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KOM OOK STEMMEN! 
21 maart gemeenteraadsverkiezingen



Verkiezingsactiviteiten
De aankomende weken worden door politieke partijen 
diverse verkiezingsactiviteiten georganiseerd, ook bij 
u in de buurt. U bent van harte welkom om te luiste-
ren, aan te moedigen, vragen te stellen of uw mening 
kenbaar te maken. Een aantal activiteiten wordt door 
de zes politieke partijen gezamenlijk georganiseerd, 
onderstaand een overzicht.

datum tijdstip activiteit waar overige informatie

24 februari
11.00 uur tot 

13.30 uur
Start verkiezingscampagne - 
gezamenlijke manifestatie

Winkelcentrum Malden,  
kerkdorpen Heumen, 
Overasselt, 
Nederasselt.

Een rondgang langs de vier dorpen 
in Heumen. Om 11.00 uur start de 
manifestatie in Nederasselt. De af-
sluiting vindt om 13.00 uur plaats in 
het  winkelcentrum in Malden.

28 februari
20.00 - 22.00 uur

Inloop v.a. 19.45 uur
Politieke avond met jongeren 

Jongeren-
centrum SJeM

Jongeren gaan met politici  
in gesprek over kansen en  
mogelijkheden voor een  
democratischer bestuur. 

1 maart
20.00 - 22.00 uur

Inloop v.a. 19.45 uur
Verkiezingsdebat  
Overasselt 

Verenigings-
gebouw  
in Overasselt

In samenwerking met  
dorpsplatform Overasselt  
en dorpskrant Overasselt.

5 maart
20.00 - 22.00 uur

Inloop v.a. 19.45 uur
Verkiezingsdebat  
Heumen

Terp in Heumen
In samenwerking met de inwoners 
van dorp Heumen

7 maart
20.00 - 22.00 uur

Inloop v.a. 19.45 uur
Verkiezingsdebat  
Nederasselt 

Ons Huis in  
Nederasselt

Onder leiding van 
De Gelderlander.

14 maart
20.00 - 22.00 uur

Inloop v.a. 19.45 uur
GL8 
Slotdebat 

Maldensteijn in  
Malden

Door omroep GL8 live uitgezonden 
op radio en televisie.

17 maart 10.00 - 16.00 uur
Informatiemarkt  
Winkelcentrum Malden

In winkelcentrum Malden

19 maart 15.30 - 19.30 uur
Politieke markt Malderburch & 
Verkiezingsbus Omroep  
Gelderland 

Zorgcentrum  
Malderburch in 
Malden

Een politieke markt waar vanaf 17.00 
uur ook een bezoek wordt gebracht 
door de Verkiezingsbus Omroep 
Gelderland in samenwerking met GL8.

21 maart

7.30u - 21.00 uur
- Gemeenteraadsverkiezingen
-  Referendum Wet op de inlichtin-

gen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

21.00 - 0.00 uur Uitslagenavond
Burgerzaal gemeente-
huis in Malden

Verzorgd door de gemeente Heumen 
in samenwerking met omroep GL8.

GL8 Radio-minidebatten
Op 17 februari en 3 en 10 maart is op zaterdagochtend tussen 12.00 en 13.00 uur op GL8 radio- en tv een 
minidebat te volgen. Aan de hand van diverse thema’s gaan politici met elkaar in debat. De uitzendingen 
zijn op radio te beluisteren via 106.2 (ether) of Caiway kanaal 708 en KPN kanaal 1022; op televisie te zien 
op Caiway kanaal 12 en KPN kanaal 1322. Verder doet GL8 verslag van de gezamenlijke startmanifestatie 
van de verkiezingscampagne op 24 februari en de informatiemarkt op 17 maart.

Verkiezingswinkel
Op 24 februari openen de zes politieke partijen een verkiezingswinkel in het winkelcentrum in Malden. In de 
periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen kunnen inwoners hier terecht voor informatie over de verkie-
zingen.  De winkel is geopend op vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
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Heumenkiest is een multimedIaal  
project om inwoners en politiek 
dichter bij elkaar te brengen op  
initiatief van de politieke partijen,  
de gemeente en de volgende media-
bedrijven:

Productie verkiezingsmagazine:

Ontwerp en Druk:

Voor meer informatie,
www.heumen.nl/heumenkiest

Beste kiezer
Op woensdag 21 maart mag u gaan 
stemmen voor een nieuwe gemeen-
teraad in de gemeente Heumen. U 
mag uw stem uitbrengen op de par-
tij en de kandidaat van uw keuze. 
We hebben het recht om te stem-
men, dus maak daar gebruik van. 

Niet in ieder land is die vrijheid er en 
de mogelijkheid om de samenstel-
ling van het bestuur te beïnvloeden. 
Door te stemmen laat u weten wat u 
belangrijk vindt. Ik zou het fijn vin-
den als u uw stem laat horen. Stem 
op de partij met de standpunten die 
u belangrijk vindt of op de kandi-
daat waarvan u denkt dat deze man 
of vrouw u het best kan vertegen-
woordigen in onze gemeenteraad.

Onze gemeenteraad telt 17 ze-
tels. 17 mensen, gekozen door de 
inwoners, die met elkaar verant-
woordelijk zijn voor alle belangrijke 
beslissingen. Uiteindelijk bepalen 
zij wat en waar er wordt gebouwd, 
of we veel of weinig geld besteden 
aan bijvoorbeeld onderhoud van 
de wegen of aan voorzieningen, of 
we gaan bezuinigen op initiatieven 
vanuit buurten of deze juist meer 

gaan stimuleren, enzovoort. Er zijn 
heel veel zaken waar een besluit 
over genomen gaat worden de ko-
mende vier jaar. Dan is het wel fijn 
als er mensen in de gemeenteraad 
zitten die namens u kunnen spreken 
en beslissingen nemen.

In dit magazine stellen zij zich aan 
u voor en leest u waar ze zich sterk 
voor willen maken. Ook vindt u een 
overzicht van alle verkiezingsacti-
viteiten. Kom gerust om u te laten 
informeren. Het kan u helpen bij het 
maken van uw keuze. Ik hoop dat ik 
op u mag rekenen.

Marriët Mittendorff  
Burgemeester gemeente Heumen
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Lokaal Sterk en Betrokken! 
De grote staatsman Winston Churchill wilde zich niet binden 
aan één (landelijk) politieke partij. Zo kon hij het goede van links 
en van rechts combineren. Volgens hem is er geen betere manier 
om de gehele bevolking te vertegenwoordigen. 

Net als Churchill is DGH, als lokale partij, 
ongebonden. Al meer dan vijftig jaar ver-
tegenwoordigt zij de Heumense bevolking. 
Raadsleden van DGH zijn verschillend van 
politieke achtergrond en vormen een goe-
de afspiegeling van onze samenleving. 
Politieke vraagstukken worden door hen 
niet benaderd vanuit één landelijke ideo-
logie, maar vanuit meerdere invalshoeken 
en op een lokaal praktische wijze opgelost.

Onze Lijsttrekker is:
Leo Jansen (Malden), Met mijn vrouw Ans 
woon ik sinds 1996 in Malden. Onze zoon 
Freek woont en werkt in Vietnam. Sinds 
2009 ben ik politiek actief, eerst als com-
missielid bij de lokale partij SAMEN VER-
DER en, sinds de fusie van beide partijen 
in 2014, ben ik gemeenteraadslid voor 
Democraten Gemeente Heumen. Ik heb mij 
de laatste jaren vooral verdiept in ruimte-
lijke ordening, bouw en wonen, maar ook 
financiën en economische zaken hebben 
mijn belangstelling. Sinds mijn pensio-
nering doe ik vrijwilligerswerk bij Malder-
burch en heb ik meer tijd voor de politiek. 

Ik ben altijd graag bestuurlijk bezig ge-
weest en ik wil dienstbaar zijn aan de ge-
meenschap. Dat kan ik als raadslid mooi 
combineren. Ik was heel blij dat de leden 
van DGH mij kozen als lijsttrekker. Een klus 
die ik vol trots op mij neem. Als lokale poli-
tieke partij zullen wij ons ook de komende 
vier jaren inzetten voor de belangen van 
alle inwoners van onze gemeente.

Onze overige kandidaten:
Herman Katteler (Malden). Raadslid 
sinds 2010 met bijzondere belangstel-
ling voor een gezond financieel beleid 
en goede intergemeentelijke samen-
werking.

Theo Noy (Heumen). Acht jaar raadslid. 
Initiatiefnemer voor de plaatsing van 
de geluidsschermen langs de Luden-
laan en het project “Zonnepanelen voor 
iedereen”. 

Rieks Dikkers (Malden). Zet zich in op 
meerdere beleidsterreinen en wil onze 
samenleving graag duurzaam maken.

Vincent Arts (Heumen). Getogen in 
Overasselt. Voorzitter van dorpshuis 
Terp. Staat voor leefbaarheid en  goede 
sociale samenhang.

Ronald Hunse (Malden). Bedrijfseco-
noom met een kopstudie in maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen. Zet 
zich in voor een verstandige verduurza-
ming van de gemeente.

Joyke Kruijt (Malden). HR Manager met 
een focus op het ontplooien van sa-
menwerkingsverbanden. Is als moeder 
van drie jonge kinderen sterk betrokken 
bij de leefbaarheid in onze gemeente.

Bas Hilbrands (Overasselt). Student 
bestuurskunde die zijn kennis wil inzet-
ten voor het politieke werk in onze  ge-
meente. 

Dorothé van Gorp-Zwiers (Overasselt). 
Vanaf 2006 woonachtig in Overasselt 
en sinds 2014 raadslid. Dorothé geeft 
nederlandse les aan statushouders. Is 
voor leefbaarheid in de kernen. 

Eric Laurant (Overasselt). Eric was de 
afgelopen vier jaar één van onze twee 
wethouders in het alom als daadkrach-
tig en succesvol ervaren college. 

Lijst 1

Van links naar rechts: 
Bas Hilbrands, Herman Katteler, 

Rieks Dikkers, Joyke Kruijt, Theo Noy, 
Leo Jansen, Ronald Hunse,  

Eric Laurant, Vincent Arts en 
Dorothé van Gorp-Zwiers.
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Lijst 2

Het CDA 
Een partij voor de mensen
Rob de Graaf voert opnieuw de CDA-lijst van de gemeente Heu-
men aan. Rob is 39 jaar en is opgegroeid in Malden. Door zijn ver-
leden als voetballer van Juliana, barmedewerker in de lokale hore-
ca en nu als raadslid kent Rob de gemeente goed. Hij is vader van 
twee dochters (3 en 5 jaar oud) en woont samen met Esther. In het 
dagelijks leven is hij docent bedrijfseconomie in Nijmegen.

In de afgelopen jaren heeft Rob, samen 
met Sander Meij en Jan van der Burgt, 
zich sterk gemaakt voor eerlijke poli-
tiek. Vanuit de oppositie werden goede 
raadsvoorstellen gesteund en mindere 
voorstellen geamendeerd of afgekeurd. 
Er worden alleen beloftes gedaan die 
waargemaakt kunnen worden, er wordt 
een eerlijke boodschap geuit.

Voor de komende jaren heeft het CDA 
concrete doelen om van de gemeente 
Heumen een nog prettigere woonom-
geving te maken. Enkele hiervan zijn:

Woningbouw 
Wij willen de komende jaren nog meer 
inzetten op woningbouw voor oude-
ren, starters en jonge gezinnen. Door 
de juiste keuzes te maken, kunnen we 
er samen voor zorgen dat inwoners 
van de gemeente Heumen een woning 

krijgen die past bij hun behoefte. Het 
CDA wil niet bouwen op speelveldjes 
en openbaar groen.

Zorg voor jong en oud
De gemeente Heumen staat er finan-
cieel gezond voor. Toch willen we vol-
doende bestemmingsreserves hebben 
om tijdelijke bezuinigingen op zorg 
voor jong en oud op te vangen. Het 
zorgdomein heeft binnen de gemeen-
telijke begroting de hoogste prioriteit 
en gaat boven andere zaken.

Voorzieningenniveau en het vereni-
gingsleven
De komende jaren zal de bevolkings-
samenstelling in Heumen veranderen. 
Er komen steeds meer ouderen en 
wellicht zal het aantal inwoners iets 
afnemen. Dit vraagt om gerichte in-
vesteringen om onze voorzieningen te 

verduurzamen. Investeringen in ener-
giebesparende maatregelen ontlasten 
sportverenigingen en dorpshuizen 
in hun energienota. Hierdoor kunnen 
deze makkelijker blijven voortbestaan 
als het ledenaantal afneemt of de 
doelgroep kleiner wordt.

Toerisme, economie en ondernemerschap
De gemeente Heumen is prachtig ge-
legen tussen de bossen, de vennen, ri-
vieren en het platteland. Ook hebben 
we een rijke cultuur historische achter-
grond (de Coehoorn, lapjesboom, etc). 
Dit zijn ideale ingrediënten om Heumen 
te promoten als gemeente waar mooi 
gefietst en gewandeld kan worden. 
We willen samen met ondernemers 
een breed gedragen plan ontwikkelen 
om Heumen meer bekendheid te ge-
ven. Onze lokale economie zal hier de 
vruchten van plukken. Meer informatie 
vindt u op www.cdaheumen.nl. 

Het CDA in Heumen bestaat uit een 
groep enthousiaste en betrokken le-
den die het beste uit zichzelf en de ge-
meenschap wil halen. Samen willen wij 
met u als inwoner de gemeente Heu-
men nog mooier maken. 

Daarom: Stem CDA, 
“Samen kunnen we meer!”

Uw lijsttrekker, Rob de Graaf

Van links naar rechts: Martine Hoos, 
Sander Meij, Rob de Graaf, 

Jan Gerrits en Jan van der Burgt
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Inwoners Voorop! 
De VVD Heumen is een lokale partij die onderdeel uitmaakt van 
een groter geheel. De VVD is sterk in de regio waarbij de VVD 
leden in de verschillende gemeenten nauw samenwerken in het 
Lokaal Netwerk Rijk van Nijmegen. 

Onze leden zijn lokaal zeer actief en 
worden daarnaast landelijk onder-
steund. De lokale VVD heeft invloed 
op wat er in Den Haag over ons wordt 
beslist. Zo maken wij ons sterk voor 
een zelfstandige gemeente Heumen. 
De visie van de VVD is dat wij de be-
langen van de gemeente Heumen 
het beste kunnen dienen door vanuit 
een zelfstandige positie met ande-
re gemeenten samen te werken. Om 
in die regionale samenwerking het 
Heumense geluid effectief door te 
kunnen laten klinken zijn sterke wet-
houders nodig die door een sterke 
gemeenteraad worden ondersteund. 
De VVD Heumen is daar klaar voor.

Het motto van ons verkiezingspro-
gramma is: Inwoners Voorop! Het ge-
meentebestuur heeft in de afgelopen 
jaren teveel gewerkt op basis van het 
BAV-principe (Beslissen, Aankondi-
gen, Verdedigen). Vanuit de oppo-

sitie hebben wij hier vaak tegen ge-
protesteerd. Volgens de VVD moet 
de mondige burger al in het eerste 
stadium van plannenmakerij worden 
betrokken.

Het is goed wonen in Heumen en dat 
willen wij graag zo houden. We doen 
dat door:
• financiën op orde te houden
• voldoende woningen te bouwen
• echte samenwerking met inwoners
• initiatieven te stimuleren
• veilig samen te kunnen leven
• voorzieningen op peil te houden
• bevorderen van duurzaamheid
• Heumense zelfstandigheid te be-

waken

De VVD wil een overheid die ervoor 
zorgt dat zaken voor elkaar komen en 
bij initiatieven niet hinderlijk in de weg 
loopt. De VVD wil ook een overheid die 
zuinig met het belastinggeld omgaat. 

Een overheid die begrijpt dat zij er is 
voor haar inwoners. Die begrijpt dat 
die inwoners over het algemeen zelf 
heel goed kunnen aangeven wat zij 
wel en wat zij niet willen. Dat betekent 
overigens ook dat deze overheid paal 
en perk stelt aan zaken die niet door 
de beugel kunnen.

Een leefbaar Heumen is voor ons na-
melijk ook een schoon, heel en veilig 
Heumen. Waar het iedere dag weer 
goed wonen, opgroeien, werken en 
ontspannen is. Een gemeente die 
goed naar haar inwoners luistert, is 
een gemeente die een goed oog heeft 
voor initiatieven en voorzieningen die 
dat mogelijk maken.

Voor de VVD in Heumen betekent dat 
geen lange lijst met fraai geformu-
leerde politieke wensen, maar een kort 
en realistisch lijstje. Een lijstje met on-
derwerpen waarover wij in de afgelo-
pen periode met inwoners in gesprek 
zijn geweest en die door hen zijn aan-
gedragen. Geen overdreven verwach-
tingen, maar gewone, haalbare zaken. 
Zaken waar wij in geloven en die wij, 
samen met u, willen waarmaken.

U vindt ons op: 
Facebook VVD Heumen

Lijst 3

Van links naar rechts: 
Erik Verbeek, René Waas, 

Gonny van Mérode-Peters, 
Peter Keemers,  Harry Smeets, 

Edwin Claassen
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Rob Schuurman 
uit Malden (1)
‘Ik wil de kloof tussen 
politiek en inwoners  
verkleinen. Ik weet 
hoe het werkt binnen 
de gemeentepolitiek. 
Voor elk besluit wil ik 
minimaal de mening 
van 7 tot 8 inwoners 
hebben gehoord. 
Verder ben ik van de 
inhoudelijke discus-
sies die ergens toe 
leiden, zeker als het 
om groen en duur-
zaam gaat. Zo ben ik 
voor een duurzaam-
heidsfonds. Ook vind 
ik het belangrijk om 
als lijsttrekker alle 
talenten van mensen 
te voorschijn te halen, 
ze te laten glanzen.’

Ineke Gijsenbergh 
uit Malden (2)
‘Ik zet me in voor 
meer welzijn. Minder 
dwang bij bijstands-
uitkeringen, verster-
king van de sociale 
cohesie in de wijken 
en dorpskernen, aan-
dacht voor kwetsbare 
groepen, een sterk 
preventief zorgbeleid 
voor jong en oud, 
geen wachtlijsten in 
de jeugdzorg, betaal-
bare woonruimte voor 
jongeren en aandacht 
voor de integratie van 
status-houders.’

Jaap Russcher 
uit Heumen (3)
‘Ik ga voor de beoogde 
klimaatneutraliteit 
van de gemeente 
Heumen. Liefst voor 
2030. Bijvoorbeeld 
met zonnepanelen 
op gebouwen zoals 
basisscholen. Ik kijk 
met een frisse 
optimistische blik 
naar nieuwe energie-
vormen, hou van 
vernieuwing en ben 
voor de vermindering 
van verspilling 
zonder betutteling.’ 

Mitra Nabizadeh 
uit Malden (4)
‘Ik ben van mening 
dat wij verantwoord 
met onze aarde 
moeten omgaan, voor 
onze kinderen én 
alle andere levende 
wezens op aarde. 
We moeten zuinig 
zijn met voedsel en 
grondstoffen. Ik werk 
graag mee aan een 
aangename leefom-
geving waar iedereen 
zich thuis voelt.’

Sjak Leydekker 
uit Malden (5)
‘Afval is grondstof. 
Daar maak ik me hard 
voor. Daar valt nog zo 
veel in te verbeteren! 
Ik ondersteun alle 
duurzame stappen. 
Minder CO2-uitstoot, 
een duurzaamheids-
coach voor inwoners 
en bedrijven, schone 
energie en ruimte 
voor de natuur, dus 
een open Lierdal.’

Marko Sengers 
uit Heumen (6)
‘Empathie, solidari-
teit en duurzaam-
heid zijn voor mij 
echte kernwaarden. 
Ik wil ervoor zorgen 
dat er geen mensen 
worden vergeten in 
onze gemeente. Met 
het bestrijden van 
eenzaamheid onder 
ouderen, het verbe-
teren van de sociale 
cohesie en integratie 
van statushouders.’

Positief. Het hart op 
de juiste plaats: links. 
Dé partij in Heumen 
met een sterke focus 
op groen. 

De speerpunten van 
GroenLinks:
Groen & duurzaam: 
De schoonste ambities
Links & sociaal: 
Niemand uitsluiten
Besturen & bewegen: 
Samen met u!

Maak kennis met onze 
mensen en ambities:

GroenLinks Alles Groen

Kies GroenLinks! www.groenlinksheumen.nl 

LIJST 5

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 7

POLITIEKE PARTIJEN



Onze kandidaten

SamenWerkt! - lijst 5
De verkiezingen op 21 maart gaan over u, over uw kinderen, uw ou-
ders en over uw buren. Want of het nu gaat over de stenen in de 
straat of de zorg voor uw kinderen: het gaat over ons allemaal.

De PvdA Heumen is trots dat we de afge-
lopen jaren het wonen, werken en leven 
in Heumen hebben verbeterd. 

We hebben veel bereikt. 
Waarvan een uitbreiding van het aantal 
sociale huurwoningen en een nieuwe 
sporthal met zwembad in Malden en het 
fietspadenplan slechts voorbeelden zijn.

Het is onze overtuiging dat we iedereen 
nodig hebben om met plezier in een so-
ciale, duurzame en gezellige gemeente 
te kunnen wonen, waarbij we er voor el-
kaar zijn. Dit doen we samen omdat Sa-
menWerkt! 

We gaan ons dan ook  de komende jaren  
inzetten voor een gemeente waarin het 
prettig wonen is. 
Een gemeente waarin mensen oog heb-
ben voor elkaar. Waarin duurzaamheid 
centraal staat. De PvdA vindt het be-
langrijk dat er voor iedereen goed en 
eerlijk werk is. We gaan vol voor een sa-
menleving die klaar is voor de toekomst. 
Daar hebben we uw stem voor nodig.

Wij bouwen graag samen met u verder aan 
de toekomst van onze gemeente. 
Bent u benieuwd naar onze ideeën voor 
de toekomst van de gemeente Heumen? 
Kijk dan op www.pvdaheumen.nl
of mail: heumen@pvda.nl

Ans Stunnenberg (61)

Joep Witsiers (24)

Toon Janssen (66)

Theo Müller-
Königkrämer (28)

Kristiaan Laumen (26)

Hub Hamers (68)
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Lijst 6

Goed Onderwijs, Goede 
Energie en Goed Wonen!
21 maart 2018 kunt u kiezen voor D66 in Heumen, een nieu-
we lokale partij met frisse ideeën. Het gaat goed met Heumen, 
maar het kan natuurlijk nog beter. Als u voor ons kiest, gaan 
we met veel plezier aan de slag om onze dorpen nog mooier en 
levendiger te maken, samen met u.

Wij kijken vol optimisme naar de toe-
komst, in alle vertrouwen dat we nog 
veel moois kunnen bereiken. U mag 
van ons verwachten dat we ons gaan 
inzetten voor goed onderwijs, een 
goed klimaat, goed wonen en goede 
zorg. Hoe? We hebben als voorberei-
ding op de komende raadsperiode 
veel ideeën verzameld waar we mee 
aan de slag willen. In gesprek met u 
gaan we die positieve energie vorm 
en inhoud geven. 

We willen informatie en besluit-
vorming meer open en toeganke-
lijk maken voor de inwoners, zodat 
inwoners ook echt meer betrokken 
kunnen zijn. We geloven in de kracht 
van mensen om met elkaar hun eigen 
leven op te bouwen.

We zijn nieuw, maar we zijn ook goed 
voorbereid op de komende vier ja-
ren. We zijn al twee jaar veel op straat 
en in de dorpshuizen te vinden. In 
de gesprekken die we zo met inwo-
ners voerden hebben we gehoord 
wat er belangrijk gevonden wordt. 
We hebben deskundigen gesproken 
en bijeenkomsten georganiseerd, 
zoals over “Gezond ouder worden 
in de toekomst”. Wat we zo geleerd 
hebben, heeft in ons verkiezings-
programma een plek gekregen. Lees 
vooral ook dat programma, dat onli-
ne beschikbaar is, voor meer concrete 
speerpunten en motivatie.

We hopen op een mooie vertegen-
woordiging in de gemeenteraad, 
zodat we uw belangen goed kunnen 

vertegenwoordigen in de gemeen-
te, maar zeker ook in de regio. D66 
Heumen is opgericht door een en-
thousiaste en gemotiveerde groep 
mensen, met veel verschillende 
kwaliteiten. Dit team zal zich binnen 
én buiten de raad blijven inzetten 
voor u als inwoner. 

We zijn een lokale partij die bezig is 
met lokale vraagstukken, met ste-
vige ondersteuning van een pro-
fessionele landelijke en regionale 
organisatie. Dit is belangrijk, omdat 
de gemeente er steeds meer taken 
bij krijgt en het politieke werk daar-
door steeds ingewikkelder wordt. 

Met trots kunnen we zeggen dat 
onze topkandidaten uit elk dorp in 
onze gemeente komen, evenveel 
mannen als vrouwen, uiteenlopen-
de leeftijden en diverse achter-
gronden. 

Vol vertrouwen maken we Heumen 
toekomstbestendig, in onderwijs, 
klimaat, wonen en de zorg voor jong 
en oud.

Meer informatie vindt u op:
www.heumen.d66.nl

Van links naar rechts: 
Bernadette Smelik, 

Marvin van Gelder, Rizka 
Simons, Lijsttrekker Frank 
Eetgerink, Gerard Laenen 

en Janneke Idsenga
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Uitgangspunten Maatschappelijke voorzieningen

• Lokaal en onafhankelijk;
• Vertrouwen in kracht en kunnen van inwoners;
• Menselijke maat is leidend;
• Betrokkenheid bij de eigen leefomgeving; 
• Duurzame en financiële rekening niet doorschuiven;
• Hart voor de lokale samenleving.

• Vergroten leefbaarheid dorpen en wijken;
• Voldoende mogelijkheden voor ontmoeten, 
 culturele activiteiten, sporten, spelen en recreatie;
• Verantwoorde ondersteuning van verenigingen  
 en dorpshuizen;
•  Voorzieningen toegankelijk maken voor een breder  

scala aan inwoners. 

•  Het CDA is een volkspartij die samen met 
 de inwoners wil werken aan een gezonde, respectvolle  
 en veilige gemeente. 
•  Dit doen we aan de hand van onze basisbeginselen: 
 ”solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, 
 publieke gerechtigheid en rentmeesterschap.”

•  Het voorzieningenniveau wordt geborgd voor 
 de toekomst. Door investeringen in groene stroom e.d.  
 krijgen verenigingen, buurthuizen lagere kosten. 
•  Voor Overasselt, Heumen en Nederasselt heeft de  
 gemeente de plicht om de buurthuizen te helpen.

Een gemeente zorgt dat zaken voor elkaar komen en  
zit initiatieven niet in de weg. Een overheid is zuinig 
met belastinggeld en begrijpt dat zij er is voor haar 
inwoners.

De VVD wil goede, toegankelijke en goed gespreide 
sport-, onderwijs- en gemeenschapsvoorzieningen in 
onze gemeente. Dat betekent aandacht voor goed on-
derhoud en een bijdrage aan vervanging als dat nodig is.

GroenLinks voor: Duurzame energie en gezond  
klimaat doorgeven aan onze kinderen. Emancipatie 
en individuele ontplooing,  gemeenschapszin tussen 
inwoners en onderlinge solidariteit, democratiserende 
politiek, zorg voor kwetsbare mensen.   
www.groenlinksheumen.nl 

Dorpshuizen essentieel voor ontmoeting in dorp en 
wijk. Huiskamers starten samen met wijkcomites/
platforms Malden. Vonkjes en initiatievenbudget 
stimuleren. 
Beweging/Sport bevorderen, behoud sportparken 
en trapveldjes in de buurt.

• Vertrouw op eigen kracht van mensen 
• Streef naar een duurzame, harmonieuze samenleving 
• Denk en handel over gemeentegrenzen heen 
• Beloon prestaties en deel de welvaart
• Koester de grondrechten en gedeelde waarden 

• Ieder kind moet kunnen sporten 
• Rookvrije zones langs sportvelden
• Multicourt terug in Malden
• Dorpshuizen in stand houden 
• Behoud en uitbouw van recreatieve voorzieningen  

Ons verkiezingsprogramma gaat over Heumen als  
leefgemeenschap. Over u, uw kinderen, ouders en buren. 
Of het nu gaat over stenen in de straat of de zorg:  
gemeentepolitiek gaat over ons allemaal.

Ontmoetingsruimten in iedere dorpskern/wijk: omdat 
ontmoeten bijdraagt aan een goed verenigingsleven, 
samen met mooie evenementen brengt dat gezelligheid 
en verkleint de kans op eenzaamheid.
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Jeugd & jongeren Zorg & welzijn Samenwerking met de samenleving

•  Basisscholen: behouden in alle kernen; in 
Malden spreiding over wijken;

· Voldoende speeltuinen en trapveldjes;
·  Waarnodig ondersteuning voor kinderen 

en gezinnen;
·  Versterken jongerenwerk en vergroten 

bereik jeugdhonken;
· Voldoende woningen voor jongeren.

•   Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor 
zichzelf, elkaar en doen naar vermogen mee;

· Kwetsbare inwoners krijgen ondersteuning;
·  Meer aandacht voor: inwoners die langer 

zelfstandig blijven wonen, de groeiende 
groep dementerenden en minimaregelingen.

•  Benutten levenservaring, deskundigheid 
en energie van onze inwoners;

• Inwoners betrekken bij besluitvorming;
•    Goede contacten met dorpsraden en 

wijkplatforms en blijvend ondersteunen 
inwonersinitiatieven. Hiertoe inzet van 
welzijns- / leefbaarheidscoach  
(opbouwwerk).

•   Basisscholen in de kleine kernen 
 moeten behouden blijven. Voldoende 
 speelplekken moeten aanwezig zijn 
 voor jong en oud. 
•  Voor de kinderen moeten er 
 fatsoenlijke speeltoestellen komen.

•  Speciaal ouderenbeleid kan nodig zijn. 
•    Met de toenemende vergrijzing moeten  

wij als gemeente meer beleid speciaal  
voor ouderen ontwikkelen. 

•   Het zorgdomein krijgt de hoogste 
 prioriteit binnen de gemeentelijke 
 begroting.

•  Inwoners horen meer zeggenschap te  
krijgen over de ruimtelijke invulling van 
de eigen woonwijk. Dit gebeurt onder  
begeleiding van de gemeente, die alleen 
faciliteert. Gemeente hoort te vertrou-
wen op haar inwoners. 

De VVD wil meer woonruimte voor jonge-
ren, bijvoorbeeld door het aanpassen van 
leegstaande gebouwen. Onze jeugd moet 
veilig kunnen sporten op schone voet-
balvelden. Goed gespreide onderwijs- en 
sportvoorzieningen. Veilige schoolroutes.

De gemeente moet volgens de VVD 
begrijpen dat zij er is voor haar inwoners 
die over het algemeen zelf goed kunnen 
aangeven wat zij wel en wat zij niet willen.

Volgens de VVD moet een gemeente goed 
naar inwoners luisteren. De VVD wil een  
gemeente die oog heeft voor initiatieven 
vanuit burgers en ondernemingen met 
voorzieningen die dat mogelijk maken.

Meer betaalbare woonruimte jongeren.
Kindcentrum in nieuw schoolgebouw  
Malden-Oost. Uitbreiding jongerenwerk. 
Stimuleren cultuurbezoek met cultuur-
voucher jongeren tot 18 jaar. Ondersteu-
nen Kinderraad.- Multicourt snel nieuwe 
plek.

Kwaliteit zorg is leidend: lokaal wat lokaal 
kan. Versterken ambulante buurtzorg. 
WMOvergoeding aan vrijwilligersor-
ganisaties die WMO-taken uitvoeren 
(bijvoorbeeld dagbesteding). Voldoen-
de inkoop specialistische Jeugdzorg en 
versterken preventieve zorgtaken Cen-
trum-Jeugd-Gezin.

Samenspraak: inwoners en deskundigen 
bepalen agenda van raadscommissies mee. 
Periodieke bijeenkomsten met inwoners 
bespreking nieuwe ontwikkelingen. Ver-
snellen integratie vluchtelingen: gemeen-
te weer regie taalles, vluchtelingen doen 
sneller mee  door (vrijwilligers)-werk/
studie.

• Iedere school een conciërge 
•  In overleg met scholen meer aandacht 

voor cultuuronderwijs 
•  Deskundig sportonderwijs op de scholen
• Rookvrije generatie
• Buitenschoolse huiswerkbegeleiding
• Raadsleden voor de klas 
• Bevorderen van digitale geletterdheid

•  Goede samenwerking tussen jeugdzorg 
en het onderwijs 

•  Eén loket voor zorgvragen om  
toegankelijkheid te bevorderen

•  Faciliteren van vrijwilligers en  
organisaties 

•  Belangen van kwetsbare burgers voorop, 
niet de procedure en regelgeving

•  Inwoners moeten zich mede-eigenaar 
voelen van de gemeente 

•  Betere digitale toegankelijkheid van de 
gemeente 

•  Uitdagen van de dorpsraden en  
wijkplatformen 

•  Inwoners actief betrekken met digitale 
middelen

We stimuleren onze educatieve voorzie-
ningen: Heemtuin, Kadans, het Muziekcol-
lectief en onze verenigingen: omdat leren, 
plezier en ontmoeten hier samengaan. Er 
valt op meerdere plekken iets te leren. 

Wij willen de wijkopbouwwerkers terug, 
als schakel tussen inwoners, ondernemers, 
organisaties en gemeente. Zij signaleren 
bijvoorbeeld eenzaamheid bij ouderen. U 
kunt bij hen terecht met een initiatief, idee 
of verbeterpunt voor uw wijk.

Onze gemeente is van iedereen. Samen met 
onze inwoners, verenigingen, bedrijven 
willen we ontwikkelingen in onze dorpsker-
nen in samenhang bekijken. Leefbaarheid, 
duurzaamheid en betaalbaarheid vinden we 
daarbij belangrijk. 
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Cultuur & natuur Economie, werk & inkomen

•  Openbare ruimte toegankelijker maken en duurzaam 
inrichten;  

• Verbeteren van onderhoud bestrating en plantsoenen, 
 zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen;
• Promotie van landschappelijke en natuurlijke 
 omgeving met oog op recreatie. 

•  Aanbesteden van gemeentelijke projecten bij lokale 
 of regionale bedrijven;
• ZZP-ers en starters ondersteunen door faciliteren 
 van trefcenter /(net)werkplek;
• Agrariërs ruimte geven alternatieve bedrijfsactiviteiten 
 te ontwikkelen; 
• Handhaven gratis parkeren.

•  Heumen moet werk maken van meer toeristische 
 initiatieven met als speerpunt haar bossen, 
 vennengebied en buitengebied. 
•  Inwonersinitiatieven om wandel-/fietsroutes 
 aan te leggen worden gesteund. 
•  Behoud van cultureel erfgoed verdient veel aandacht.

•  Het midden- en kleinbedrijf dient voorrang te krijgen 
 bij aanbestedingsprojecten.
•  Met kerst-/groen-/paasmarkten worden mogelijkheden 
 geboden om te ondernemen. 
• Nevenactiviteiten voor agrariërs worden gestimuleerd.
•  Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
 moeten geholpen worden

De VVD staat voor behoud van onze groene leefomgeving 
inclusief groen in de wijken. De VVD kiest voor toegan-
kelijke gemeenschapsvoorzieningen, ook op cultureel 
gebied. 
Goed onderhoud en vervangingsbijdragen wanneer nodig.

De VVD kiest voor ruimte om te ondernemen door het 
faciliteren van initiatieven en zorgen voor minder bureau-
cratie. 
Het winkelcentrum is en blijft belangrijk; daarom geen 
betaald parkeren in Malden.

•    De kansen benutten die onze natuur, cultuur en  
historie ons bieden

• Toerisme in de gemeente stimuleren 
•  Het realiseren van één aanspreekpunt voor nieuwe 

initiatieven op het gebied van toerisme 

•  Eén gemeenteloket voor ondernemers
•  Bij aanbestedingsregels wordt gelet op kwaliteit en 

duurzame innovatie 
•  Voldoende stageleerwerkplaatsen voor jongeren en 

voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
• Stimulering innovatieve agrarische ondernemingen  

Lierdal blijft open natuurgebied. Biodiversiteit in 
openbaar groen. Financiële vergoeding  voor omgeving 
vrij houden zwerfafval.  Samenwerking met natuurorga-
nisaties. Cultuur ook voor jongeren toegankelijk maken. 
Ondersteunen initiatieven versterking cultureel-toeris-
tisch karakter gemeente.

Flexwerkruimte  ZZPers. Hergebruik stimuleren. Afval 
als grondstof. Experimenteren basisinkomen, minder 
dwang bij bijstandsuitkering, meer gericht op kwalitei-
ten van mensen (Werkbedrijf). Armoedebeleid intensi-
veren:  Minimaregelingen vereenvoudigen. Voedselbank 
overbodig  maken.

Onze gemeente heeft mooie en bijzondere plekjes en 
prachtige natuur. We moeten zuinig zijn op ons land-
schappelijke en culturele erfgoed, het legt de verbinding 
tussen verleden, heden en toekomst.

We stimuleren dat onze jongeren al hun mogelijkheden 
op educatie goed benutten: omdat een goede baan bij-
draagt aan geluk en een goede opleiding heel veel meer 
kansen biedt op werk. 
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Wonen Duurzaamheid Bestuur & financiën

•   Behoud van dorpse groene karakter van 
de 4 kernen;

•  Voldoende betaalbare woningen voor jon-
geren, starters, doorstromers en ouderen;

•  Verkeersknelpunten aanpakken (Rijksweg 
Malden, Looistraat Heumen);

•  Gezellige, gezonde en veilige  
dorpscentra.

•  Energiebesparen, zonne-energie voor 
 iedereen en zo min mogelijk windturbines;
•  Aantal (doorgaande) autokilometers ver-

minderen met oog op uitstoot en  
verkeersveiligheid;

•  Stimuleren afvalscheiding, hergebruik, 
 kringloop en repair;
•  Nieuwbouw: duurzaam, energieneutraal 
 en ‘all-electric’. 

•  Samenwerken met andere gemeenten; 
 maar zelfstandig blijven
• Geen OZB verhoging;
•  Blijvend voeren van een solide  

financieel beleid; 
•  Ontstane financiële ruimte gebruiken  

om  voorzieningen te versterken;
• Beleid moet meerwaarde opleveren. 

•  Woningbouw voornamelijk voor jonge 
 gezinnen, starters en ouderen. 
•  Inbreiden op groenstroken en openbaar 
 groen doen we niet. Malden moet haar 
 groene en ruimtelijke karakter behouden.

•  Duurzaamheid heeft hoge prioriteit. 
•  Gemeente helpt inwoners met 
 verduurzaming van eigen woning. 
•  Windenergie is prima, mits er draagvlak is 
 onder de bevolking (zonder draagvlak 
  geen windmolens bij Overasselt/
 Nederasselt).

• Geen OZB-verhogingen. 
•   Meerjarenbegroting gericht op overschot-

ten. Nu sparen om de toenemende zor-
guitgaven op lokaal niveau ook in tijden 
van crisis te kunnen voldoen.

•   Heumen blijft zelfstandig, samenwerkend 
in de regio!

De VVD vindt dat iedereen in onze gemeente 
een betaalbare woonruimte moet kunnen 
vinden. Dus ook woonruimte voor jongeren, 
starters en ouderen die kleiner willen of 
moeten gaan wonen.

De VVD wil voor duurzame initiatieven jaar-
lijks €300.000 vrijmaken om deze te sti-
muleren binnen onze gemeente. Daarnaast 
prefereert de VVD windenergie geconcen-
treerd langs de A73 boven spreiding over 
heel Heumen.

In 2016 was Heumen voor woningeigenaren 
de op vijf na duurste gemeente terwijl de 
gemeentelijke spaarpot overstroomt. De OZB 
kan (en moet dus) omlaag met gemiddeld 
€ 75 per jaar.

• Meer betaalbare huisvesting voor jongeren. 
•  voldoende sociale woningbouw. 
•  Aantal huurwoningen voor nood bij ge-

zinnen in echtscheiding. 
•  Ontmoeting en saamhorigheid stimuleren 
 door (ver)bouwen hofjes en centraal 
 wonenprojecten.

Klimaatneutraal in 2030: instellen duur-
zaamheidscoach en duurzaamheidsfonds. 
Faciliteren opstart Heumense energiecoöpe-
ratie van inwoners. Uitbreiding oplaadpunten 
elektrische fiets/auto. Gezamenlijke aankoop 
van zonnepanelen voor gebouwen met maat-
schappelijk functie (scholen, sportacc., etc.).

Open en transparante bestuursstijl van de 
gemeente. Beginspraak: inwoners vanaf 
begin betrekken. Samen draagvlak creëren. 
Heumen blijft zelfstandig. Sluitende be-
groting. Duurzaamheidsfonds voeden uit 
jaarlijks begrotingsoverschot. Gemeente 
voorbeeldfunctie duurzaam inkopen.

• Doorstroming op de woningmarkt
•  Levensloopbestendige energieneutrale 

nieuwbouw 
•  Belangrijke fietspaden in de gemeente 

slim verlichten
•  Doorstroming en veiligheid van de  

Rijksweg verbeteren in samenwerking 
met Nijmegen en provincie.

• Slim openbaar vervoer

•   Duurzaamheid in alle beleidsgebieden
•   Duurzame energieopwekking van en voor 

de inwoners
•   Meer oplaadpalen voor elektrische  

vervoermiddelen
•  Meer groen, minder stenen in de wijk
•  Verduurzamen van bestaande woningen  

•   Transparantie over beleid, besluiten  
en kosten 

• Gezonde financiële huishouding 
•  Wij staan voor de belangen van de  

gemeente Heumen in de regionale  
samenwerkingsverbanden 

De Rijksweg moet vanwege leefbaarheid en 
bereikbaarheid op de schop. Samen met in-
woners en andere partners overtuigen we de 
provincie dit ernstige leefbaarheidprobleem. 
We willen desnoods de Rijksweg overnemen.

Duurzaamheid en veiligheid beginnen thuis. 
De PvdA wil dat mensen zich in huis en hun 
directe woonomgeving prettig en veilig 
voelen. Samen met inwoners willen we daar 
een buurtplan voor maken.

U kunt van uw gemeente verwachten dat 
u vriendelijk, goed en efficiënt geholpen 
wordt. Dit hebben we de afgelopen jaren 
bereikt en willen we dit zo houden en waar 
mogelijk verbeteren.
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Lijst 3

1 Rob de Graaf Malden

2 Sander Meij Malden

3 Jan van der Burgt Overasselt

4 Martine Hoos Malden

5 Jan Gerrits Overasselt

6 Frouwke Kuijpers-Kwant Heumen

7 Maarten Schoenaker Malden

8 Lambert de Wildt Overasselt

9 Lily Hutjes-Boelaars Malden

10 Arnold van den Broek Malden

11 Jan van Duijnhoven Heumen

12 Anneke Crul-Lockefeer Malden

13 Gerrit Kesseler Heumen

14 Luuk de Blois Malden

15 Hub Zwart Malden

16 Ferdinand van Wijk Malden

1 Harry Smeets Malden

2 René Waas Nederasselt

3 Edwin Claassen Heumen

4 Erik Verbeek Malden

5 Sander Paau Nijmegen

6 Ad Coppens Malden

7 Bart Prins Malden

8 Patrick Bouman Malden

9 Hans Coenen Malden

10 Peter Keemers Malden

11 Ruud van Gerrevink Malden

12 Gonny van Merode-Peters Malden

1 Leo Jansen Malden
2 Herman Katteler Malden
3 Theo Noy Heumen
4 Rieks Dikkers Malden
5 Vincent Arts Heumen
6 Ronald Hunse Malden
7 Joyke Kruijt, e.v. Blom Malden
8 Bas Hilbrands Overasselt
9 Dorothé van Gorp-Zwiers Overasselt
10 Eric Laurant Overasselt
11 Jacques Lelieveld Malden
12 Mylène Botermans Malden
13 Ilona Wijnakker-Kühnen Heumen
14 Karin Jilesen - Wevers Overasselt
15 BirgitBorghans - de Sévaux Malden
16 Mieke de Graaff - Ter Horst Overasselt
17 Vincent Thelosen Overasselt
18 Remco Slort Malden
19 Geert Haex Heumen
20 Vincent Jansen Malden
21 Frank Hilbrands Overasselt
22 Jan Paul Bevoort Malden
23 An Barten - Klaassen Malden
24 Elien Kremers Overasselt
25 Theo Teunissen Malden
26 Ria van Elten-Bliekendaal Nederasselt
27 Ineke van Rijn - Klaassen Malden
28 Peter Verhoeven Heumen
29 Gert Thijssen Malden
30 Jacky van Eldijk Heumen
31 Theo Wagener Malden
32 Fanny Coolen - Dikkers Malden
33 Willie Lemmens Overasselt
34 Pieter van Beuningen Heumen
35 Ronney De Abreu Malden
36 Eric Janssen Malden
37 Annie van Eldijk - Derks Nederasselt
38 Berry Bruijsten Heumen
39 Ghadisja Abdallah - Himi Malden
40 Els Lamers - Wijers Overasselt
41 Wout Albers Heumen
42 Erik Schambach Malden
43 Jan Banning Heumen
44 Sonja van de Merendonk Overasselt
45 Henk Bourgondiën Heumen
46 Pierre Hautvast Malden
47 Riny Bruijsten Nederasselt
48 Marc Hartman Overasselt
49 Jan Wijnakker Heumen
50 Ellen de Swart Overasselt

Lijst 2Lijst 1
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1 Rob Schuurman Malden

2 Ineke Gijsenbergh Malden

3 Jaap Russcher Heumen

4 Mitra Nabizadeh Malden

5 Sjak Leijdekker Malden

6 Marko Sengers Heumen

7 Hennie Grol Overasselt

8 Jana Flohr Overasselt

9 Dirk van Rens Malden

10 Marjolein van den Brink Overasselt

11 Jan van der Leij Overasselt

12 Saskia Frankena Malden

13 Vivian Vermetten Malden

14 Ebrahim Shafieani Shehni Malden

15 Arna Wijnakker Heumen

16 Matthijs Glastra Malden

17 Lide Geurts Malden

18 Ruud van Gisteren Malden

19 Marleen van Gils Malden

20 Erik Harings Overasselt

21 Robbert Zweegman Malden

22 Irene Dankelman Malden

23 Eddy Oude Vrielink Malden

24 Vera van Kouwen Malden

25 Saskia Tuinder Malden

26 Nelleke Vonk Malden

27 Ants Creemers Malden

28 Marijke Strijk Malden

29 Jen Verheijen Overasselt

Lijst 6Lijst 4 Lijst 5

1 Ans Stunnenberg  Malden

2 Joep Witsiers  Malden

3 Toon Janssen  Malden

4 Theo Müller-Königkrämer Malden

5 Kristiaan Laumen  Malden

6 Hub Hamers  Malden

7 Marij Delissen  Malden

8 Harrie Joosten  Overasselt

9 Dieuwke Oegema  Malden

10 Theo van Koningsbruggen Malden

11 Hans Hautvast  Malden

12 Annette Mengde-Kruithof Overasselt

13 Leo Stunnenberg  Malden

14 Ria Hoefnagel  Malden

15 Harry Harleman  Malden

16 Adrie Claassen  Malden

17 Marcel van Grunsven  Malden

18 Dick van den Broeke  Malden

19 Wopke Veenstra  Malden

20 Jan Fiselier  Malden

21 Peter van der Molen  Malden

22 John Arts  Malden

23 Henk van den Berg  Overasselt

 1 Frank Eetgerink Nederasselt

2 Bernadette Smelik Malden

3 Gerard Laenen Heumen

4 Janneke Idsenga Malden

5 Marvin van Gelder Overasselt

6 Rizka Simons Overasselt

7 Leon Pillich Malden

8 Tom Buis Malden

9 Harry Crijns Malden

10 Patrick Schoutens Malden

11 Simon Schimmel Heumen

12 Marc Seutter Malden

13 Wouter Maalcke Malden

14 Ivo van den Hurk Malden

15 Edith Jansen-Schut Malden

16 Bernard Ellenbroek Malden

17 Joep Bijlmer Malden

KANDIDATENLIJST



Voor meer informatie: www.heumen.nl/heumenkiest

 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
21 MAART

Kunt u zelf niet stemmen?
Machtig iemand om voor  u te stemmen. 

Drukke dag?
U kunt stemmen van 
07.30 tot 21.00 uur.Stemmen

Vergeet uw stempas 
en ID-bewijs niet. 

Stempas niet ontvangen? 
U kunt tot uiterlijk 20 maart 
12.00 uur een nieuwe aanvragen.

Stemlokalen
Heumen
Verenigingsgebouw Terp

Malden
Schoolgebouw Vuurvogel 1
Schoolgebouw Vuurvogel 2
Malderburch – kapel
Woonvorm De Lage Horst
Basisschool de Tovercirkel

Nederasselt
Verenigingsgebouw Ons Huis

Overasselt
Verenigingsgebouw Overasselt


