
25 jaar progressieve
politiek in Bernheze

25 jaar progressieve samenwerking
In 1993 besloten progressieve partijen en
inwoners uit de gemeenten Heesch,
Heeswijk-Dinther en Nistelrode om samen
de eerste verkiezingen van de nieuwe
fusiegemeente Bernheze in te gaan.
Daarmee ontstond een  krachtige progressief
samenwerking. In de partij zitten leden van
Partij van de Arbeid, GroenLinks en leden die
niet aan landelijke partijen gebonden zijn.

Onze wethouders
Sinds 1993 maakt Progressief Bernheze deel
uit van de gemeenteraad. In 25 jaar nam  zij
ook  vier keer deel aan het college. Peer
Verkuijlen was van 1994 tot maart 2006
wethouder. Toen nog onder de naam PP93.
Hans van der Pas was wethouder van 2010
tot 2014.

Onze raadsleden
Achtereenvolgens waren Theo van Over-
beek, Hans van der Pas en Cent van den Berg
fractievoorzitter. Victor Amukwaman, Jeanne
van Amstel, Frank Geenen, Maayke
Wooning, Eugène Theunissen en Bellinda
van den Helm  vulden verder de fracties als
raadslid.  Ook veel leden ondersteunden de
fracties als burgerlid in de verschillende
periodes. Per maart 2018 worden twee
raadszetels bezet door Ellen Neelen en Jesse
Jansen.

Progressief en de toekomst
Het progressieve geluid, de sociale zorg voor
mens en milieu, is ook in de toekomst erg
van belang. Misschien wel meer dan ooit. U
kunt daarom op ons blijven rekenen.

Meer informatie
Lees over de standpunten en waarden van
Progressief Bernheze ons verkiezings-
programma op www.ProgressiefBernheze.nl.
Of neem contact op met de partij via
reactie@progressiefbernheze.nl of direct
met een van de fractieleden.

Samenwerken met elkaar

“Het progressieve geluid verdient een
belangrijke plek in de gemeenteraad. Het
sociale geluid mag harder klinken. Wij
bedoelen dan vooral de zorg voor mensen
die het minder hebben of iets minder
kunnen. Mensen die vanuit een
achterstandsituatie komen hebben steun en
aandacht van de gemeente hard nodig.

Ook de zorg voor onze aarde ligt ons na
aan het hart. Duurzame energie, meer
groen en minder verharding, minder
vervuilende auto’s en bedrijven. Het zijn
onderwerpen die veel vaker en beter op de
agenda moeten komen.
Dat is hard nodig als we onze mooie
gemeente ook nog mooi willen houden voor
onze kinderen en kleinkinderen, en de
generaties daarna.

We zetten ons hier voor in. Met een helder
hoofd en een warm hart.”

Ellen Neelen, Jesse Jansen
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Fractie, bestuur en leden
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