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Ellen is 
open, eerlijk 

en durft 
vragen te 

stellen

Onze lijsttrekkers Jesse & 
Ellen over hun motivatie 
en ambitie

Ellen: Waarom wil iemand van 21 jaar 

lijsttrekker worden?

Jesse: Voor mij is het een logische stap…

Al jaren ben ik actief voor verschillende 

verenigingen en als commissielid voor 

Progressief Bernheze. Mijn doel is om 

zoveel mogelijk mensen mee te laten doen 

door ze te enthousiasmeren.

En waarom wil jij dit?

Ellen: Ik ben een echt ‘gemeenschapsmens’. 

In mijn jonge jaren heb ik me ingezet voor 

de jongerenstichting ‘Zaal 3’ in Heesch, 

daarna de Petrus Emmaus parochie. Ik ben 

nu alweer 4 jaar burgerlid in de commissie 

Maatschappelijke zaken. En ik vind het kei 

leuk om te doen. Ik ben de leden van onze 

partij dan ook erg dankbaar dat ze in mij 

als (co)lijsttrekker het vertouwen hebben 

uitgesproken. En de manier waarop ik wil 

werken in de politiek is: met een helder 

hoofd en een warm hart…. 

En hoe wil jij werken?

Jesse: Aandacht en respect hebben voor 

elkaar, dat vind ik belangrijk. Ik wil een 

helpende hand bieden aan mensen die 

problemen hebben en aan de zijlijn staan. 

Zorgen dat zij weer fatsoenlijk mee kunnen 
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Jesse is jong, 
energiek en 
heeft veel 
nieuwe ideeën

doen. Dat is winst voor deze inwoners en 

voor de samenleving.

En waar wil jij je voor inzetten?

Ellen: Net als jij wil ik me inzetten voor de 

ideeën en initiatieven die in onze dorpen 

leven. Maar ik vind ook dat we serieuzer 

moeten gaan werken aan duurzaamheid 

en gezondheid. Dat heeft veel met elkaar te 

maken. Het betekent voor mij: voor elkaar 

zorgen, eerlijk delen, duurzaam bouwen, 

behoud van bomen en natuur, anders 

omgaan met veeteelt en landbouw, meer 

fietsen en minder autorijden. Ik wil werken 

aan een ‘groene revolutie’ zodat onze (klein)

kinderen ook nog op deze mooie aarde 

kunnen leven. 

Jesse: Ja, en dat moeten we doen samen met 

onze inwoners, bedrijven, organisaties en 

verenigingen. We moeten samenwerken 

en mensen eerder betrekken bij de keuzes 

die gemaakt worden, ideeën ophalen uit de 

wijken en buurten en samen met bewoners 

plannen maken en uitvoeren. Maar vooral 

goed luisteren en in gesprek gaan voordat 

er plannen gemaakt worden. Zo maken we 

een mooiere samenleving.

Ellen: Heel erg mee eens. Het gaat ons wel 

lukken, samen…!!!

3[ Colofon ]

@PBernheze



Samen plannen maken!
We willen graag meer en beter samen 

werken met inwoners en ondernemers. 

Dat maakt onze gemeente sterker en 

draagkrachtiger. Inwoners, bedrijven, 

organisaties en verenigingen moeten 

meer betrokken worden bij gemeente-

lijke plannen. Nog mooier is het als 

inwoners, bedrijven, organisaties en 

verenigingen zelf initiatief nemen. 

Wij willen initiatieven van burgers 

ondersteunen en gebruik maken van de 

deskundigheid die daar aanwezig is. 

Vanzelfsprekend!

Ellen Neelen

Er zijn al veel goede voorbeelden van 

eigen initiatief in onze gemeente. En 

het altijd gevaarlijk om voorbeelden 

te noemen want je vergeet altijd wel 

iemand… Maar het Dorpsplein Heesch is 

een mooi voorbeeld van zo’n initiatief. Ik 

ben enkele keren aanwezig geweest bij de 

voorbereiding en heb daar gezien hoeveel 

doorzettingsvermogen er is om dit van de 

grond te krijgen. Daar heb ik heel veel respect 

voor. Je ziet dat die inzet ook de moeite 

loont. Er zijn vrijwilligers actief geworden 

om bijvoorbeeld een wekelijks spreekuur te 

houden, er is een dagbesteding opgezet en 

er worden buurtactiviteiten georganiseerd. 

Het Dorpsplein werkt ook veel samen met 

andere organisaties en bouwt op die manier 

aan een netwerk dat zorg en ondersteuning 

biedt aan al onze inwoners. Dat verdient 

heel veel dank en waardering.

Theo is lijstduwer van Progressief Bernheze en 

was betrokken bij het allereerste begin van het 

Dorpsplein Heesch.
4 [ Samen plannen maken ]

In Heeswijk-Dinther hebben 

we samen met  actief burger-

schap een zorgloket opgezet. 

In Heesch was echter geen 

dorpsraad of iets dergelijks. 

Toch vond ik het belangrijk 

dat er ook in Heesch een 

soort van zorginitiatief zou 

komen. Ik heb daar toen 

samen met een klein groepje 

Heeschenaren werk  van 

gemaakt.



Samenwerken met elkaar

Meer en beter samenwerken met inwoners 

en ondernemers. Vanzelfsprekend!

Cent van den Berg

We leven dicht op elkaar. Dat is niet erg als 

je goede afspraken met elkaar maakt. Dan 

kan iedereen zijn ding doen zonder overlast 

te veroorzaken bij de ander. Soms zijn er 

nieuwe afspraken nodig. De wereld staat nu 

eenmaal niet stil. Ik sta open voor nieuwe 

ontwikkelingen. Ik vind wel dat ik bij een 

nieuw idee met mijn omgeving in overleg 

moet gaan. Ik leef in een samenleving. Ik ben 

niet alleen op de wereld. Ik kijk ook naar de 

natuur, het landschap en het milieu. Want 

natuur en landschap horen bij mijn leven, 

ieders leven. Zonder natuur is er geen leven 

op deze aarde.

Een gemeente moet zorgen dat inwoners 

en bedrijven onderling en elkaar met elkaar 

praten. Praten over ideeën die er zijn. De 

gemeente brengt informatie en kennis 

in. Ook de belangen van de natuur en het 

landschap. Want er zijn nu eenmaal regels 

en sturing is nodig. Als die regels knellen 

kun je overleggen over die regels. Maar altijd 

open en eerlijk. Ik heb de afgelopen acht 

jaar het college op deze manier gevolgd. 

Mijn conclusie is dat het in Bernheze veel 

beter kan en moet. Als u ook vindt dat het 

beter kan en anders moet. Stem dan op 

Progressief Bernheze. Deze partij is eerlijk 

en transparant. 

Cent van den Berg is van maart 2010 tot maart 

2018 fractievoorzitter van Progressief Bernheze 

in de gemeenteraad.

Ik vind wel dat 
ik bij een nieuw 
idee met mijn 
omgeving in 
overleg moet 
gaan.
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Bouwen voor iedereen
Fijn wonen is belangrijk. Dat betekent 

een woning die bij jou en je gezinssituatie 

past. Dus meer aandacht voor kleinere, 

goedkope koopwoningen, betaalbare 

huurwoningen, een betere balans tussen 

huur- en koopwoningen en meer aandacht 

voor nieuwe woonvormen en duurzaam 

en energieneutraal bouwen. We willen 

vernieuwend, duurzaam en betaalbaar 

bouwen. Bouwen voor iedereen. 

Vanzelfsprekend!

Jesse Jansen

Avraz Fares Hussein is een 25-jarige 

afstuderende student scheikunde, die na 

een jaar in Eindhoven weer terug thuis is in 

Heesch, bij zijn ouders. Een fijne plek, maar 

liefst had Avraz ook in Heesch weer een eigen 

passende woonruimte gevonden. Maar dat 

blijkt lastig. “Het vinden van een betaalbare 

plek in Heesch is moeilijk. Binnenkort ga ik 

opnieuw intensief zoeken naar een woning, 

maar ik weet van voorgaande jaren dat het 

hier niet meevalt. De huizen in onze gemeente 

zijn vaak groter, wat duurder en gericht op 

gezinnen. Terwijl in de gemeenten om ons 

heen meer beschikbaar is voor jongere 

mensen met een wat kleinere portemonnee. 

Daardoor trekken veel mensen van mijn 

leeftijd hier weg, terwijl ze hier graag zouden 

blijven wonen.” 

Het probleem van Avraz is niet alleen een 

persoonlijk probleem, het is een probleem 

voor de toekomst van onze dorpen. Door 

te weinig in te zetten op het bouwen 

van kleinere, betaalbare huizen trekken 

leeftijdsgroepen die belangrijk zijn voor onze 

verenigingen, bedrijven en buurten weg uit 

onze dorpen.  Progressief Bernheze wil dat, 

samen met jongeren als Avraz, veranderen en 

zorgen dat iedereen een woning kan vinden in 

onze gemeente. 
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Het vinden 
van een 

betaalbare 
woning is 

moeilijk



Bouwen
voor
iedereen

vanzelfsprekend



“Toen ik stopte met werken wilde ik graag 

vrijwilligerswerk doen in mijn woonplaats. 

Mijn oog viel op een bericht in het 

parochieblad waar vrijwilligers werden 

gevraagd om mensen met schulden te 

begeleiden. Dat leek mij wel wat. Ik wilde 

graag iets met mensen doen in een één-

op-één situatie. Mijn ervaring met mensen 

met schulden is dat deze mensen niet altijd 

een ongewoon uitgavenpatroon hebben 

maar door externe oorzaken in de schulden 

terechtkomen. 

Wat daarbij niet meewerkt, is de juridische 

taal die deurwaarders en uiteraard de 

rechtbank gebruiken in hun brieven. Die is 

niet gemakkelijk en dit leidt er toe dat mensen 

geen contact zoeken met de deurwaarder. 

Als je contact legt en probeert de situatie uit 

te leggen kun je een betalingsregeling treffen. 

Doe je dit niet dan gaat de deurwaarder 

naar de rechtbank en wordt de schuld weer 

verhoogd met de kosten daarvoor en dit is al 

gauw € 100,- per keer!

Met name mensen die afhankelijk zijn van 

uitkeringen hebben geen financiële buffer 

en bij niet betalen van een premie ontstaat 

er dan snel een schuld. Betalen zij enkele 

keren de zorgpremie niet dan wordt de 

zorgverzekering automatisch met € 25,- per 

maand verhoogd. En daar komen nog de 

kosten van de rechtbank en deurwaarder 

bovenop.

De gemeente kan meehelpen dit te 

voorkomen door mensen met een uitkering 

snel te verwijzen naar een bewindvoerder. 

Of het verstandig is dat de gemeente in 

2018 mensen met een uitkering zelf hun 

aanvullende zorgverzekering wil laten 

betalen betwijfel ik daarom!”

Caspar van Looveren, 
schuldhulpmaatje in Bernheze

Wij willen dat iedereen mee kan doen in de 

maatschappij. Daarom willen we schulden en 

armoede aanpakken en de kloof tussen arm en 

rijk kleiner maken. Hulp voor wie het nodig heeft. 

Vanzelfsprekend!
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Mensen met 
schulden hebben 

niet altijd een 
ongewoon 

uitgavenpatroon
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Wij hoeven 
als inwoners 
natuurlijk niet 
op de gemeente 
te wachten en 
gaan zelf ook 
aan de slag

Duurzaam, vanzelfsprekend!
De klimaatdoelstellingen van Bernheze 

zijn hoog maar in het tempo van nu 

worden die niet gehaald. Er is meer actie 

nodig om inwoners te helpen bij het 

besparen van energie en bij de omvorming 

van fossiel naar duurzame, liefst lokaal 

geproduceerde energie. De noodzaak om 

in het woningbouwprogramma zeilen bij 

te zetten om aan de woningbehoefte te 

kunnen voldoen zijn prima te combineren 

met doelstellingen voor duurzaamheid. Een 

energieneutrale of energieproducerende 

woning is op termijn naast beter ook veel 

goedkoper. En naast energiehuishouding 

letten we ook op het materiaalgebruik. De 

gemeente kan en moet hier meer in sturen 

en met projectontwikkelaars en corporaties 

harde afspraken over maken. 

Het veranderend klimaat vraagt ook aan-

passingen in de openbare ruimte. Met meer 

groen in de kernen houden we het bebouwd 

gebied leefbaar. Bij hitte is er meer 

schaduw. Bij hevige regen kan de bodem het 

regenwater beter verwerken. Zo beperken 

we hittestress en wateroverlast. Maar 

bovenal voelen mensen zich ook veiliger en 

gezonder in een mooie groene omgeving. 

Geen bomen weghalen in de centra, maar 

bomen koesteren en nieuwe aanplanten. 

Wij hoeven als inwoners natuurlijk niet op de 

gemeente te wachten en gaan zelf ook aan de 

slag.  Door kritisch naar ons energieverbruik 

te kijken, zonnepanelen op het dak te leggen, 

ons afval te beperken en goed te scheiden, 

het regenwater in de tuin op te vangen en 

bijvriendelijke planten in de tuin te zetten en 

wat vaker de fiets te nemen in plaats van de 

auto. Alle beetjes helpen en goed voorbeeld 

doet volgen.  

Frank Geenen was van 2000 tot 2010 raadslid 

voor Progressief Bernheze.

Het klimaat verandert. De verandering gaat harder 

door onze manier van leven. Om voor onze kinderen 

en kleinkinderen nog een leefbare aarde te behouden 

zullen we er anders mee om moeten gaan. 

Vanzelfsprekend!



Bomen in
je dorp

vanzelfsprekend



We willen de verblijfskwaliteit in woon-

wijken en dorpsharten verbeteren door 

behoud van bomen, groene tuinen, 

meer verschillende soorten groen en 

minder verharding. Bomen in je dorp. 

Vanzelfsprekend!

Skip Anker

Voor ons is groen in de dorpen een belangrijke 

waarde. Groen zorgt voor sfeer en kwaliteit 

in een dorpshart of een woonwijk. Dat 

draagt bij aan toekomstbestendige dorpen, 

die we door kunnen geven aan de volgende 

generaties. Er worden nu teveel bomen 

gekapt in onze dorpen, vaak om plaats te 

maken voor auto’s en parkeerplaatsen. Dat 

moet anders!

Als groene partij zetten we ons in voor 

bomen en natuur, in en buiten de dorpen. In 

een groene omgeving is het leven beter en 

gezonder. Bij het inrichten van wijken, straten 

en pleinen zijn bomen net zo belangrijk 

als parkeerplaatsen. Een boom moet 

plek hebben om groot en oud te worden. 

Mensen en dieren profiteren van een 

groene omgeving. Door klimaatsverandering 

worden de zomers heter en droger. Bomen 

brengen dan de nodige verkoeling, zorgen 

voor schaduw, een lagere temperatuur en 

een betere luchtvochtigheid. De natuur helpt 

ons aan een betere woonomgeving en groen 

verdient prominente plek in de dorpen en de 

begroting.

Als groene partij 
zetten we ons 
in voor bomen 
en natuur, in en 
buiten de dorpen
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Mooie en groene dorpen

Lees volledige verkiezingsprogramma 
op www.progressiefbernheze.nl



Hulp voor wie het nodig heeft
Bellinda van den Helm

In het sociaal team werken professionals 

van verschillende hulporganisaties samen. 

Daarbij moet je denken aan maatschappelijk 

werkers, ouderenadviseurs, sociaal cultureel 

werkers en consulenten voor mensen met een 

beperking. Ook een wijkverpleegkundige en 

een consulent WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning) van de gemeente maken 

deel uit van het sociaal team. Dit team moet 

zorgen voor passende hulp. Indien nodig 

werkt dit team samen met basisteam Jeugd 

en Gezin, huisartsen, woningbouwstichting, 

zorginstellingen, zorgcoöperaties, vrijwilligers-

organisaties, politie en gemeente. Dat moet 

goed komen, zou je denken…

Maar dat is nog lang niet altijd zo. In de praktijk 

zie je dat mantelzorgers nog vaak zwaar onder 

druk staan. Zij krijgen niet altijd maatwerk 

in de ondersteuning die zij nodig hebben. 

Vaak is ook onduidelijk is ook wie waarvoor 

verantwoordelijk is. Wanneer gaat de 

verantwoordelijkheid over van mantelzorger 

naar thuiszorg? Hoelang kun/moet je als 

mantelzorger bijvoorbeeld nachthulp bieden 

en wie helpt je als dat niet meer kan? 

Het zou helpen als het netwerk van 

ondersteuners beter samenwerkt en daarbij 

flexibel om kan/mag gaan met tijden en 

soorten van hulp. Wij pleiten voor een 

centrale rol voor sociaal team dat vergaande 

verantwoordelijkheid krijgt en de regels 

flexibel kan toepassen. Zij zijn immers de 

professional!
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Wij pleiten voor 

een centrale rol 

voor sociaal team 

met vergaande 

verantwoordelijkheid

In de afgelopen bestuursperiode zijn er veel veranderingen 

in de zorg doorgevoerd. Er ligt een hectische periode 

achter ons die voor veel inwoners, maar ook voor veel 

dienstverleners in de zorg, veel verwarring en onzekerheid 

met zich meebracht. Ons college heeft deze transitie goed 

opgepakt en uitgevoerd. Maar we zijn er nog niet. Met name 

in de jeugdzorg zijn nog veel problemen die onze aandacht 

vragen. En ook het sociaal team staat nog niet goed genoeg 

op de kaart. Wij zien graag dat het sociaal team een centrale 

rol krijgt en dat de professionals in het team daadkrachtig 

kunnen handelen. Vanzelfsprekend!



Hulp voor 
wie het 
nodig heeft

vanzelfsprekend



We willen eerlijke kansen voor iedereen. 

Niet voor ieder is fatsoenlijk onderdak, 

werk, gezondheidszorg, onderwijs even 

zeker. Daarom is het belangrijk om hulp 

te bieden aan mensen die dat hard nodig 

hebben. Vanzelfsprekend.

“Behalve de Balkan-oorlog in de jaren 

negentig kent Europa al meer dan zeventig 

jaar vrede. Conflicten beslechten we niet 

meer met wapens, maar praten we uit. Dat 

is een grote verdienste van onder andere 

de Europese Unie. Doordat we al zo lang 

geen oorlog meer kennen, wordt het steeds 

moeilijker om je zelf in te leven in wat oorlog 

voor mensen kan betekenen. Sociale media 

en televisie tonen ons indringende beelden 

van de miljoenen mensen die uit de oorlog 

van bijvoorbeeld Syrië ontvluchten, op weg 

naar  veiligheid en bescherming. Europa 

en haar inwoners hebben de dure plicht 

deze mensen te helpen, hun een toekomst 

te bieden. In Bernheze zorgen ongeveer 

85 vrijwilligers voor de vluchtelingen, de 

statushouders. Hulp bij hun huisvesting, 

bij het leren van de Nederlandse taal, onze 

dorpen leren kennen. Op de achtergrond 

spelen de ervaringen uit de oorlog, de 

onderdrukking, de trauma’s, de problemen bij 

de gezinshereniging. Maar ook de blijdschap 

bij geboorte, slagen voor je inburgering, 

Nederlander worden, eindelijk weer je gezin 

om je heen. Ik ben als vrijwilliger dankbaar dit 

werk te kunnen doen. Het doet een beroep 

op mijn menselijke maat: proberen open te 

staan voor deze vluchtelingen, hen een beetje 

helpen een goede toekomst te krijgen. Aan 

mij en onze inwoners de taak hen met open 

armen te ontvangen, hen het gevoel te geven 

erbij te mogen horen.”

Probeer open 
te staan voor 

vluchtelingen, 
help hen aan 

een betere 
toekomst

Eugène Theunissen, 
vluchtelingenwerk
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Wel steeds vanuit 
de instelling: waar 
is de natuur mee 
geholpen

Harry van der Pas, coördinator 
IVN Natuureducatie Bernheze
“Plezierig dat het werk van IVN Bernheze 

aandacht krijgt in dit magazine van 

Progressief Bernheze. Vanaf de oprichting 

ben ik IVN-lid. En niet alleen ik, veel van onze 

leden zetten zich al gedurende vele jaren in 

voor de natuur. Hoe komt dat zo, zult u zich 

afvragen en wat heeft dat met mij te maken? 

Als je even stil bent ontdek je vrij vlug dat wij 

niet zonder natuur kunnen en dat de natuur 

ons nodig heeft. Van de natuur gaat als 

het ware een oproep uit: kijk me eens aan, 

maak me niet kapot, zorg voor mij. Als je 

geraakt wordt door die oproep dan gaat dat 

nooit meer over. De vraag is dan niet meer: 

wat kost dat allemaal, maar wordt: wat kan 

ik voor de natuur betekenen? 

IVN Bernheze is al ongeveer 35 jaar actief 

voor alles wat met natuur de maken heeft. 

We zetten ons in voor insecten, vogels, 

poelen, planten, bomen, onderhoud van 

kleine landschapselementen en het werk 

van de natuurgidsen. Vaak zijn we gespreks-

partner (Gemeente, Waterschap, Brabants 

Landschap en het onderwijs). Wel steeds 

vanuit de instelling: waar is de natuur mee 

geholpen. Niet vanuit: wij weten het allemaal 

beter. Maar een kijkende en luisterende 

houding die in overleg met de verschillende 

partijen tot de best haalbare aanpak leidt. 

Het plezierige van IVN is, dat we al jarenlang 

met goed opgeleide mensen in de natuur 

zijn en observeren wat er gebeurt. Zeker 

niet alles gaat goed, maar we hebben 

wel veel mensen anders naar de natuur 

leren kijken en gedaan wat mogelijk was. 

En tenslotte is iedereen en vooral ook het 

gemeentebestuur welkom om mee te 

helpen.”



Duurzame
veehouderij

vanzelfsprekend



Transitie in de landbouw
Wij vinden gezondheid erg belangrijk. 

Daarom moeten landbouw en natuur 

beter in balans gebracht worden. Om dat 

te bereiken willen wij voorrang geven 

aan natuurinclusieve en grondgebonden 

landbouw. Duurzame veehouderij. 

Vanzelfsprekend! 

Jesse Jansen 

De landbouw is veel in het nieuws. 

Onderwerpen als mestfraude, bijensterfte, 

stank en Q-koorts zorgen voor veel 

discussie. Progressief Bernheze onderkent 

dat er grote problemen zijn en wil samen 

met de agrarische bedrijven zoeken 

naar oplossingen. Veranderingen in 

bedrijfsvoering en het aantal dieren zijn 

hierbij onvermijdelijk. Wij willen naar 

een landbouw die produceert zonder 

gezondheids- en milieurisico’s, die zorgt voor 

een mooiere omgeving én waarbij de boeren 

een goed inkomen kunnen verdienen.  

Om daartoe te komen wil Progressief 

Bernheze dat de gemeente actief bij gaat 

dragen aan het ruilen van grond. Dit wordt 

ook wel kavelruil genoemd. Kavelruil helpt bij 

het realiseren van natuur en wandelpaden, 

en geeft koeien de ruimte om lekker buiten 

in de wei te staan. De gemeente kan grond, 

geld en menskracht beschikbaar stellen om 

dit proces op gang te brengen. 

Daarnaast zullen er de komende jaren ook 

boeren zijn die willen of moeten stoppen 

met hun bedrijf. Daardoor zullen er veel 

bedrijfsgebouwen leeg komen te staan. 

Progressief Bernheze wil zoveel mogelijk 

gebouwen die leeg komen slopen. Door een 

actieve inzet van de gemeente kan hierbij 

een goede afstemming en samenwerking tot 

stand komen die voor boer én buitengebied 

gunstig is. Door het samenvoegen van 

sloopopdrachten is financieel voordeel te 

behalen, en gronden die beschikbaar komen 

bij stoppende bedrijven kunnen onderdeel 

worden van een kavelruil. Daarmee wordt 

ons buitengebied voor iedereen een stukje 

fijner, mooier én gezonder!

Wij willen dat de 
gemeente actief 
bij gaat dragen 
aan het ruilen 
van grond

17[ Duurzame veehouderij ]



Jesse Jansen, lijsttrekker, 21 jaar, Heesch
Jesse Jansen specialiseert zich in het staats- en bestuursrecht aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Hij heeft vier jaar politieke ervaring als burgerlid. 
Jesse is bestuurslid van de Heesche Badminton Vereniging en de regionale 
badmintonbond. Jesse vindt het belangrijk ervoor te zorgen dat ook de generaties 

na ons fatsoenlijk kunnen genieten van onze dorpen.

Ellen Neelen, lijsttrekker, 53 jaar, Heesch
Ellen is een Een echte Heesche. Getrouwd en drie kinderen. Afgestudeerd aan de 
Verkeersacademie op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Vrijwilligster bij de 
parochie De Goede Herder. Houdt van mensen, wandelen, fietsen, zingen en koken! 
Ellen is sinds 2012 actief in de steunfractie en burgerlid. Ellen wil graag dat de 

gemeenteraad zich meer bezig gaat houden met wat er in de dorpen speelt.

Bellinda van den Helm, 48 jaar, Heesch
Bellinda werkt als docent biomedische vakken in het laboratoriumonderwijs van 
ROC de Leijgraaf. Afgelopen vier jaar was Bellinda een van de twee raadsleden 
voor Progressief Bernheze, daarvoor  vier jaar burgerlid. Zij  is vrijwilliger bij de 
Heesche hockeyclub en zij is voorzitter geweest van het regionale COC. Bellinda 
wil zich graag inzetten voor gelijke kansen voor iedereen en een samenleving waar 

ruimte is voor diversiteit.

Skip Anker, 21 jaar, Heeswijk-Dinther
Skip studeert Bestuurskunde/Overheidsmanagement op de Avans Hogeschool te 
’s-Hertogenbosch. Sinds 2015 is hij burgerlid. Skip is bestuurslid van GroenLinks 
Maashorst-Meierij en Jongerenambassadeur in ’s-Hertogenbosch en op de  
zaterdagochtend te vinden in de natuur om samen met IVN Bernheze groen 
onderhoud te verrichten. Skip wil graag dat de gemeente durft te experimenteren 
met nieuwe vormen van plannen maken én dat inwoners hierbij betrokken worden 
zodat de plannen van ons samen zijn.18 [ Onze lijst ]

We willen ons 
inzetten voor 
de ideeën en 

initiatieven die 
in onze dorpen 

leven.
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05. Frank Geenen, Vorstenbosch

06. Cent van den Berg, Loosbroek

07. Jos Bongers, Nistelrode

08. Marna van Hoof, Vorstenbosch

09. Ditmar van Grinsven, Heeswijk-Dinther

10. Wim van der Heijden, Heeswijk-Dinther

11. Henk Ullenbroeck, Heesch

12. Avraz Hussein, Heesch

13. Ton Groote-Schaarsberg, Heeswijk-Dinther

14. Eugène Theunissen, Heesch

15. Victor Amukwaman, Nistelrode

16. Maria van Beusekom, Heeswijk-Dinther

17. Sander Floor, Heeswijk-Dinther

18. Jenny Brachel, Heesch

19. Jeroen Bos, Heesch

20. Agnes Vissers, Heeswijk-Dinther

21. Ger Marien, Heeswijk-Dinther

22. Henk Buijks, Heesch

23. Jan Burger, Heeswijk-Dinther

24. Annie van de Ven, Heeswijk-Dinther

25. Caspar van Looveren, Heesch

26. Theo van den Heuvel, Vorstenbosch

27. Frans Verputten, Heeswijk-Dinther

28. Gerard van Snippe, Heeswijk-Dinther

29. Marianne van Berkel, Vorstenbosch

30. Fred Eijkman, Heesch

31. Heidi van den Berg, Loosbroek

32. José van der Heijden, Heeswijk-Dinther

33. Klaas Steur, Heeswijk-Dinther

34. Clemence Eijkman, Heesch

35. Vera Schimmel, Loosbroek

36. Clemens Geenen, Vorstenbosch

37. Peter Craane, Heesch

38. Theo van Overbeek, Loosbroek

Samen staan
we sterker

19[ Onze lijst ]

Op 21 maart vindt u de kies-

lijst van Progressief Bernheze 

op uw stemformulier. Op deze 

kieslijst staan 38 kandidaten uit 

alle  kernen van de gemeente 

Bernheze.Lid worden?

Wilt u lid worden van de politieke vereniging of 

één van de onderliggende partijen, surf dan naar

www.progressiefbernheze.nl/lidmaatschap 



KOM &

STEM
21 MAART

Met een 
helder hoofd 

en een 
warm hart


