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Voorwoord
Op 21 maart mag u weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lokaal Halderberge doet mee als Lijst 1, 
omdat we bij de verkiezingen in 2014 de grootste partij waren, met vijf raadszetels. We hebben het voortouw genomen bij de 
coalitieonderhandelingen en waren de afgelopen periode met een wethouder in het college vertegenwoordigd. Tot juli 2016 
was dat Peter Bons uit Hoeven en vanaf dat moment Jan Mollen uit Oudenbosch. Wat Lokaal Halderberge betreft is er de 
afgelopen vier jaar veel bereikt in Halderberge.  Zo zijn grote achterstanden uit het verleden aangepakt en weggewerkt; is de 
gemeente financieel weer gezond; zijn er veel grote investeringen gedaan aan onder andere wegen, duurzame verlichting, 
scholen, religieus erfgoed en sociaal domein. Halderberge heeft de zaken nu goed op orde en Lokaal Halderberge wil dat 
graag zo houden. Het moet blijven kloppen!
 
In de afgelopen jaren is bij de gemeente steeds meer oor en oog geweest voor ideeën, inbreng en adviezen van inwoners 
en ondernemers. Lokaal Halderberge vindt dit een belangrijke ontwikkeling voor de leefbaarheid in al onze kernen en in de 
komende periode willen we nog meer ruimte scheppen voor initiatieven uit onze samenleving.
 
Lokaal Halderberge is er voor alle inwoners, verenigingen en ondernemers van Halderberge. Samen met hen hebben we 
gekeken naar wat de toekomst ons naar verwachting gaat brengen en hoe wij als politieke partij daar het best op in kunnen 
spelen. In ons verkiezingsprogramma vindt u de onderwerpen waar Lokaal Halderberge zich de komende periode voor gaat 
inzetten.
 
Lokaal Halderberge handelt niet volgens opgelegde doelen en afspraken van landelijke partijen. Wij kiezen voor onze inwo-
ners ongeacht in welk dorp of wijk ze wonen, welke mening ze koesteren en wat hun geloofsovertuiging is.
 
Het kloppend hart van de Halderbergse samenleving zijn onze inwoners en dat hart moet blijven kloppen.

Maak kans op een Samsung LED TV
En er valt ook iets te winnen. Maak kans op een Samsung LED TV van 84 cm doorsnee door de omslag van deze verkie-
zingskrant tot en met 21 maart 2018 op een goede zichtbare plaats te hangen. Maak hiervan een leuke foto en plaats deze 
op Facebook. Tag Lokaal Halderberge in het bericht, zodat we kunnen zien dat je een foto hebt geplaatst.
De foto met de meeste ‘vind ik leuks’, wint de tv. We accepteren slechts één inzending per persoon.
Je tagt Lokaal Halderberge door in het bericht @lokaalhalderberge te plaatsen en de pagina die daardoor toont te
selecteren. Hiervoor moet je de Facebookpagina van Lokaal Halderberge eerst leuk vinden.

Op zaterdag 24 maart maken we de winnaar bekend op de Facebookpagina van Lokaal Halderberge.
De Samsung LED TV wordt mede mogelijk gemaakt door EP Jan Verdaas.



Lokaal Halderberge is er voor alle inwoners, verenigingen en ondernemers van Halderberge. Samen met hen hebben we 
gekeken naar wat de toekomst ons naar verwachting gaat brengen en hoe wij als politieke partij daar het best op in kunnen 
spelen. Het kloppend hart van de Halderbergse samenleving zijn onze inwoners en dat hart moet blijven kloppen.

Leefbaar Halderberge
Halderberge met al haar wijken en (groen)voorzieningen is een prettige leefomgeving. Eén die moet blijven aansluiten op de 
wensen en behoeften van haar inwoners. In overleg met inwoners, verenigingen en de verschillende samenstichtingen wil 
Lokaal Halderberge onder andere kijken naar het onderhoud van het groen, kwaliteit van de bestrating en riolering en inrich-
ting van de kinderspeelplaatsen.

Veilig Halderberge
Lokaal Halderberge vindt dat iedereen het recht heeft op een veilige woon- en werkomgeving. De inrichting van het weg-
verkeer moet zoveel mogelijk bescherming bieden aan de ‘kwetsbaarste’ verkeersdeelnemers te voet of op de fiets. Zij wil 
investeren in veilige routes naar scholen en sportvoorzieningen en goede verlichting van wijken, fietspaden of wegen. Dit is 
belangrijk voor de verkeers- en sociale veiligheid in Halderberge. Omtrent de sociale veiligheid moet het makkelijker worden 
om onveilige situaties te melden. Want net als onze inwoners wil Lokaal Halderberge dat afvaldumpers, parkeerovertreders 
en hondenpoepverspreiders beboet worden. Lokaal Halderberge wil daarom meer middelen om Bijzondere Opsporingsamb-
tenaar aan te stellen zodat, nakoming van wet en regelgeving beter gehandhaafd kan worden. 

Ondernemend Halderberge
Ook heeft Lokaal Halderberge oog voor de lokale economie en haar ondernemers. Zij hebben onder andere last van de 
ongewenste leegstand van panden waar de centrumgebieden van Halderberge mee te maken hebben. Verhuur van deze 
panden is in de huidige tijd niet eenvoudig. Lokaal Halderberge wil daarom dat binnen de winkelgebieden flexibele bestem-
mingsplannen worden gehanteerd. Wat nu een winkelpand is, moet tevens de bestemming Wonen kunnen krijgen en vica 
versa. Ook moeten de centrumgebieden toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom wil Lokaal Halderberge een parkeerbeleid 
wat optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van onze bewoners, ondernemers en bezoekers.

Bruisend Halderberge
Lokaal Halderberge wil vanaf 2020 jaarlijks ruim 200.000 (dag)toeristen in Halderberge verwelkomen. Om een aantrekkelijke 
gemeente te blijven voor zowel inwoners, ondernemers als toeristen, zijn er volgens Lokaal Halderberge investeringen nodig 
in het creëren van toeristische fietsroutes in het buitengebied en in het cultureel erfgoed in alle dorpen. De maatwerkinitiatie-
ven die inwoners aandragen in onder andere de toeristische sector, sluiten aan op de werkelijke vraag van de markt. Daarom 
moeten deze voorstellen snel op hun haalbaarheid beoordeeld worden door de gemeente.
Het verenigingsleven is de verbindende factor tussen inwoners onderling, maar ook de gemeente. Volgens Lokaal Halderber-
ge moeten inwoners zelf kunnen uitspreken welke initiatieven zij belangrijk vinden, waar vervolgens gemeente Halderberge 
in kan ondersteunen. Zo vindt Lokaal Halderberge het belangrijk dat iedereen zowel de jongeren als de ouderen voldoende 
mogelijkheden moeten hebben om te sporten.
Lokaal Halderberge heeft zich de afgelopen vier jaar sterk gemaakt voor moderne brede basisscholen voor alle kinderen in 
Halderberge. De komende periode blijft de partij zich sterk maken dat er bij iedere basisschool accommodatie aanwezig is 
voor bewegingsonderwijs. Om Markland College voor te bereiden op de toekomst is een verbouwing en herinrichting nood-
zakelijk. Lokaal Halderberge wil samen met het bestuur van de school en de gemeente kijken wat nodig en mogelijk is.

Sociaal Halderberge
Lokaal Halderberge wil voor kinderen en jongeren die regelmatig geconfronteerd worden met huiselijk geweld, jongeren 
met een verslaving aan alcohol, drugs of kansspelen investeren in het sociale wijkteam. Dit team moet aangevuld worden 
met jeugdprofessionals en deskundige organisaties. Maar ook voor de mensen in Halderberge die aangeven zich weleens 
eenzaam te voelen, steek Lokaal Halderberge een helpende hand uit. Lokaal Halderberge wil deze mensen weer betrekken 
bij de samenleving en ze onderdeel laten zijn van een gemeenschap. Samen met de WMO raad, de Seniorenraad en oude-
renorganisaties wil zij beleid maken om eenzaamheid actief tegen te gaan.

Financieel Halderberge
Nu de financiële positie weer de goede kant op gaat, is het van belang dat dit herstel zich verder doorzet. Ten aanzien van 
de lokale lasten wil Lokaal Halderberge OZB verhogingen beperken tot maximaal het inflatiepercentage. Daarbij dienen de 
rioolheffing als de afvalstoffenheffing volledig kostendekkend te zijn, zoals ook nu het geval is.

Voor de uitgebreide versie van ons verkiezingsprogramma:

WWW.LOKAALHALDERBERGE.NL

Het moet blijven kloppen!
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Graag stel ik me langs deze weg 
nog een keer aan u voor. Ik ben 
Jurgen Pertijs uit Bosschenhoofd. 
Ik ben 40 jaar, getrouwd en vader 
van twee dochters. De afgelopen 
12 jaar was ik gemeenteraadslid. 
Eerst acht jaar namens Gemeen-
schapsbelangen en na de fusie van 
de lokale partijen werd ik fractie-
voorzitter van Lokaal Halderberge. 
Ik kies voor Lokaal Halderberge, 
omdat de kernwaarden ‘open, be-
trokken, eerlijk en authentiek’ mij 
aanspreken.

Als lid van de commissie Samenleving, Middelen en Veilig-
heid hebben onderwerpen als (verkeers)veiligheid, leefbaar-
heid, onderwijs, sport en cultuur, bestuurlijke vernieuwing en 
de gemeentelijke financiën mijn speciale aandacht. De afge-
lopen periode is er veel gerealiseerd. Hierbij denk ik aan de 
rondweg, de nieuwe scholen en het op orde brengen van de 
gemeentelijke financiën. “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te 
worden”. Dat geldt ook voor de gemeente Halderberge. Het 
gaat op veel vlakken goed, maar het kan altijd nog beter. 

Met uw steun gaat Lokaal Halderberge graag door op de in-
geslagen weg en wordt onder andere ingezet op meer ver-
keersveiligheid, beter onderhoud aan wegen en groen, vol-
doende ondersteuning aan (sport)verenigingen. We gaan voor 
een Halderberge waar zowel jong als oud zich thuis voelt in 
een schone en veilige woonomgeving; een Halderberge waar 
in alle woonkernen goede faciliteiten aanwezig zijn voor sport 
en cultuur en mogelijkheden voor woningbouw naar behoef-
te. 

Als u 21 maart stemt op Lokaal Halderberge gaan wij ons in-
zetten voor een Halderberge waar u trots op kunt zijn en waar 
uw hart voor blijft kloppen.

Jurgen Pertijs
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Gisela van Beek, als ‘Van Oos-
terhout’ in 1966 geboren in 
Hoeven en daar plezierig opge-
groeid.

Een groot deel van de jaren 90 
was ik met mijn partner woon-
achtig in een leuk oud huisje 
in de Professor van Ginneken-
straat in Oudenbosch. Wat later 
zijn we terug in Hoeven komen 
wonen in een soortgelijk oud 
huis. In Oudenbosch bestieren 
we al weer 25 jaar onze druk-
kerij. Ik tenniste vroeger, reed 

pony en paard en momenteel train ik mijn spieren. Naast 
echtgenoot en ondernemer ben ik  ook gelukkige moeder 
van 2 nog studerende zoons (18 en 21 jaar) en tevens ben 
ik dochter van 2 op leeftijd rakende ouders. Al deze facetten 
van mijn leven kennen hun eigen dynamiek en uitdagingen. 
Net als bij jou.

Jij woont ook graag nog lang in deze plezierige omgeving en 
je gunt dat je kinderen, kleinkinderen en ouders ook. Dat is 
in deze tijd geen vanzelfsprekendheid. Daar zijn voldoende 
geschikte woningen voor nodig, goede scholen, voldoende 
winkels, goede en voldoende sociale voorzieningen voor oud 
en jong en daar horen ‘last but not least’ een goed econo-
misch klimaat en een verantwoord financieel beleid bij. In 
samenwerking met jou is hierin de afgelopen jaren al veel 
bereikt, maar er valt nog veel meer te doen.

Alles draait om jou! Jij ben het kloppend hart dat onze sa-
menleving draaiende houdt! Dat moet zo blijven en dat kun je 
niet in je uppie. Ik zet me opnieuw in om jou te ondersteunen 
en om met jou verder te werken aan versterking van ons ple-
zierige leefklimaat. Samen houden we het kloppend!

Geef geluid! Stem! 21 maart!

Gisela van Beek-van Oosterhout
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Mijn naam is Jan Mollen, geboren en getogen in Oudenbosch. Omdat mijn vrouw van Bosschenhoofd 
komt hebben we de eerste 18 jaar van ons huwelijk met veel plezier daar gewoond. Inmiddels woon 
ik, ook weer naar volle tevredenheid, alweer bijna 20 jaar samen met mijn vrouw, in Oudenbosch. 

Na het afronden van mijn middelbare detailhandelsopleiding ben ik gaan werken binnen de Rabo-
bank-organisatie. Ik heb hier diverse functies vervuld, zowel in het zakelijk alsook in het particulier 
domein. 
In de avonduren heb ik diverse studies gevolgd en na het afronden van mijn Masteropleiding ben ik 
tevens gestart als deeltijddocent in het hoger beroepsonderwijs. 

In 2000 ben ik als lid van O.N.S. actief betrokken geraakt bij de lokale politiek. Vooral het lokaal invul-
ling geven aan de belangen van onze inwoners en leefbaarheid van onze woonomgeving spraken mij 
hierbij erg aan. In 2010 ben ik gekozen als raadslid, aanvankelijk namens O.N.S. en sinds 2014 voor 
Lokaal Halderberge. In 2016 ben ik benoemd als Wethouder met de aandachtsgebieden Financiën, 
Personeel & Organisatie, Grondbedrijf, Openbare Ruimte en Dienstverlening. 

Het werk als wethouder is uitdagend, boeiend maar vooral ook erg leuk. De meeste voldoening krijg ik hierbij uit het samen met 
inwoners, ambtenaren en andere betrokkenen werken aan zaken die bijdragen aan een goede leef-, woon- en werkomgeving.

Ik ben toegankelijk, zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. Praten met elkaar doet immers zoveel meer. Eerlijk, open en betrouwbaar 
zijn hierbij mijn belangrijkste kernwaarden. Mijn overtuiging is dat je dan alles aan kunt pakken en oplossen, waarbij ik me bewust 
ben dat 100% tevredenheid voor iedereen onmogelijk is. 

Een bijdrage leveren aan een mooie toekomst voor Halderberge, daar wil ik de komende raadsperiode graag mee doorgaan.

Jan Mollen
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Omdat er nog zo veel te doen is 
in het sociaal domein, wil ik mij de 
komende termijn blijven inzetten 
voor de groepen die mij echt aan 
het hart gaan:

· Ouderen en hulpbehoevende 
burgers die afhankelijk zijn van 
zorg, thuishulp, begeleiding en 
ondersteuning. Vele mantelzor-
gers doen al het mogelijke wat ze 
kunnen, maar daar kan en mag de 
zorg voor deze groep niet alleen 
van afhangen. Een goede regeling 
voor het vervoer van ouderen en 

hulpbehoevenden en concrete acties om eenzaamheid onder 
ouderen aan te pakken, dat zijn onder meer de zaken waar ik 
mij op wil richten.
· Onze jeugd. Extra zorg en juiste begeleiding via wijkteams 
richting kinderen die te maken krijgen met huiselijk geweld. 
Zorgen dat kinderen boven de 18 jaar niet tussen wal en schip 
vallen als zij niet langer onder de jeugdwet vallen. Die over-
gang is voor velen erg moeilijk en daar zal extra hulp en mid-
delen voor moeten komen.
· Burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nogal wat 
inwoners zijn afhankelijk van het beschutte werk (voorheen 
WSW). Zij vallen nu nog vaak tussen wal en schip. De ge-
meente moet ervoor zorgen dat deze kwetsbare groep zo 
snel mogelijk participeert. Dit om te voorkomen dat zij in een 
sociaal isolement terecht komen met mogelijk bijkomende 
problemen. Ik wil er mede voor zorgen dat alle burgers met 
een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan onze sa-
menleving.

Daarnaast kunnen de volgende speerpunten op mijn speciale 
aandacht en inzet rekenen: een veilig Halderberge, goede on-
derwijsvoorzieningen en een uitgebreid en toegankelijk ver-
enigingsleven.

Toos Ossenblok-Aerts

Thijs Graste, geboren in Ou-
denbosch en Halderbergenaar 
in hart en nieren. Ik ben opge-
groeid in Oudenbosch. En ik 
heb altijd sport, ontspanning en 
werk gevonden in Halderberge. 
Verenigingen en stichtingen heb 
ik verbindingen zien leggen in 
Halderberge.
Deze verenigingen en stichtin-
gen zijn het hart van onze sa-
menleving binnen Halderberge, 
en dat hart zal wat mij betreft 
altijd moeten blijven kloppen. 
En dat het dan ook de komende 

jaren op alle beleid vlakken moet blijven kloppen, is voor 
mij een vanzelfsprekendheid. Laten we onze huishoudpor-
temonnee van Halderberge op een zo eerlijk mogelijke ma-
nier blijven verdelen. 
Eerst waren we zelfstandige kernen, toen een zelfstandige 
gemeente en nu al bezig in verschillende samenwerkings-
vormen in de regio. Dit zijn ontwikkelingen die het mogelijk 
moeten maken onze voorzieningen en lasten betaalbaar en 
uitvoerbaar te houden voor nu en in de toekomst.
Maar ik wil deze regionale ontwikkelingen alleen daar waar 
ze echt nodig zijn. Ik wil graag voor onze gemeente en onze 
vijf leefkernen de eigen identiteit bewaren en bewaken in 
samenspraak met de bevolking. Ik wil me inzetten voor de 
onderwerpen waar we als gemeente nog zelf over gaan. 
Dat betreft verenigingen, stichtingen klankbordgroepen, 
huisvesting, straten, pleinen en bestemmingplannen. Het 
moet in alle kernen wel blijven kloppen.
Er zullen altijd mensen moeten zijn die samen in overleg met 
de inwoners van Halderberge willen, moeten en durven te 
besluiten; wat goed is voor de Halderbergse samenleving.
Dit heb ik al 12 jaar voor u mogen doen en ik hoop dit weer 
voor jong en oud in Halderberge te mogen doen. Daarom 
hoop ik dat vertrouwen weer te krijgen met uw stem op 21 
maart 2018 bij de gemeenteraadverkiezingen. 

Thijs Graste

Mijn naam is Bert Suijkerbuijk, geboren in Bergen op Zoom. Ik ben sinds 1972 woonachtig in de 
kern Oudenbosch. Ik woon daar samen met mijn partner Anke. Na mijn Middelbare en HBO oplei-
ding ben ik tot 2010 werkzaam geweest in het bedrijfsleven.  Vanaf het eerste moment dat ik woon 
in Oudenbosch ben ik als vrijwilliger actief geweest in het verenigingsleven ( sport), wijkvereniging 
en schoolbestuur. Nu ben ik nog actief als lid van de Cliëntenraad van het Bravis Ziekenhuis en als 
bestuurslid van de Stichting Ons Huys .

 Ik ben al een langere periode betrokken bij de lokale politiek. Was lid van de lokale partij ONS Hal-
derberge. Van 2010 tot 2014 was ik namens deze partij wethouder in Halderberge. Mijn portefeuilles 
waren toen Openbare Ruimte, Toerisme en Recreatie, Economische Zaken, Verkeer/Vervoer, Cen-
trumplannen Oudenbosch, Zuidelijke Omleiding.
In 2014 ben ik lid geworden van de nieuwe fusiepartij Lokaal Halderberge. Sinds 14 juli 2016 ben 
ik voor deze partij gemeenteraadslid met dezelfde aandachtsgebieden als tijdens mijn wethouder-
schap.

Ik hoop de komende 4 jaar weer deel uit te kunnen maken van de fractie Lokaal Halderberge in de gemeenteraad van onze 
Gemeente. Samen met mijn collega”s verder te kunnen bouwen aan een goede toekomst voor Halderberge. De rol van de raad, 
de raadsleden zal gaan veranderen. De overheid verlangt steeds meer betrokkenheid van de inwoners, van de ondernemers. 
Initiatieven die de leefbaarheid van de gemeente kunnen verbeteren en die een impuls kunnen geven aan de werkgelegenheid 
moeten we als gemeenteraad snel beoordelen op haalbaarheid.
Ik kies bewust voor de lokale partij Lokaal Halderberge. Volgens mij de beste keuze om geheel onafhankelijk, ver weg van de 
landelijke politiek, de belangen van onze inwoners te kunnen behartigen. Dat wil ik graag de komende jaren weer doen.

Kiest u ook voor Lokaal Halderberge ? Dat is een goede keuze. Ik reken op uw strem. Ga in ieder geval stemmen.

Bert Suijkerbuijk
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Ik ben Jessica van den Oetelaar-
Jacobs uit Oud Gastel, 37 jaar, 
getrouwd en moeder van een 
zoon en drie dochters. Ik ben 
coördinator ondersteuning op 
sociaal emotioneel gebied, dys-
lexiecoach, mentor en daarnaast 
docent Nederlands en Rekenen 
aan het Prinsentuin in Ouden-
bosch. Door mijn werk ben ik 
nauw betrokken bij de jeugd en 
de jeugdzorg, daardoor weet ik 
wat er onder jongeren speelt. Ik 
heb een passie voor kinderen en 
onderwijs, maar ben ook begaan 
met ouderenzorg. 

‘Haal eruit wat erin zit’, is mijn motto. Dit geldt niet alleen voor 
de ontwikkeling van kinderen, maar ook voor het leven in het 
algemeen en het samen leven in een dorp in het bijzonder. Als 
gezin zijn we actief in het verenigingsleven van Oud Gastel. 
Als je ziet hoeveel energie vrijwilligers steken in hun club en 
wat dat doet met de leefbaarheid van ons dorp, kun je al-
leen maar trots zijn. Het verenigingsleven is wat mij betreft de 
verbindende factor tussen inwoners. In samenspraak met de 
gemeente, de scholen en de voetbalclub is in Oud Gastel een 
prachtige nieuwe multifunctionele accommodatie ontstaan. 
Door het gezamenlijk gebruik wordt er ook hier alles uitge-
haald wat erin zit. 

Volgens Lokaal Halderberge moeten inwoners zelf kunnen 
uitspreken welke initiatieven zij belangrijk vinden, waar ver-
volgens gemeente Halderberge in kan ondersteunen. Het 
sociale en culturele hart binnen ieder dorp van Halderber-
ge moet blijven kloppen en Lokaal Halderberge stimuleert 
nieuwe projecten die inwoners samenbrengen. Ik vind dat 
belangrijk en daarom stem ik op 21 maart op Lokaal Halder-
berge. U ook?

Jessica van den Oetelaar-Jacobs

Ik ben Jessica van Egmond, 
gelukkig getrouwd met mijn 
man Robby van Egmond en 
daarnaast ben ik een trotse 
moeder van een inmiddels ge-
zonde dochter van bijna 9.
Ik woon al jaren met heel veel 
plezier in Oudenbosch.
Na jaren intensieve (mantel) 
zorg voor onze dochter en op 
kantoor gewerkt te hebben zet 
ik mij nu maatschappelijk in 
voor de jeugd, gezin en oude-
ren omdat ik weet hoe belang-

rijk deelname aan de maatschappij kan zijn.
Naast mijn gezin en studie beoefen ik graag Brazilian Jiu 
Jitsu en Krachttraining en geniet ik van de natuur en mijn 
dieren.

Ik vindt het belangrijk dat iedereen met en zonder beper-
kingen (o.a. ASS, ontwikkelingsstoornissen), zowel jong 
en oud voldoende mogelijkheden moeten hebben en krij-
gen om te sporten of deel kunnen nemen aan de maat-
schappij, onze maatschappij.
Beperkt inkomen mag geen reden zijn dat iemand niet 
kan deelnemen aan een sport en of activiteit. In Neder-
land maar ook in gemeente Halderberge is eenzaamheid 
een groot probleem onder de mensen, dit geldt niet alleen 
voor ouderen maar zeker ook voor de jongeren.
Mijn inzet is om krachten te gaan bundelen, naar u te 
gaan luisteren en te streven naar een toekomst met een 
sterke samenwerking met organisaties en goed opgeleide 
(zorg)professionals om u als zorgvrager beter van dienst 
te kunnen zijn. 
Zodat het blijft Kloppen!

Wilt u dit ook? Stem dan op lokaal Halderberge, stem op 
mij.

Jessica van Egmond.

Het moet
blijven kloppen!



Contactgegevens
zijn te vinden op:
www.lokaalhalderberge.nl
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Mijn naam is Kevin Laros, 32 jaar, 
getrouwd en heb 2 kinderen. Kees 
is 2,5 jaar oud en Guus is nu  6 
maanden.
Ik ben geboren in Stampersgat 
en heb daar tot mijn 25e met veel 
plezier gewoond om vervolgens in 
Oudenbosch te gaan wonen. 

Ik heb een onbezorgde jeugd ge-
had in Stampersgat, waar ik vooral 
te vinden was op het ‘trapveldje’. 
Voetballen en buitenspelen. We 
hadden nooit veel nodig om onze 

vrije uren te vullen, je was nooit alleen buiten. Ik was altijd in 
beweging, stilzitten was geen optie. Voetballen deed ik bij vv 
de Schutters. Nog steeds ben ik betrokken bij deze vereni-
ging; tot 5 jaar geleden als voetballer en de laatste jaren als 
verzorger van het eerste elftal.

Na mijn basisschoolperiode op de Steiger, ging ik dagelijks op 
de fiets naar het Markland College om vervolgens via CIOS 
Goes de opleiding fysiotherapie aan AVANS Hogeschool in 
Breda af te ronden. Dit alles laat duidelijk zien dat bewegen 
centraal staat in mijn leven. In de keuzes voor mijn opleidin-
gen is dit goed zichtbaar. Beweeg ik zelf niet, dan hoop ik ie-
mand anders te kunnen helpen om zo vrij mogelijk te kunnen 
zijn. Mijn werk sluit hier perfect op aan.

Na mijn opleiding fysiotherapie ben ik in 2010 begonnen als 
fysiotherapeut in het Bravis Ziekenhuis Roosendaal. Hier 
word ik veelvuldig geconfronteerd met wat fysieke beper-
kingen voor invloed kunnen hebben! Een fysieke beperking 
betekent niet dat je niet meer hoeft te bewegen! Belangrijk 
is dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om te kunnen 
bewegen. Of je nu jong of oud bent. Het moet niet uit maken. 
Dat is iets waar we aan kunnen werken; zorgen dat de moge-
lijkheid er in ieder geval is, voor iedereen!

Kevin Laros

Ik ben Diel Boere uit Ouden-
bosch, 61 jaar, getrouwd,  drie 
dochters en vijf prachtige klein-
kinderen. Drieëntwintig jaar ge-
leden begon ik als ondernemer 
in de fietsenbranche in Ouden-
bosch. In al die jaren heb ik be-
hoorlijk wat vertrouwen van de 
inwoners van Halderberge opge-
bouwd en daarbij dus ook veel 
aangehoord met betrekking over 
o.a het plaatselijk gebeuren, het 
veiligheidsgevoel, het erbij ho-
ren, mee kunnen en mogen den-

ken, initiatieven kunnen en mogen nemen. Dit zijn ook de 
kernpunten bij Lokaal Halderberge. SAMEN er iets van ma-
ken! Zonder brandstof kan een auto eenmaal niet blijven lo-
pen. Samen mogelijke kwesties oplossen, participeren met 
de burgers, in alle kernen en met behoud van de identiteit 
van de betreffende kernen en kunnen communiceren met de 
gemeente. Dit is ook waar Lokaal Halderberge naar streeft. 
Dit is, waarom ik mij betrokken voel bij deze partij. Een partij, 
waar alles open en eerlijk is, waar naar iedereen geluisterd 
wordt. Want het moet blijven kloppen!

Daarom stem ik 21 maart op Lokaal Halderberge.
U ook?!!!!!!!

Diel Boere
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