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Voorwoord lijsttrekker

Onze plannen voor de toekomst. 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022 van 
D66 Son en Breugel.

Met veel passie en energie zijn wij er in onze ogen in 
geslaagd om een mooi en aansprekend programma te 
schrijven, waarmee we de komende jaren samen met 
u aan de slag willen gaan.

 In 2017 organiseerden wij ons eerste politieke café. 
Daar vroeg ik onze sprekers naar hun passie en 
drijfveren om de politiek in te gaan. Het werd een 
prachtige avond, waar veel mensen spraken over hun betrokkenheid met de politiek. 
 Mijn betrokkenheid is ontstaan vanuit mijn verleden als alleenstaande moeder. Zoals zo 
velen heb ook ik veel facetten van het leven mee mogen maken. Hierbij ben ik tegen redelijk 
wat muren aangelopen en weet ik hoe het is om je machteloos te voelen. Een van de 
belangrijkste dingen die ik in al die jaren geleerd heb, is dat mensen over een enorme 
zelfredzaamheid beschikken. Ik geloof dus sterk in de eigen kracht van mensen, waarbij de 
overheid, indien nodig, als tijdelijk vangnet fungeert. Vanuit mijn eigen ervaringen weet ik tot 
wat mensen in staat zijn, zeker wanneer zij hun schouders eronder zetten.

U kunt in ons programma lezen welke visie wij als D66 hebben. Natuurlijk kan altijd alles 
beter wanneer je naar het verleden kijkt. Wij zijn gericht op de toekomst vanuit positiviteit en 
draagvlak. Het is tijd om de burger meer te betrekken bij de besluitvorming en daar kunnen 
wij als D66, samen met u een waardevolle bijdrage aan leveren.

 De afgelopen maanden hebben wij werkbezoeken afgelegd, onze mening laten horen en 
zijn wij volop in gesprek geweest om naar uw verhaal te luisteren. Wij hebben goed naar 
u geluisterd en op de volgende pagina’s vindt u dan ook de speerpunten, zoals hieronder 
beschreven. Deze punten zullen als een rode draad door dit hele programma lopen. 
 
Wij gaan voor:

1. Meer veiligheid 
2. Meer transparantie
3. Meer kansen voor iedereen
 
 Elke stap die we nemen en iedere beslissing die we maken in ons leven gaat over onze 
toekomst. Ik wil heel graag samen met u onze schouders eronder zetten.
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Speerpunten
De komende vier jaar willen wij voor u in de raad zitting nemen. Hieronder 
staan onze speerpunten die voor ons ondubbelzinnig vooraan staan. Wij 
gaan deze graag samen met u verwezenlijken in Son en Breugel.

Meer Veiligheid
-> Schoolzwemmen vanaf groep 6
-> Het vergroten van ons gevoel van veiligheid, 

Meer transparantie
-> Transparante sociale kaart. Weet u waar u naartoe moet als u hulp 
nodig heeft?
-> Transparante gemeente. Besluitvorming moet dichter bij de inwoner 
liggen.
-> Standpunten Jeugdgemeenteraad en Jongerenraad betrekken bij het 
bestuur

Meer kansen voor iedereen
-> Ruimte voor jongeren en betere verbindingen richting studentensteden.
-> Integraal wonen



Samenvatting
Weinig tijd? Lees hier een korte samenvatting!

Een veilig dorp, waarin de gemeente transparant is en waar iedereen 
de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en zich te ontplooien. Dat is 
wat D66 nastreeft. Uit ons verkiezingsprogramma hebben we een 
aantal speerpunten gefilterd die, met het oog op de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen, wat ons betreft extra aandacht verdienen. 
Stem op 21 maart op D66!

Meer veiligheid
- Schoolzwemmen vanaf groep 6 · -
- Gevoel van veiligheid vergroten

Meer transparantie
- Transparante sociale kaart 
- Een bestuur dat transparant is naar  haar inwoners

Meer kansen voor iedereen
- Ruimte voor jongeren 
- Integraal wonen

D66 krijgt het voor elkaar
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1. Economie
D66 streeft naar een economie op menselijke maat, waar we vertrouwen op de 
eigen kracht van mensen. Door aan ieders talent ruim baan te geven, stimuleren we 
ondernemerschap. Vanzelfsprekend zijn we als gemeente economisch verbonden 
met de regio rondom Eindhoven. Het vorm geven van deze verbondenheid ten 
dienst van Son en Breugel staat bij D66 hoog in het vaandel. Wij denken groot in 
klein verband. Daarnaast willen we ook toekomstbestendig blijven, wat betekent 
dat we bewustwording in verduurzaming willen creëren.

1.1 Bedrijvigheid
Om maximaal en efficiënt gebruik te maken van alle mogelijkheden en kennis die deze 
regio te bieden heeft, zou er een regionale regisseur aangesteld kunnen worden. Deze 
regisseur kan de contacten binnen de kennis driehoek van overheid, bedrijfsleven en 
wetenschap blijvend aanjagen.

Binnen de regio rondom Eindhoven is het van belang dat het vestigingsbeleid van de 
detailhandel vanuit eenzelfde visie wordt gecoördineerd. Over detailhandelsactiviteiten 
die een regionaal belang hebben dat het lokale overstijgt – denk hierbij aan bijvoorbeeld 
bouwmarkten en tuincentra – dienen regionaal afspraken over vestiging te worden 
gemaakt. Concentratie op de meest geschikte locatie per bedrijfstak is daarbij leidend.
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Binnen de regio rondom Eindhoven (Brainportregio) is het belangrijk dat het 
vestigingsbeleid van de detailhandel vanuit eenzelfde visie wordt gecoördineerd. Over 
detailhandelsactiviteiten die een regionaal belang hebben dat het lokale overstijgt – 
denk hierbij aan bijvoorbeeld bouwmarkten en tuincentra – dienen regionaal afspraken 
over vestiging te worden gemaakt. Focus op de meest geschikte locatie per bedrijfstak 
is daarbij leidend.

1.2 Werkgelegenheid en leren
Mensen werken vaak niet meer in dezelfde gemeente als waar ze wonen. De arbeidsmarkt 
is voor de inwoners van Son en Breugel minimaal regionaal en voor een enkeling zelfs 
(inter)nationaal. Dat betekent het dat het gemeentelijke werkgelegenheidsbeleid het 
beste regionaal geïntegreerd kan worden. Regelingen, afspraken en activiteiten met 
betrekking tot onderwijs, trainingen en opleidingen kunnen dan ook het beste binnen 
regionaal verband geheel op elkaar worden afgestemd.

Meer specifiek zal er met betrekking tot het onderwijs een actief regionaal stagebeleid 
gevoerd kunnen worden. Overleg binnen de kennis driehoek van overheid, bedrijfsleven 
en wetenschap is daarbij behulpzaam. Het gaat immers om een effectieve aansluiting 
bij wat het lokale bedrijfsleven nodig heeft, terwijl tegelijk het onderwijs kan profiteren 
van een actieve inbreng van die bedrijven. Hiermee vergroten we uiteindelijk de kansen 
van jongeren op de arbeidsmarkt.

1.3 Duurzame consumptie
Grondstoffen zijn eindig. Verspilling kunnen we ons niet meer veroorloven. Wij streven 
naar een circulaire economie waarin we als ideaal 100% hergebruik van grondstoffen 
nastreven. Afvalreductie is daarin een eerste stap, en moet tegelijk leiden tot minder 
kosten. Afvalscheiding moet zo mogelijk gericht zijn op verduurzaming. Het simpelweg 
terugdringen van restafval ten koste van de kwaliteit van andere afvalstromen werkt 
contraproductief. De gemeente zou flexibel om moeten kunnen gaan met innovatie op 
dit gebied, om blijvende duurzaamheid en vooruitgang te garanderen. Educatie ten 
behoeve van bewustwording kan hier overigens ook een uitkomst bieden.

Daarnaast willen we de mogelijkheden bekijken om de gemeentelijke belastingen en 
(welstand)regels dusdanig in te richten dat het loont om duurzaam en milieuvriendelijk 
te consumeren, ondernemen en bouwen. Wij zien daarom ook veel heil in een meldpunt 
voor vieze regels, die bewoners en ondernemers hinderen in het kiezen voor duurzame 
oplossingen.
Wij zijn als D66 ook voorstander van de ingeslagen weg om in de wijken van Son en 
Breugel een verjonging van de bomen in onze natuur te bewerkstelligen, zodat we 
blijvend kunnen recreëren in de schone buitenlucht. Hiermee is het groene karakter 
van ons dorp ook voor toekomstige generaties een vanzelfsprekendheid.
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1.4 Vrijetijdseconomie
Onze ligging binnen de regio rondom Eindhoven verdient specifieke aandacht. Het is 
van economisch belang om de regio blijvend aantrekkelijk te houden voor bijvoorbeeld 
de expats die bij een van de vele innovatieve bedrijven werken. Een hoogwaardig 
sportief, recreatief en winkel aanbod is noodzakelijk om hen ook in de gemeente 
Son en Breugel te laten verblijven. Bovendien is dat voor onze eigen inwoners ook 
aantrekkelijk.

Bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van vrijetijdsbesteding moeten door 
de gemeente gefaciliteerd worden. Waar nodig pakt de gemeente de regie, met als 
doel Son en Breugel als groene long en vernieuwend concept te profileren binnen 
de regio. Hierdoor wordt Son en Breugel een aantrekkelijk alternatief voor stadse 
vrijetijdsbesteding.
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2. Ruimte en mobiliteit
We zetten als D66 in op de ontwikkeling van de ruimte in onze dorpskern, die 
gericht is op de belangen van de inwoners en de ondernemers. Duurzaam en 
toekomstbestendig zijn wat ons betreft de leidende beginselen. Alles wat we niet 
in onze gemeente maar wel in de regio kunnen vinden moet per fiets of openbaar 
vervoer makkelijk en snel bereikbaar zijn voor onze inwoners.

2.1 Ruimte
D66 zet zich in voor innovatieve concepten van de detailhandel. Waar deze concepten 
de bestaande detailhandel verdringen, staan wij ervoor dat de gemeente faciliteert in 
oplossingen voor ondernemers. Het uitgangspunt wordt wat ons betreft gezocht in 
kansen en niet in beperkingen vanwege bestaande kaders.

Wij streven naar een leefbaar centrum van Son en Breugel. Daarbij maken we in 
samenspraak een gezamenlijke visie op een aantrekkelijk en charmant winkelcentrum, 
waar zowel de ondernemers als de inwoners baad bij hebben. Daar hoort bij dat in 
de gemeente nergens meer de fijnstof normen worden overschreden als gevolg van 
bouwplannen, landbouw, verkeer en overige activiteiten.

Bij woningbouw (zowel de huur- als koopsector) vinden we het belangrijk dat er meer 
aandacht komt voor duurzaam bouwen. Wij denken aan gasloos en energieneutraal 
bouwen. Ook vinden we het van belang dat in de bestaande woningen meer aandacht 
komt voor verduurzaming.
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In samenwerking met de omliggende gemeenten willen we plannen opstellen en 
uitvoeren voor onze gemeentelijke woningbehoefte. We zien graag dat nieuwe wijken 
divers en levensloopbestendig zijn, en bovendien uit voldoende betaalbare woningen 
bestaan. Dit om ook jongeren een eerlijke instap op de woningmarkt te bieden. 
Lege locaties en terreinen binnen de gemeente willen we benutten voor nieuwe 
woningen, bijvoorbeeld door de sloop of herbestemming van leegstaande kantoren en 
fabriekspanden. Bij bouwprojecten moet aan toekomstige reële parkeereisen worden 
voldaan.

2.2 Mobiliteit
Gelet op het verweven karakter van deze regio gaan we voor een goede bereikbaarheid 
van de belangrijke werk-, onderwijs- en recreatielocaties. Oplossingen voor eventuele 
vervoersproblemen willen we regionaal en integraal (over de vervoermiddelen heen) 
bekijken en bespreken.

D66 vindt het ook belangrijk dat er een goede vervoersvoorziening voor iedereen 
is. Wij willen als gemeente onze inwoners beter faciliteren om dit voor zichzelf te 
organiseren. Het stimuleren van zelfredzaamheid van mensen is hierbij een belangrijk 
aandachtspunt. Zo vinden wij dat de verschillende vormen van doelgroepenvervoer 
integraal georganiseerd kan worden, waarbij de bestaande schotten tussen 
vervoermiddelen en bijbehorende verantwoordelijkheden kunnen verdwijnen. Dit houdt 
het vervoer betaalbaar en biedt kwetsbare groepen de nodige mobiliteit die ze nodig 
hebben om mee te komen in de samenleving.

De fiets is een belangrijk thema voor D66, als solitair vervoermiddel en als onderdeel 
in het verkeer. We zetten in op een regionaal fietsroute netwerk, met als doel dat onze 
inwoners zich veilig, comfortabel en snel over langere afstanden kunnen verplaatsen. 
Vanuit het centrum willen we een goede verbinding naar Eindhoven. Tussen de 
dorpscentra willen we dat de focus ligt op aantrekkelijke recreatieve verbindingen. Ook 
de veiligheid voor fietsers heeft onze aandacht. Ten grondslag daaraan ligt een veilige 
infrastructuur, verantwoord verkeersgedrag en slimme verlichtingstoepassingen. 
Daarbij houden we rekening met de natuur in het buitengebied.

We pakken als D66 ook graag door op de ontwikkeling van het openbaar vervoer 
netwerk in de regio. We willen slimmere maar vooral flexibelere oplossingen die beter 
aansluiten op de mobiliteitsvraag van de inwoners van Son en Breugel.
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3. Investeren in mensen
Wij als D66 richten ons niet primair op beleid voor specifieke doelgroepen, maar 
is er juist voor iedereen. Een belangrijk middel om iedereen mee te krijgen in 
onze samenleving op momenten dat mensen hulp behoeven, is de Sociale Kaart 
Nederland. Het geeft een inzicht in de organisaties en activiteiten rondom sociale, 
zorg, werk en inkomens vraagstukken binnen de gemeente. Ook andere aspecten 
die de algemene ontwikkeling van mensen aangaat is voor D66 reden om innovatieve 
ideeën ruimte te geven.

3.1 Het sociale domein
D66 in Son en Breugel vertrouwd op de zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen. 
We zien de gemeente niet als een vangnet maar als een springplank. Echter er zijn 
mensen die zonder ondersteuning van de overheid niet mee kunnen komen. Voor hen 
willen we dat de gemeente voorzieningen en voorlichting biedt om hen zelfstandiger 
te maken, desgewenst op initiatieven vanuit de samenleving. Dit begint bij het creëren 
van bewustzijn en het vragen van aandacht voor bijvoorbeeld (verborgen) armoede of 
schuldproblematiek.
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Wij willen de mogelijkheden zichtbaar maken waar inwoners zich kunnen melden met 
sociale, zorg, werk en inkomens vraagstukken. Belangrijke voorwaarden hiervoor 
zijn: laagdrempelig bereikbaar, ketenintegratie tussen betrokken organisaties en 
instellingen, deskundigheid bij de gemeente, ondersteuning van vrijwilligers en 
mantelzorgers. Verder zal D66 een nadruk leggen op voorlichting en preventie, zodat 
we waar mogelijk voorkomen dat mensen in (langdurige) afhankelijkheid van hulp 
terecht komen. Het versterken van competenties voor betrokkenen en de netwerken 
waarin zij functioneren kan hierbij helpen.

Op het gebied van gezondheid legt D66 de nadruk op het bevorderen van een gezonde 
leefstijl en het bestrijden van ongezonde leefgewoonten, door voorlichting en de 
betrokkenheid van onderwijs en verenigingen, mogelijk met sponsoring door private 
partijen. Het bevorderen van sport, in samenwerking met sportverenigingen en scholen 
is een belangrijk middel om de gezondheid te bevorderen. Actieve ondersteuning voor 
beweging van ouderen als bijdrage aan gezond oud te worden. Daarnaast willen we 
ongezonde voeding op scholen en sportclubs aanpakken.
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3.2 Onderwijs
De formele invloed van de lokale overheid op het onderwijs is beperkt, en richt zich 
vooral op de huisvesting en de handhaving van de leerplicht. Informele manieren van 
invloed dienen echter benut te worden om ook op lokaal niveau aan de kwaliteit van 
onderwijs bij te dragen. Daarbij gaat het vooral om het ruimte bieden aan betrokkenen 
om vernieuwingen tot stand te brengen die individuele keuzemogelijkheden en de 
ontplooiing van talent bevorderen en onnodige structurele beperkingen daarvoor 
opheffen. Het gaat dus steeds om een combinatie tussen innovatie en kwaliteit.

D66 bevordert een rol van de gemeente binnen netwerken, waarin betrokken partijen 
samen verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van het onderwijs. Zo willem 
we scholen, het bedrijfsleven en kennisinstituten stimuleren om onderwijs in ICT en 
techniek te bevorderen. Ook willen we passend onderwijs bevorderen voor leerlingen 
met beperkingen. Hiervoor is samenwerking tussen onderwijs enerzijds en jeugdzorg 
anderzijds noodzakelijk. Tot slot staan we ook voor onderwijs aan statushouders, 
waarbij het beleid gericht is op deelname aan de arbeidsmarkt.

Om alle kinderen gelijke ontwikkelkansen te bieden vinden wij het belangrijk om 
muziekles en sport laagdrempelig te houden. Hiervoor moet dus voldoende aanbod 
zijn. Het creëren van gelijke kansen voor kinderen houdt ook in dat we ouders met 
beperkte financiële middelen ondersteunen.

3.4 Cultuur
De toegankelijkheid van cultuur voor alle inwoners van Son en Breugel staat bij D66 
hoog in ons vaandel. Voor ons is een divers cultureel aanbod een onderdeel van de 
kwaliteit van leven en werken, en daarmee ook van economisch belang. Het tot stand 
brengen van een rijk aanbod binnen de regio, en tegelijk de doelmatigheid te vergroten, 
vereist onderlinge afstemming en taakverdeling tussen gemeenten en instellingen.
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Wij ondersteunen de ingeslagen weg waarin er steeds minder sprake is van een 
eigenstandige bibliotheek rondom de eigen boekencollectie, maar waarin de functie 
van de bibliotheek in een breder sociaal-cultureel en onderwijsnetwerk centraal staat 
waarbinnen de bibliotheek haar specifieke bijdrage levert.

D66 Son en Breugel ziet accommodaties, verenigingen en de daaraan verbonden 
subsidies niet slechts als een kostenpost maar als een kans om al wat leeft in ons dorp 
te verbinden. Daarbij moete  we efficiënt omgaan met de bezetting en financiën van 
deze accommodaties en verenigingen.

Sociale Kaart
Weet u niet waar u naartoe moet als u hulp nodig heeft? De ‘Sociale Kaart’ 
staat voor het zo laagdrempelig mogelijk aanbieden van hulp. Wij willen de 
mogelijkheden zichtbaar maken waar inwoners en professionals zich kunnen 
melden met sociale-, zorg-, werk- en inkomensvraagstukken. D66 wil de nadruk 
leggen op voorlichting en preventie, zodat we waar mogelijk voorkomen dat 
mensen in (langdurige) afhankelijkheid van hulp terecht komen.
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4. Burger en bestuur
In de bestuurlijke inrichting en de relatie tussen burger en plaatselijke overheid gaat 
het D66 erom dat het niet alleen effectief maar ook democratisch en transparant is. 
Waar vormen van regionale samenwerking de democratische controle bemoeilijken, 
zoeken we naar andere vormen. Het uitgangspunt is daarbij het waarborgen van 
de vrijheid en privacy van burgers. Waar nodig kijken wij met een andere blik naar 
bestuurlijke aangelegenheden en vraagstukken om tot effectieve en gewenste 
oplossingen te komen.

4.1 Gemeentelijk bestuur
Het gaat D66 er niet om koste wat het kost de zelfstandigheid van gemeenten te 
handhaven, noch om zonder meer tot fusies te komen. Bestuurlijke vormgeving 
is een middel, geen doel op zich. Voor ons staat de opgave rondom onvoldoende 
bestuurskracht in de regio centraal, en zoeken daarbij naar de bestuurlijke vormgeving 
die daarop een adequaat antwoord is. De wederzijdse afhankelijkheid tussen onze 
gemeente en de regio rondom Eindhoven is immers een gegeven. Constructieve 
samenwerking met oog voor belangenverschillen en met vermijding van eenzijdige 
dominantie van de stad staat voor D66 centraal.
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De huidige gemeenschappelijke regelingen in ons gebied voldoen echter niet. Voor 
burgers is het weinig transparant en er is onvoldoende effectieve controle vanuit 
gemeenteraden op het ontstaan van een zwaar intergemeentelijk circuit van bestuurders 
waarvan de doelmatigheid te wensen overlaat. Concreter wil D66 dat de gemeenteraad 
pro-actief aan de voorkant geïnformeerd wordt. Dat geeft de raad de mogelijkheid om 
het beleid aan de voorkant vanuit een breed gedragen discussie met inwoners bij te 
sturen. Besluiten worden dus pas door de commissies en raad genomen nadat de 
inwoner is geconsulteerd. Dit uitgangspunt betekent dus ruimte voor nieuwe vormen 
van samenspraak. De verhouding tussen bestaande vertegenwoordigende vormen 
van democratie en nieuwe vormen van participatie vereist zorgvuldige experimenten, 
waarbij we accepteren dat de uitkomst van deze experimenten ongewis is.

4.2 Veiligheid
Gemeentelijk veiligheidsbeleid in het kader van de handhaving van de openbare orde 
en veiligheid is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de burgemeester, en in 
bredere zin een zaak van de veiligheidsregio. Maar het gaat ons niet alleen om feiten 
en cijfers, maar ook juist om het gedachtegoed dat ieder mens over zijn of haar eigen 
leven moet kunnen beschikken. Veiligheid is dus niet alleen een bestuursrechtelijke 
zaak maar ook een sociaal vraagstuk. In dat kader zou het in het beleid ook moeten 
gaan om het gevoel van (on)veiligheid van onze inwoners.

Het aanpakken van high impact crimes en verkeersonveiligheid – die beiden de 
persoonlijke levenssfeer van de burger aantast – moeten prioriteit krijgen in een 
gemeentelijk veiligheidsplan. Dit moet aansluiten op de bestaande samenwerking 
tussen bijvoorbeeld de politie en de FIOD. Alleen handhaven en straffen achteraf is 
onvoldoende. Preventie in het algemeen en bewustwording in het bijzonder willen we 
creëren door middel van het vergroten van de sociale cohesie in de buurten en wijken 
van Son en Breugel. Hier hebben we de hulp van de burger bij nodig. Dat betekent 
dat de gemeente initiatieven van onderaf (bijvoorbeeld buurtpreventieteams) binnen de 
kaders van de wet moet faciliteren. Hiermee kunnen we als samenleving zorgen voor 
een leefbare en veilige omgeving.

Dat wil niet zeggen dat handhaving vanuit de overheid niet meer nodig is. D66 is 
echter niet van mening dat de gemeente uit capaciteitsgebrek bij de politie, hun 
taken en verantwoordelijkheden aan onze BOA’s kan geven. De politie heeft het 
geweldsmonopolie en de BOA kan niet in dat gat springen. Hij heeft een meer 
maatschappelijke rol als verlengstuk van de burger. Het werk van de BOA moet niet 
gericht zijn op het uitschrijven van bonnen en straffen in algemene zin, maar op het 
creëren van bewustwording bij onze inwoners.
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Jargonlijst
Na het lezen van ons programma kunnen we ons voorstellen dat er 
bepaalde termen, afkortingen en andere begrippen niet helemaal 
duidelijk zijn. In onderstaande lijst hopen we het een en ander duidelijker 
te maken.

Brainport
Dit is de regio in en rondom Eindhoven waar hoogwaardige op heel veel 
gebieden innovatie ontwikkeld wordt, en een prominente internationale 
positie heeft.

Circulaire economie
Een systeem waarbij het hergebruiken van grondstoffen centraal staat en 
niet het uitputten hiervan.

Expats
Mensen die werken in een andere land met een andere cultuur.

Faciliteren
Het voorzien en ondersteunen in behoefte van mensen.

Mobiliteit
De mate van mogelijkheden om je te kunnen vervoeren over bepaalde 
afstanden.

Welstandsregels
De regels waarin wordt bepaald of een nieuw of gewijzigd gebouw bij de 
desbetreffende omgeving past.



D66Hartelijk dank voor het lezen!
D66 is er klaar voor om een frisse wind te laten waaien in Son en Breugel! Hopelijk 
is in dit boekje duidelijk geworden waar wij voor staan. Heeft u desondanks toch 
nog vragen? Neem dan gerust contact op via de gegevens onderaan de pagina.

Voor de totstandkoming van dit programma willen wij graag in het bijzonder de 
onderstaande mensen bedanken:

De kandidatenlijst
1. Monique van Zwieten
2. Yvette Vermeulen
3. Bob van der Ven
4. Ron Hendriks
5. Ton van Vlerken
6. Steven Elders
7. Bernard Wessels

Programmacommisie D66 Dommevallei
Bob van der Ven
Arend Tomas
Basil Cuppen

Vormgeving & foto's
Steven Elders

Contact & vragen
M: info@d66sonenbreugel.nl
F: facebook.com/d66sonenbreugel/
W: d66sonenbreugel.nl


