie 

Najaar 2015



Kaj Beurskens 
gemeenteraadslid Leudal

Kaj Beurskens (27 jaar) 
is opgegroeid in Horn 
en woont nu met zijn 
vriendin in Grathem. Hij 
studeerde in Maastricht 
(European Studies) en 
Leuven (Management) 
en werkt fulltime in 
de logistiek van een 
landelijke keten. In zijn 
vrije tijd voetbalt Kaj met 
veel plezier bij KSV Horn. 

Kaj, ineens kwam D66 in maart 2014 met 2 zetels in de 
raad: had je dat verwacht?
We hadden er stiekem wel op gehoopt, maar 1 zetel 
was realistischer. De bekendheid van Rens in Neer en 
omstreken heeft ons wel geholpen. Ook hebben we 
gehoord dat veel mensen toe waren aan vernieuwing.
Hoeveel uur kost het raadslidmaatschap je in de week?
Het kost mij zo’n 20 uur in de week. Met 2 personen 
heb je een kleine fractie. Rens en ik lezen allebei 
alle stukken, want zo houden we elkaar scherp. We 
worden ook ondersteund door een steunfractie. Naast 
de vergaderingen proberen we zo veel mogelijk bij 
bijeenkomsten in dorpen te zijn. Verder gaan we vaak in 
gesprek met dorpsraden, verenigingen en ambtenaren.
Er wordt veel geklaagd over de slechte verhoudingen in 
de raad van Leudal. Merk je al verbetering?
Veel mensen zijn blij met de frisse wind die wij doen 
waaien. Maar ook bij andere partijen zie ik verbetering 
door de nieuwkomers. Dat geeft hoop voor de toekomst!



De dag van de waarheid. Haalt D66 een zetel? Treedt er 
een nieuwe partij toe tot de raad van Leudal? De uitslag 
is verrassend: D66 haalt zelfs twee zetels! Kaj Beurskens 
(links) en Rens Raemakers (rechts) worden raadslid, Joost 
van Beek (midden) commissielid. Het avontuur begint!

Leudal wil het Jongerenwerk stoppen. D66 vindt dit 
onverstandig en de kersverse fractie stelt vragen. 
Fractievoorzitter Rens Raemakers loopt een avond mee 
met de Jongerenwerker en ziet wat er speelt in Ittervoort, 
Heythuysen, Horn en Baexem. De Jongerenwerker wordt 
helaas toch definitief afgeschaft. 

De provincie Limburg en de gemeente Leudal leven 
al een tijdje in onmin over de toekomst van de N280. 
D66-raadslid Kaj Beurskens roept in een motie op om 
de verhoudingen tussen provincie en gemeente te 
verbeteren. Baexem is vooral gebaat bij een constructieve 
dialoog. De motie wordt aangenomen!

Voor het eerst neemt D66 deel aan de 
begrotingsvergadering in Leudal. De fractie verrast door 
een positieve toon: D66 valt niet het college aan, maar 
formuleert een visie voor de lange termijn. Denk aan: 
samenwerking tussen verenigingen, kernoverstijgende 
initiatieven en meer participatie voor inwoners.

Raadsvragen, 22 april 2014 

Pleidooi voor behoud Jongerenwerk

Verkiezingsavond, 19 maart 2014 

Het avontuur begint

De nieuwe N280, 9 september 2014 

Eerste D66-motie aangenomen

Begrotingsvergadering, 4 november 2014 

Een nieuw verhaal voor Leudal

Wat heeft D66 in Leudal gedaan?



Aan het begin van dit agendapunt leest fractievoorzitter 
Rens Raemakers een gedicht voor, genaamd Imago. 
De burgemeester vraagt zich af of dat wel toegestaan 
is, maar Rens begint gewoon. Het gedicht gaat over de 
doorgeslagen bezuinigingsdrift van het college van B & W. 

Volgens D66 is bezuinigen in Leudal weliswaar hard 
nodig, maar bezuinigt het college momenteel zonder 
enige visie. Er is niet nagedacht over samenhang tussen 
onderwijs, bibliotheekwezen en peuterspeelzaalbeleid. 
Inwoners hebben te weinig mogelijkheden om mee te 
doen in het groenonderhoud en het college communiceert 
zwak met verenigingen en instellingen. Het lijkt alsof het 
imago van de wethouders belangrijker is dan de inhoud. 

Met het ludieke gedicht weet Rens iedereen te boeien en 
de dagen erna krijgt hij vele reacties.  

D66 Leudal & Maasgouw houdt in Horn een 
ledenvergadering over treinstations in Haelen en 
Baexem. De Werkgroep Stations Leudal komt langs en 
discussieert met D66-leden over de haalbaarheid en rand-
voorwaarden. De afdeling stuurt daarna een brief naar de 
provincie Limburg: dit is een enorme kans voor Leudal!

Door de bezuinigingen dreigen er in Leudal een aantal 
bibliotheekpunten op de scholen te verdwijnen. D66 stelt 
vragen, dient voorstellen in en verstuurt persberichten. 
Heel lang zonder enig resultaat. Maar dan laat het College 
eindelijk weten: de bezuinigingen worden tóch versoepeld! 
De aanhouder wint; Leudal wint!

Kadernota, 30 juni 2015

Eerste politiek gedicht in raad Leudal 

Ledenvergadering, 1 april 2015

D66 wil stations in Haelen en Baexem

Bibliotheekbeleid, 8 september 2015

De aanhouder wint

Wat heeft D66 in Leudal gedaan?



Ôs Dörp in Leudal

Wilma

van Dommelen 
Leudal heeft een eigen Statenlid: 
Wilma van Dommelen uit Horn. 

Als dit blaadje bij u in de bus valt, zitten we er midden in: het participatietraject Ôs Dörp. De 
gemeente komt dan in elk dorp langs om te kijken hoe de samenleving van de toekomst eruit ziet.

D66 staat positief tegenover dit traject. Het is belangrijk om beleid samen met inwoners te vormen; 
de beste ideeën komen immers vaak van onderop. Ook staan we in Leudal voor een enorme 
opgave: niet alleen ‘omdat de centen op zijn’, maar ook omdat Leudal vergrijst en veel jongeren 
wegtrekken naar de steden. Er is dus een noodzaak om nu iets te doen. 

Toch kan ik mij voorstellen dat u ook uw bedenkingen heeft over dit participatietraject. Ik heb die ook.

Ten eerste: het is mosterd na de maaltijd, veel bezuinigingen zijn al doorgevoerd. Ten tweede: de 
gemeente moet niet alleen nu naar uw mening vragen, maar altijd. Ten derde: de gemeente Leudal 
heeft jarenlang niets gedaan aan de problemen rond gemeenschapshuizen, sportaccommodaties 
en subsidiebeleid. Er is dus geen tijd om nog langer te wachten! Daarom mogen we van het huidige 
gemeentebestuur (het college van B & W) wel wat meer visie verwachten. Maar wie weet komt die 
visie nog, als u allemaal uw eigen visie heeft gegeven! We gaan het zien!

Fractievoorzitter D66 Leudal, Rens Raemakers

Wilma van Dommelen zit sinds maart 2015 voor D66 
in de Limburgse Staten en is woordvoerder landbouw, 
natuur en cultuur. Wilma zoekt de verbinding tussen 
landbouw en natuur en wil denken in kansen, niet 
in tegenstellingen. Op cultureel gebied vindt ze het 
belangrijk dat overheden – ook in lastige tijden – blijven 
investeren in de samenleving. Voorheen was Wilma 
raadslid in de gemeente Heeze-Leende (Noord-Brabant) 
en van  beroep is ze kandidaat-notaris.
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Stem niet alleen op D66, 
maar word ook lid.
Vindt u dat er wat moet veranderen in Leudal? Dat de verstarde verhoudingen doorbroken 
moeten worden? Geen gouden bergen, maar realistische voorstellen en een open dialoog 
met burgers? Word lid van D66 en maak dat mogelijk!

Word lid via: https://www.d66.nl/lid-worden 

Ga de uitdaging aan en doe mee!
Bezoek de ledenvergaderingen  van D66 en discussieer mee over interessante politieke 
onderwerpen die Leudal aangaan. Of word lid van een werkgroep en verdiep u in een 
belangrijk politiek thema. Bij D66 kunnen alle leden meepraten en meebeslissen. Wilt u eens 
de sfeer proeven? Mail naar info@d66leudal.nl  

Opmerkingen?
Wilt u reageren op de inhoud van dit blaadje? Mail gerust naar info@d66leudal.nl 


