
Jong Talent
Lokaal Halderberge is de mogelijkheid aan het 
bekijken om jong getalenteerd publiek dat ge-
interesseerd is in lokale politieke vraagstukken 
een podium te bieden. Middels een cursus ‘lo-
kaal (politiek) bestuur’ wil zij hier in de toekomst 
vorm aan geven. Lokaal Halderberge maakt zich 
hier sterk voor en hoopt binnenkort geïnteres-
seerden te mogen ontmoeten om samen te bou-
wen aan een levendig Halderberge.

Benieuwd wat Lokaal Halderberge jou nu al kan 
bieden? Kom dan 27 september 2016 naar het 
Steunfractieberaad. Ga naar www.lokaalhalder-
berge.nl voor meer informatie. Hopelijk tot dan!

Raadslid Bert Suijkerbuijk

Binnen de fractie van Lokaal 
Halderberge is de vrijkomende 
raadszetel ingenomen door 
Bert Suijkerbuijk. De oud-wet-
houder van Halderberge heeft 
op 14 juli plaatsgenomen als 
fractielid van de partij. Met zijn 
opgedane kennis en ervaring is 

hij een aanwinst voor de fractie.
Een optimale verdeling van de portefeuilles 
wordt op een later moment bekeken.
Bert sluit aan bij de overige fractieleden van
Lokaal Halderberge:

Contactgegevens
zijn te vinden op:
www.lokaalhalderberge.nl



De raadsperiode is inmid-
dels halverwege en Lokaal 
Halderberge heeft al grote 
stappen gezet. Na de verkie-
zingen van 2014 zijn wij als 
grootste partij vol enthousi-
asme van start gegaan. Peter 
Bons heeft namens Lokaal 
Halderberge plaatsgenomen 
in het college, waarin hij als 
portefeuillehouder van on-

der andere financiën goed werk heeft geleverd. 
Hij stond voor de uitdaging om Halderberge door 
de financiële crisis heen te leiden en dit heeft hij 
met succes gedaan. Op 14 juli 2016 heeft Pe-
ter, zoals afgesproken bij de coalitievorming, het 
wethoudersstokje overgedragen aan Jan Mollen. 
We hebben er als fractie alle vertrouwen in dat 
Jan met zijn kennis en kunde een uitstekende op-
volger zal zijn.

We hebben de afgelopen twee jaar belangrijke 
besluiten genomen die in het belang waren van 
de burgers. Wij vinden het dan ook belangrijk dat 
de inbreng van inwoners en belanghebbende or-
ganisaties wordt meegenomen in de besluitvor-
ming. Het gemeentebestuur heeft de wijsheid 
niet in pacht en in samenspraak met  met betrok-
kenen komen we tot de beste oplossingen. Lo-
kaal Halderberge blijft zich ook de rest van deze 
raadsperiode inzetten voor de inwoners van Hal-
derberge. Als u op de hoogte wil blijven van de 
laatste ontwikkelingen, bezoek dan onze website 
www.lokaalhalderberge.nl Via de website kunt u 
zich abonneren op de digitale nieuwsbrief en lid 
worden van de partij.

Praat mee, denk mee en doe mee. Samen maken 
we Halderberge nog mooier dan het al is.

Jurgen Pertijs
Fractievoorzitter Lokaal Halderberge

Oud-wethouder Peter Bons en aangetreden wet-
houder Jan Mollen kijken samen terug op turbu-
lente jaren die voor een vruchtbare voedingsbo-
dem hebben gezorgd. Bekijk het gehele interview 
op onze website www.lokaalhalderberge.nl

Waar kan je met trots op 
terugkijken Peter? Het tij is 
gekeerd, nadat de afgelopen 
jaren werden gedomineerd 
door financiële tegenvallers. 
Desondanks zijn er promi-
nente investeringen gedaan 
waar Halderberge van pro-
fiteert. Zo is het onderwijs 
en de buitensport aanzien-
lijk verbeterd. Verschillende 

sportaccommodaties zijn in de loop der jaren 
vernieuwd en de realisatie van Brede Scholen is 
in gang gezet. Daarbij is de ‘Zuidelijke Omlegging 
Oudenbosch’ nagenoeg gerealiseerd en dat gaat 
voor een betere doorstroming binnen de kernen 
zorgen. Het uitgangspunt blijft verbinding maken 
met de burgers om de doelen te bewerkstelligen. 

Ik kijk met veel plezier en trots terug op wat ik sa-
men met het college van B&W, de gemeenteraad 
en de medewerkers van gemeente Halderberge 
heb kunnen realiseren. Halderberge is een vol-
waardige speler binnen de regio West-Brabant, 
met een efficiënte ambtelijke organisatie waar-
mee uitdagingen aangegaan kunnen worden.

Waar liggen voor jou de 
uitdagingen Jan? Er is ge-
bouwd aan de fundamenten 
van een toekomstbesten-
dige gemeente. Het weer-
standvermogen is geste-
gen en er is ruimte ontstaan 
om de financiële positie te 
versterken. Het werken aan 
een structureel gezonde fi-
nanciële positie van onze 

gemeente is voor mij een belangrijke uitdaging 
om verantwoord en toekomstgericht te kunnen 
werken. Daarnaast wil ik de herontwikkeling van 
de Planning & Controle cyclus starten om het 
besluitvormingsproces binnen de gemeente te 
optimaliseren en ga ik verder uitvoering geven 
aan het zaakgericht werken als onderdeel van 
het informatiebeleidsplan. Voor deze werkwijze, 
opgestart vanuit de dienstverleningsgedachte 
en gericht op het minimaliseren van dubbel 
werk, wordt actief de samenwerking met buur-
gemeenten gezocht.

Als mens vind ik het belangrijk om eerlijk en res-
pectvol te handelen en te doen wat gevraagd 
wordt. Dit zijn eigenschappen die ik ook wil uit-
dragen in mijn rol als wethouder. Mede daarom 
wil ik, waar mogelijk, constructief overleg voe-
ren met onze inwoners. Dat zijn de uitdagingen 
waar ik vol enthousiasme en vertrouwen mee 
aan de slag ga.

“eerlijk enrespectvol”
“verbinding

maken”


