
Met groot zonnepark in Waalre hoopt D66 te inspireren.
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Ons in 2016 gestelde doel, een groot zonnepark in 2018, wordt gerealiseerd! Maar

liefst 4.160 panelen die samen met de zon bijna 5% van de inwoners van Waalre 

van stroom kunnen gaan voorzien. Een enorme stap voorwaarts in de 

duurzaamheidsambitie van D66 en Waalre.

D66 Waalre heeft in 2016 samen met een aantal partijen in de gemeenteraad het 

initiatief genomen om een zonnepark binnen het dorp te bouwen. Dit is voor D66 

belangrijk, omdat we de wereld duurzaam en leefbaar door willen geven aan 

volgende generaties.

<h4>Zonnepark kan inspireren</h4>

D66 hoopt dat dit zonnepark op de locatie oude honkbalveld in Waalre 

dorpsbewoners inspireert om ook in duurzame energie te stappen. Een unaniem 

besluit in de gemeenteraad voor de bouw van dit zonnepark was een nog sterker 

signaal geweest. Wij vinden het dan ook bijzonder jammer dat partijen als Groen 

Links, Aalst Waalre Belang en Zelfstandig Waalre tegenstemden en liever kiezen 

voor woningbouw of 30% minder panelen (op palen?) omdat dit esthetischer kan 

zijn.

<h4>Als inwoner zelf meedoen?</h4>

Een van de mogelijkheden om als inwoner te participeren in dit park is via 

Waalre Energie Lokaal (<a 

href="http://www.waalreenergielokaal.nl/">www.waalreenergielokaal.nl</a>). WEL 

zal ongeveer 400 panelen van het te bouwen park gaan beheren via een coöperatie 

van inwoners.

D66 zal zich sterk maken om scholen de mogelijkheid te geven om het zonnepark te

bezoeken voor een educatief project. Zo kunnen kinderen mogelijk hun ouders weer

inspireren. De jeugd heeft immers de toekomst.

<h4>Wat beweegt u? Waar loop jij warm voor?</h4>

Wat wij doen draait om de inwoners. Daarom krijgen we graag input.  Mail daarom 

ideeën naar floris.schoots@d66waalre.nl. Dan komen we verder!

Wilt u meer weten over de duurzaamheidsagenda: <a 

href="https://waalre.d66.nl/2016/05/21/duurzaam-waalre/">Klik hier</a>



D66 raadsleden Ineke Bastiaans en Floris Schoots op RTV-Horizon: jong in de 

gemeenteraad

D66 Waalre raadsleden Ineke Bastiaans en Floris Schoots hebben voor de RTV 

Horizon namens de gemeente Waalre meegewerkt aan een uitzending op  RTV-Horizon 

over: jong in de gemeenteraad. Bekijk hier het resultaat van deze "jonge" 

raadsleden uit onze fractie.

<em>"In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenten zijn op zoek 

naar nieuwe, enthousiaste en liefst ook jonge raadsleden! Zodat de raad een 

mooie afspiegeling is van alle inwoners. Jonge raadsleden vertellen over hun 

ervaringen met het raadswerk. Voor inwoners die geïnteresseerd zijn in politiek,

bieden de gemeenten ook een cursus aan: "Politiek Actief". Daarin komt je op een

leuke manier meer te weten over hoe politiek 'werkt'."</em>

 

[embed]https://youtu.be/olf57-Eq8RE[/embed]

 



Kees de Zeeuw opnieuw lijsttrekker voor D66 bij de gemeenteraadsverkiezing 2018 

in Waalre

Na een internetverkiezing hebben de D66 leden in Waalre Kees de Zeeuw aangewezen

als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. 

Kees de Zeeuw (58) is op dit moment fractievoorzitter van D66 en tevens 

plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad in Waalre. De Zeeuw is sinds 

2003 lid van de gemeenteraad voor D66 en in het dagelijks leven ondernemer. 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werd D66 met ruim 23 % van de 

stemmen de grootste partij in Waalre en haalde de partij daarmee ook het hoogste

D66 percentage in de provincie Noord-Brabant. Sinds 2013 maakt D66 deel uit van 

de coalitie in Waalre. 

Kees de Zeeuw geldt als een scherp en kritisch raadslid. D66 heeft in Waalre aan

de basis gestaan van belangrijke innovaties en hervormingen. Zoals 

nieuwbouw/verbouw van alle scholen, invoering van de WMO en jeugdzorg, behoud 

van ontmoetingscentra, nieuwbouw van het gemeentehuis, stabieler financieel 

beleid en de duurzaamheidsagenda. 

De rest van de D66-kandidatenlijst wordt na de zomervakantie opgesteld. Kees 

kijkt er naar uit om ook na de verkiezingen van 2018 weer met een sterk D66 team

verder te kunnen.



Geen bijdrage voor monumenten wel méér (natuur)speelvoorzieningen in Waalre!

<h3>Vorige week hebben de buurtbewoners van de speeltuin aan de Anna 

Paulownalaan in Waalre een nieuwe inrichting voor de speeltuin mogen kiezen. De 

gemeente Waalre volgt hiermee de wens van D66 Waalre op om 20.000 euro te 

gebruiken voor het vergroten van de leefbaarheid van Waalre en de ontwikkeling 

van een speelruimtebeleid.</h3>

D66 Waalre heeft hiervoor vorig jaar een voorstel ingediend. Het oorspronkelijke

voorstel was 20.000 euro, besteden aan een kleine bijdrage voor eigenaren van 

monumenten. Het door ons ingediende amendement <strong>"geen maatschappelijk 

geld naar woning eigenaren maar naar onze samenleving"</strong> is aangenomen 

maar werd helaas niet gesteund door het CDA, Aalst Waalre Belang en NEW.

De buurtbewoners van de Anna Pauwlonalaan is gevraagd te kiezen uit 3 

verschillende ontwerpen voor deze locatie. De bewoners hebben gekozen voor 

ontwerp 3; een natuurspeelplaats. Dit ontwerp, een speeltuin voorzien van 

natuurlijke speelmogelijkheden (avontuurlijke heuveltjes, <a 

href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Broekbos">Broekbos</a>, boomstammen enz) en 

speeltoestellen zoals een vogelnestschommel, klimtoestel en een toestel voor de 

allerkleinsten.

De komende jaren (2017-2022) komen er 3 nieuwe speel & sportplekken in Waalre en

worden 17 plekken vernieuwd. Dit is onderdeel van het nieuwe speelruimtebeleid. 

Dit plan is ontwikkeld samen met de jeugd in Waalre, ouders, scholen, 

jongerenwerkers en sportverenigingen. Wilt u weten wanneer er bij u in de buurt 

wat gaat veranderen? Download hier: <a 

href="https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Waalre&id=310266

6c-3576-421f-b742-cb30e3f6235e">"het speelruimteplan van de gemeente Waalre"</a>

en kijk dan naar de planning op pagina 22. Heeft u hierover nog vragen of 

opmerkingen neem dan contact met ons op.

Wilt u ook de leefbaarheid van ons dorp vergroten? Kom eens met ons praten en 

kijk wat ook jij kan bereiken voor Waalre!
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Saskia Harks benoemd tot fractievertegenwoordiger D66 Waalre

<h4>31 oktober jongstleden is <span class="il">Saskia</span> Harks beëdigd als 

fractievertegenwoordiger van D66 Waalre.</h4>

Ze groeide op in Eindhoven en kwam in 2014 met haar drie schoolgaande kinderen 

vanuit Den Haag terug naar het zuiden. <span class="il">Saskia</span>is 

zelfstandig grafisch ontwerper en tekstschrijver. Daarnaast besteedt ze veel 

tijd aan maatschappelijke zaken.

“Ik heb behoefte aan meer verantwoordelijkheid en invloed aangaande dingen die 

mij na aan het hart liggen, zoals de kwaliteit van onderwijs, het belang van 

kunst en cultuur, respect voor elkaars verschillen.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat een gemeente de zelfstandigheid van 

inwoners goed ondersteunt. Dit kan gaan over van alles, bijvoorbeeld over het 

snel verlenen van vergunningen aan ondernemers of over hulp aan senioren die zo 

lang mogelijk thuis willen blijven wonen.

Ik wil als volksvertegenwoordiger dicht bij de mensen staan, want alleen als je 

goed begrijpt wat er écht speelt kun je de juiste keuzes maken.”


