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"OM TE
VERTELLEN''
Geformeerd door Jan van Riet & Giel Theunissen 

Lokaal de beste.

Met nadrukkelijk die punt op het eind.
Dat is de slogan van Team Lokaal, wat
aangeeft dat onze partij zich volledig
inzet voor de lokaliteit. Niet gebonden
door landelijke partijprogramma's of
interne structuren maar juist gevormd
voor de lokale samenleving. 

Hoe Team Lokaal is ontstaan? Wat wil
Team Lokaal? Wie is Team Lokaal? En
waarom bestaat Team Lokaal? Dat en
meer lees je in de eerste echte Team
Lokaal magazine ''De Formatie''. 

Wij wensen jullie veel leesplezier in deze
bundel van verhalen ''geformeerd'' tot
één verhaal van Team Lokaal.

Deze keer volledig in zomerstijl!!!

Giel & Jan
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TEAM LOKAAL

Wie zijn we, wat willen we en hoe brengen we dit over?
Elke dag word je geconfronteerd met allerlei informatie. Thuis, op straat, in de supermarkt, op
het werk, via de t.v., de krant , onze weekbladen, de mails op onze computer, tijdens
bijeenkomsten en niet te vergeten onze smartphone die de gehele dag actief is met berichten,
sms’jes en whatsappjes.

Kortom: we worden overspoeld met informatie. En op dit prikkelende speelveld willen wij ons  -
als TEAM Lokaal – effectief met de burgers verbinden om onze politieke ambities in de gemeente
Land van Cuijk met hen te delen.  
Om niet onder te gaan in de hoeveelheid van informatie is het dus zaak om een plan te hebben
hoe we de inwoners gaan informeren over zaken die er toe doen en natuurlijk ook te horen
welke zaken onze inwoners belangrijk vinden. 

Iedereen kan ons verkiezingsprogramma lezen en binnenkort komt het raadsprogramma tot
onze beschikking. Maar dat zijn woorden in een document. Het interessante is dan ook het
vervolg!
In een volgend nummer van ons informatiebulletin ‘TeamLokaal’ zullen we ons
communicatieplan uiteenzetten. Maar het zou erg fijn zijn als onze leden hiervoor input geven
en wel over de volgende drie zaken die van belang zijn in onze communicatie:

1.Wat zijn volgens u onze belangrijkste speerpunten voor de gemeente Land van Cuijk?

2.Politici roepen emoties op door de manier waarop ze communiceren: Wat zijn voor u de          
 belangrijkste emoties die onze politieke vertegenwoordigers voor het voetlicht moeten   brengen?

3.Op welke wijze zou u contact willen hebben met de raadsleden en wethouders?

Deze 3 vragen gaan we agenderen voor onze achterbanbijeenkomsten, maar antwoorden op de
vragen kunnen nu al aan ons gestuurd worden. Deze worden dan meegenomen in ons
communicatieplan. 

We hopen op vele creatieve en zinvolle reacties. Wij hebben er zin in! Wordt vervolgd.

Egidia Jetten 
Ons mailadres is: communicatie@teamlokaal.nl
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Bij de ledenvergadering zijn er 3 nieuwe
bestuursleden verkozen. 

Reden voor het bestuur om de functies
opnieuw te verdelen. Naast Frans van der
Zande die al eerder gekozen was tot
voorzitter, blijft Dorus Huijsmans
penningmeester en wordt Jeu Verstraaten
de nieuwe secretaris. 
Anne Derks zal zich, samen met de fractie,
gaan bezig houden met communicatie.

Huberiet Vollenberg ,Gerard Stoffels en
Henk Siroen zullen waar nodig specifieke
taken oppakken. In deze uitgave stellen
een aantal bestuursleden zich (nogmaals)
voor. 

Voor vragen aan het bestuur kun je contact
opnemen via: Bestuur@teamlokaal.nl

VAN HET BESTUUR
Geschreven door Frans van der Zande 
voorzitter Team Lokaal
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Een nadere kennismaking 
met het bestuur



Dorus Huijsmans
penningmeester Team Lokaal

Ik ben Dorus Huijsmans woon in Overloon,
ben getrouwd met Ine en we hebben 2
kinderen. Samen met Ine en de kinderen
runnen we een melkveebedrijf in het
Overloonse Vlak. Het is een gezinsbedrijf
met 85 melkkoeien en jongvee op 25 ha
grond. 

Er is geen bedrijfsopvolging zodoende zijn
we aan het bekijken om op termijn het
bedrijf af te bouwen. Hobby´s zijn
tennissen en politiek al meer dan 30 jaar.
Destijds ben ik gevraagd om op de lijst van
Lijst Overloon te gaan staan om mee te
doen aan de verkiezingen van 1990. 

In de periode tot 1998 ben ik commissie lid
geweest voor ruimtelijke ordening in de
gemeente Vierlingsbeek. Na de fusie met
Boxmeer ook nog burgerraadslid in deze
gemeente voor Lijst Overloon. In 2008 is
Lijst Overloon met het VDB gefuseerd en
ben ik in 2018 voorzitter geworden van
deze partij tot de opheffing in 2021. 

En nu dus bestuurslid van Team Lokaal
met de functie van penningmeester. De
reden om destijds voor lokale politiek te
kiezen komt van de ene kant mede door
diegene die je vraagt en ook door dat ik
vind dat op lokale politiek geen druk van
landelijke partijen moet liggen. 

En natuurlijk wil ik de agrarische sector
vertegenwoordigen in de lokale politiek. Er
komt voor onze sector veel op ons af de
komende jaren. Voor de gemeente is het
dan belangrijk om een goede bestemming
te geven aan de vrijkomende
bedrijfsgebouwen. En diegenen die
doorgaan de ruimte geven. 

Mijn mening is dat dit moet kunnen in het
Land van Cuijk dat altijd al agrarisch
geweest is en waar dit goed samen gaat
met natuur recreatie en wonen.

 

0 5  |  D E  F O R M A T I E



Gerard Stoffels
Bestuurslid Team Lokaal

Toen we binnen het bestuur afspraken dat
alle bestuursleden een stukje over zichzelf
zouden schrijven voor de volgende
nieuwsbrief, bedacht ik me welke foto ik er
bij zou doen. Ik was er snel uit, een foto
met mijn kleinkinderen omdat zij nu het
belangrijkste in mijn leven zijn geworden.

Na 10 jaar wethouder te zijn geweest en
daarvoor tientallen jaren hoofd
gemeentewerken in meerdere gemeenten,
was het voor mij tijd om te stoppen met
het wethouderschap. 

Een periode, hoewel ik er zelf mee gestopt
ben, die ik niet had willen missen en die ik
met veel plezier en inzet heb vervuld. 
 Sinds mei 2020 zit ik thuis en besteed ik
een belangrijk deel van mijn tijd aan het
oppassen op mijn kleinkinderen. Inmiddels
zijn dat er vijf (drie jongens en twee
meisjes). Tot het moment dat we verblijd
werden met het eerste kleinkind (vijf jaar
geleden) wist ik niet dat het opa zijn zo
leuk was. 

Behalve aan mijn kleinkinderen besteed ik
ook veel tijd aan mijn camper. Samen met
mijn vrouw Clara, maken we leuke reizen,
vooralsnog naar Frankrijk, Oostenrijk en
Duitsland. Maar binnenkort gaan we een
aantal weken naar Noorwegen, en de
komende winter overwegen we een aantal
weken naar Spanje te gaan. Ja, dat zijn
nieuwe mogelijkheden als je met pensioen
gaat. 

En natuurlijk, ook het bestuurslid zijn van
Team Lokaal is zo’n nieuwe bezigheid.
Goed om te zien dat Team Lokaal zich
ontwikkeld heeft tot één partij. We hebben
dat kunnen ervaren tijdens de recente
Algemene Leden Vergadering. De sfeer was
er uitstekend en de saamhorigheid was
groot. Goed ook om te zien dat onze
raadsfractie er werk van maakt en zich
uitstekend presenteert in de nieuwe
gemeenteraad. Team Lokaal is wat mij
betreft “de beste”.
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Anne Derks
Bestuurslid Team Lokaal

51 jaar geleden ben ik in de plaats Zeeland
geboren, ik heb daar gewoond tot mijn 28e.
Ruim 22 jaar geleden ben ik de Peelweg
over gestoken om te gaan wonen in
Langenboom. Samen met mijn man woon ik
aan de rand van het prachtige
natuurgebied De Kuilen. 

Alweer 30 jaar ben ik werkzaam bij
mengvoerfabrikant Agrifirm (voorheen
CHV), waar ik met veel plezier werk ook al
is dat tegenwoordig veel op afstand. 
In mijn vrije tijd fiets ik graag rond in de
omgeving of ga met familie/vrienden uit
eten of naar een concert.

 Ruim 21 jaar geleden ben ik gevraagd om
deel uit te maken van het bestuur van de
Langenboomse
gemeenschapsaccommodatie De Wis.
Hierin ben ik nog steeds actief als
penningmeester. Na jarenlang
gecollecteerd te hebben voor Kinderhulp,
heb ik 7 jaar geleden de goede doelenweek
Langenboom Loopt mee opgezet. Sinds die
tijd ben ik bestuursvoorzitter van deze
enthousiaste club mensen.

 Door mijn bestuursactiviteiten voor De
Wis, viel ik op bij de lokale politiek. Ik ben
destijds gevraagd om me aan te sluiten bij
de VKP, waarvoor ik 12 jaar
gemeenteraadslid ben geweest, de laatste
jaren als fractievoorzitter. Ook ben ik de
laatste 4 jaren voorzitter geweest van de
Auditcommissie.

Aangezien politiek actief zijn ontzettend
veel tijd kost als je dit goed wilt doen, heb
ik de keuze gemaakt dat het na 12 jaar mooi
was geweest. Maar ik voel me wel nog
steeds betrokken bij Team Lokaal en wil
graag toch mijn steentje bijdragen. Ik ben
blij dat ik dit als bestuurslid kan blijven
doen. 

Kort na mijn benoeming ben ik gevraagd
om namens het bestuur deel te nemen aan
de groep communicatie en hier heb ik ja op
gezegd. We kunnen als Team Lokaal nog zo
hard werken maar je moet er ook voor
zorgen dat dit gezien wordt.
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Jeu Verstraaten
Secretaris Team Lokaal

Jeu Verstraaten, sinds 9 mei secretaris van
Team Lokaal.

Ben 67 jaar en dit jaar 45 getrouwd met
Marga Linders. We wonen in Overloon en
sinds 1 januari jl. met pensioen. We hebben
3 kinderen en 7 kleinkinderen
Ben al lang geïnteresseerd in politiek i.h.a.,
maar lokale politiek in het bijzonder. Dit is
begonnen tijdens 2e leerjaar van de HBS in
Venray bij de lessen Staatsinrichting. Toen
ik mijn huidige echtgenote leerde kennen
nam de aandacht voor het gemeentelijk
bestuur alleen maar toe omdat mijn a.s.
schoonvader wethouder was in de
voormalige gemeente Vierlingsbeek.

Politieke discussies op de zaterdagavond
waren destijds, de jaren 70, schering en
inslag. Sinds 1993 ben ik lokaal politiek
actief. Aanvankelijk in de voormalige
gemeente Vierlingsbeek bij Lijst Overloon
als secretaris. Daarna vanaf 2009 bij
fusiepartij VDB/LO
(VijfDorpenBelang/Lijst Overloon), die in
2021 opgegaan is in Team Lokaal. 

Voor de benoeming tot wethouder in 2014
in de gemeente Boxmeer ben ik geen
raadslid of burgerraadslid geweest, maar
ben ik als lijsttrekker direct vanuit het
bedrijfsleven in het college van B&W
gekozen.

Als wethouder was ik in de laatste periode
o.a. verantwoordelijk voor Financiën,
Openbaar Beheer, Verkeer en Vervoer,
Recreatie & Toerisme, Natuur en
Landschap (incl UNESCO Maasheggen) en
Milieu en Afval.

Mijn hobby’s: vanaf 1964 muzikant bij
fanfare Vriendenkring en sinds mijn
uitverkiezing tot Prins Carnaval in 1998
indirect betrokken bij de Huibuuke als
bestuurder van de Âld Prinse Gild. Verder
lees, biljart, en wandel ik graag. Vanaf 9
mei jl. is daar een nieuwe hobby
bijgekomen, secretaris van Team Lokaal. 

Ik heb er zin in!

§Opleiding HBS-B (1966), HEAO-CE (1976)
§Militaire dienst 1976/77. Cavalerie en
muzikant bij de Limburgse Jagers in
Seedorf (Dld)
§1977 - 2002 Financieel analist en Business
Unit Controllerbij (Rank)Xerox Venray
§2002 - 2008 Controller Flextronics
Venray
§2008 - 2014 Financieel adviseur
Verstraaten Personen- en Express Vervoer
Venray
§2014 -2022 wethouder gemeente Boxmeer
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Zaterdag 14 Mei 2022

We kregen een presentatie over
al het goede werk dat onze
vrijwillige reddingsbrigade Erica
al vele jaren met veel passie en
inzet uitvoeren. 
Een hecht Team van mensen dat
zich geheel belangeloos inzet
voor veiligheid in op en rond het
water. Zo vertelden ze
bijvoorbeeld over hun inzet bij de
overstromingsramp in
Valkenburg en het
opleidingsprogramma. Maar ook
over de uitdagingen waar ze als
vereniging mee te kampen
hebben, zoals geschikte
huisvesting en de zoektocht naar
voldoende financiën voor goede
werktuigen.

Hartelijk bedankt Erica voor jullie
gastvrijheid!

EXCURSIE TEAM LOKAAL
BIJ REDDINGSBRIGADE
ERICA



Afscheid van Erik van Daal, Raadslid Team Lokaal

Na een hele mooie, waardevolle en bijzondere tijd moet ik met pijn in het hart
afscheid nemen van de actieve politiek voor Team Lokaal in het Land van Cuijk.
Ik heb de partij vanaf ongeveer het begin mee op mogen bouwen. Een mooie club
mensen met hart voor onze inwoners in het Land van Cuijk.

Na vijf maanden met heel veel plezier raadslid te mogen zijn in de nieuwe gemeente
Land van Cuijk kwam het wethouderschap in buurgemeente Venray op mijn pad.
Een nieuwe uitdaging waar ik met veel enthousiasme inmiddels mee ben gestart.
Ik heb de tijd dat ik mij mocht inzetten voor Team Lokaal als louter positief ervaren.
Een club mensen met hart voor het Land van Cuijk en die midden in de samenleving
staan.
Dit enthousiasme ga ik zeker missen en hoop ik uiteraard weer terug te vinden in
Venray.

Ik wens jullie allemaal heel veel succes met het mooie werk voor het Land van Cuijk
en dank jullie nogmaals voor de bijzonder prettige en waardevolle samenwerking. Ik
blijf het zeker volgen.
Het gaat jullie goed.

Hartelijke groeten,
Erik van Daal
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TERUG NAAR DE KERN
In de rubriek ‘Terug naar de kern’ wordt iedere kern van het Land van Cuijk, op volgorde van minste naar meeste inwoners. 

Wat is de geschiedenis; wat maakt dit dorp zo bijzonder en welke (politieke) topics spelen hier eigenlijk? 
Na Linden komt Groeningen, met net iets minder dan 400 bewoners, als dorp met de minste inwoners van het Land van Cuijk naar voren. 

 
 

Groeningen (dialect: Gruuninge) is al duizenden jaren
bewoond. Als de naam letterlijk uit het oud Germaans
wordt vertaald dan betekent het ‘vestiging te midden
van het groen’. Met het ‘groen’ worden de graslanden
rond de Maas bedoeld. 

De vruchtbaarheid van deze plek maakt het niet gek dat
er al millennia lang mensen aanwezig zijn. Het eerste
echte dorpje ontstond tussen 300 en 600 na Christus
door een aantal bij elkaar staande boerderijen. De eerste
officiele vermelding van Groeningen is teruggevonden
in een document uit 1494 bij de oprichting van het Sint
Anthonius- en Sint Nicolaasgilde.

Groeningen is altijd verbonden geweest aan
Vierlingsbeek. Zo heeft het dorp nooit een eigen
parochie gehad, maar was het onderdeel van de
parochie van Vierlingsbeek. Hierdoor ontstond de
unieke situatie dat Groeningen nooit een echt kerkdorp
is geweest. De meeste inwoners leefden tot de Tweede
Wereldoorlog van de landbouw, al was Groeningen ook
een rustplek van handelsverkeer tussen Keulen en Den
Bosch en Venlo en Nijmegen. Als een soort ‘kruispunt’
werden in Groeningen veel goederen en bagage
omgeladen van de ene in de andere wagen.

Een belangrijk gebouw in Groeningen is de Sint
Antoniuskapel. In het verleden hield de pastoor van
Vierlingsbeek hier de mis. Het gebouw is nog steeds een
middelpunt van het dorp. Helaas is van het vroegere
kasteel ‘De Voirt’ tegenwoordig alleen nog maar een
deel van de gracht en een schuur te zien (uiteraard aan
de Voortweg). Groeningen wordt, passend bij de naam,
veel omringd door natuur. Zo zijn er de Maasheggen en
de Groeningse Bergen en stroomt langs het dorp de Sint
Jansbeek.

Groeningen is een kern waar de inwoners in een
gemoedelijke sfeer en vooral prettig met elkaar leven. Er
is sprake van veel saamhorigheid en de dorpsraad is zeer
betrokken en actief. Er wordt veel georganiseerd, mensen
helpen elkaar en ook buitenstaanders zijn altijd meer dan
welkom in Groeningen. Inwoners wonen over het
algemeen ‘ruimtelijk’, met ruime huizen en relatief grote
tuinen. Daarnaast ligt Groeningen in een bijzonder
groene, fraaie omgeving. Karakteristiek voor Groeningen
is de gunstige ligging nabij de A73 en vlakbij het
treinstation in Vierlingsbeek. “We zitten overal relatief
dichtbij”. Voor de meeste voorzieningen is Groeningen
aangewezen op het naastgelegen Vierlingsbeek maar dat
wordt door de inwoners allerminst als een probleem
ervaren. 
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April Mei Juni Juli
Fractie Team Lokaal

7 April
19 + 23 Mei
30 Juni
7 + 11 Juli

Raadsvergaderingen

7 April Ontwikkelingen Kraaijenbergse plassen 
24 Mei Criteria verbind statushouders aan gemeente  

Raadsvragen

 19 Mei sociale woningbouw Grotestraat Cuijk 
7 Juli Aanpak stikstofreductie Land van Cuijk
7 Juli Openbare toiletvoorzieningen
7 Juli Generatiewoning
7 Juli Grondbeleid
7 Juli Bijverdienen in de bijstand
7 Juli Schuldhulpverlening
7 Juli Fietsverbinding brede school Oost
7 Juli Bomen zijn waardevol

Moties

 7 April BP Haps, Sint Hubertseweg
30 Juni Inzet budget warmtetransitie en betrekken raad
7 Juli Inzamelvergoeding oud papier

Amendementen

Wil je de vergaderingen terugkijken of de moties
en raadsvragen lezen? Ga naar:

https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/
of via

www.LandvanCuijk.nl

(aangenomen)

(aangenomen)

(aangenomen)

(aangenomen)

(aangenomen)

(aangenomen)

(aangenomen)

(aangenomen)

(aangenomen)

(verworpen)

(ingetrokken)

(ingetrokken)

(voortzetting na schorsing)

(voortzetting na schorsing)
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Motie Team Lokaal + LPG over Grondbeleid Land van Cuijk

Team Lokaal wil betaalbaar bouwen mogelijk maken. Wat is
een eerlijke grondprijs? Moet de gemeente winst maken op de
verkoop van grond? Hanteren we kortingen? Hier voeren we
graag een discussie over in de raad zodat we in de politieke
arena deze kaders en prijzen openbaar en transparant kunnen
opstellen. Helaas heeft het college van B & W vooruitlopend op
deze discussie en de toch al aanstaande harmonisaties de
grondprijzen van een zevental bouwlocaties al verhoogd.
''Marktconformiteit'' is daarbij het argument. Team Lokaal
vind dit niet eerlijk en geen recht doen aan de belangrijkste
opgave uit de coalitieverklaring, namelijk bouwen én wonen
benoemen als de prioritaire opgave in ons gebied. 
Helaas is onze motie grondbeleid niet aangenomen maar is
gekozen voor een minder vergaande motie van CDA en LLvC.

 



Bij wijze van Ra(a)d(en)
Ja, een wijze raad kan veel geld waard zijn of besparen, maar mijns inziens alleen als deze raad in ruime meerderheid
van aan de basis uit de inwoners voortkomende ideeën steunt.
In de praktijk is dat vaak anders; namelijk voorgekauwde ambtelijke stukken in opdracht van een college die aan de
raad worden gepresenteerd met als doel om ze door diezelfde Raad in democratisch besluit te laten accorderen.

Mijn ervaring in meer dan 25 jaar raadslidmaatschap als lid van AB’90 Mill en vier jaar als wethouder openbare werken
heeft dit ook bevestigd. Dat was soms moeilijk te begrijpen. De raad als hoogste orgaan en aangever en het college als
uitvoerende partij kwam zelden voor. Nog dagelijks zien we dit om ons heen op bijna alle niveaus; bij gemeenten,
provincies, waterschappen en in het Haagse. Iets om goed over na te denken! 

Nu we aan het begin staan van een vierjarige cyclus gemeente Land van Cuijk zie ik op dit moment nog geen enkele
verbetering. Neem bijvoorbeeld het nieuwe gemeentehuis dat begroot is op ruim 18 miljoen Euro. Een project dat
gepresenteerd wordt door het college en waar de raad goedkeuring aan moet geven. Welnu, heeft deze nieuwe raad
kans gehad een idee te vormen vooraf hoe één en ander in zijn werk zou kunnen gaan en of het wel noodzakelijk was,
met in het achterhoofd de  gedachte dat er vier voormalige gemeentehuizen leeg kwamen? Ik betwijfel het. Oja, de
toenmalige raden hadden dat al toegezegd en ‘och, het is maar een paar tientjes per inwoner extra, wie valt daar nou
over?'
Door de grootste partij is meer transparantie en vooroverleg toegezegd en de term ‘kernendemocratie’ deed zijn
intrede met ‘gebiedsmakelaars’ en ‘gebiedswethouders’. Hoe mooi klinkt dat en hoe moeilijk wil je het hebben? Hoezo
kortere lijnen voor de burger?
Maar ook kansen via nieuwe partijen: een mengeling van oud en nieuw en,  in mijn geval via AB’90 Mill naar Team
Lokaal Land van Cuijk, waarin zeven voormalige dorpspartijen samensmolten en op weg gaan naar een voor de
inwoners betere en snellere service.

                                                                                  Cees Berends
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Het Betoog
Door Cees Berends

Geboren op 16-3-1946. 
Politieke kleur: Vanaf 1990 AB’90 Mill 
in de nieuwe situatie Team Lokaal L.v.C. 
Voormalig dir. cebe tuinen mill ontwerp-aanleg-
onderhoud groenvoorziening vanaf 1975 tot 2017.
Thans actief vrijwilliger bij het Acacia hof te Mill en
mede oprichter van de Stichting Aldendrielpark Mill
alwaar ik vrztr. ben en de leiding heb over de
onderhoudsploeg .
En als laatste nog steeds actuele volger van de partij
Team Lokaal en de verdere politiek in het
nieuwe L.v.C. 
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