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Coalitie in Gemert-Bakel:
CDA en Dorpspartij samen verder
Onder de noemer Samen meer bereiken – met elkaar, voor elkaar presenteren het CDA
en de Dorpspartij hun coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Met samenwerking
in verschillende verbanden, met lef en duidelijke keuzes én met maatwerk willen de
coalitiepartners de uitdagende opgaven die er liggen, oppakken en afhandelen.
Denk aan maatschappelijke opgaven zoals gezondheid, duurzaamheid, vitaal platteland,
bereikbaarheid en blijvende aandacht voor het sociaal domein met accenten op preventie en
bestrijding van armoede en eenzaamheid. Maar ook aan strategische of grote projecten
zoals het kasteel, centrumplan Bakel en het zwembad.
Met elkaar
In de titel van het akkoord staat het al: met elkaar. Ofwel, samenwerken. Lokaal met,
bijvoorbeeld, de gemeenteraad, inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.
Daarnaast ook regionaal in onder meer de Peel en de MRE, provinciaal en mogelijk ook op
landelijke schaal. De coalitie kiest afhankelijk van het onderwerp voor een bepaalde rol,
waarbij de rol als verbinder extra aandacht krijgt. Een verbinder kan het verschil maken en
zorgt voor voortgang.
Collegesamenstelling
CDA en Dorpspartij dragen vier kandidaat-wethouders voor:
 Anke van Extel - van Katwijk (CDA) – ruimtelijke ordening & openbaar beheer
 Inge van Dijk (CDA) – economie & sport
 Wilmie Steeghs (Dorpspartij) – sociaal domein
 Miranda de Ruiter - van Hoof (CDA) – financiën & volkshuisvesting
Burgemeester Michiel van Veen maakt het college compleet met in zijn portefeuille onder
meer algemene zaken, openbare orde en handhaving.
Hoe nu verder
In de gemeenteraadsvergadering van woensdag 9 mei wordt het coalitieakkoord besproken
en aansluitend staat de benoeming van de kandidaat-wethouders op het programma. In de
eerste collegevergadering op dinsdag 15 mei besluiten de burgemeester en wethouders over
de portefeuilleverdeling en regelen zij de onderlinge vervanging. En daarna: aan de slag!
Verder lezen
Ben je geïnteresseerd in het volledige coalitieakkoord? Op www.gemert-bakel.nl vind je een
link naar het document.
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