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Op naar de GR2022

Ineke Couwenberg voert lijst CDA aan

Dit keer een Nieuwsbrief vanuit het bestuur. De fractie is
druk doende met de laatste loodjes voor het zomerreces.
De Perspectiefnota komt nog op de agenda en er spelen
meer thema’s. Daarover wordt weer bericht in een
volgende Nieuwsbrief.
In deze bestuurlijke nieuwsbrief tref je de nodige
inhoudelijke en organisatorische zaken aan.
Reacties zijn welkom.
In onze afdeling Tilburg, Berkel Enschot, Udenhout,
Biezenmortel zijn we volop bezig met de voorbereidingen
voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Als bestuur zijn we vastberaden met veel energie en
vasthoudendheid volgend jaar een goed resultaat neer te
zetten.
Wij rekenen daarbij ook op jou !

Tijdens de recente Algemene
Ledenvergadering is Ineke
Couwenberg unaniem benoemd tot
lijsttrekker voor de afdeling Tilburg
bij de komende
Gemeenteraadsverkiezingen 2022.
De voordracht van de commissie
kandidatenlijst was onderbouwd
met een uitgebreid advies.
Verder is een profiel voor een
gemeenteraadslid vastgesteld,
dat de basis is voor de samenstelling van de verdere lijst.

Succes Ineke !
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Programmacommissie wil jouw input

Word actief voor het CDA-Tilburg

Rosanne Franken heeft als voorzitter van de programmacommissie tijdens de ALV werkwijze en aanpak toegelicht
om tot een herkenbaar en compact CDA-programma te
komen. Er worden diverse bijeenkomsten gepland om input
op te halen. Zorg dat je erbij bent.
• Woensdag 30 juni beet het Seniorenberaad het spits af
en leverde in een extra bijeenkomst de nodige input
• Woensdag 14 juli is er om 20.00 uur de tafel Berkel
Enschot-Udenhout-Biezenmortel in de Schalm.
Aanmelden kan via: cdatilburg@gmail.com.
• Woensdag 21 juli om 19.30 is er een thema-avond over
onderwijs als input voor het programma in het
Zuiderkwartier, Wassenaerstraat. Aanmelden kan via:
cdatilburg@gmail.com.
• Houd verder mail en website in de gaten voor volgende
bijeenkomsten.

We zoeken nadrukkelijk naar bredere ondersteuning van
fractie, bestuur en afdeling. We streven naar een grotere
diversiteit en naar skills op het vlak van:
- Financiën; rol penningmeester en interesse gemeentelijke
financiën
- Marketing en PR voor een permanente campagne om het
CDA in beeld te brengen; we willen een commissie
communicatie opzetten
We zoeken inwoners van onze stad met een CDA-hart:
- En met kennis van of ervaring met onderwijs, het sociaal
domein, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en
duurzaamheid;
- Die de band tussen fractie, bestuur en afdeling met de
inwoners van onze stad en dorpen willen versterken.
Meld je aan via: cdatilburg@gmail.com
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Vertrek Marti de Brouwer

Werf een lid

Teleurgesteld heeft het bestuur kennisgenomen van het
besluit van Marti de Brouwer om de CDA-fractie tussentijds
te verlaten en zich aan te sluiten bij de Lijst Smolders
Tilburg.
Teleurgesteld omdat vele CDA-kiezers Marti vertrouwen en
mandaat hebben gegeven bij de laatste verkiezingen om zijn
inzet op het sociale vlak te vervolgen na zijn eerste
raadsperiode. Wij erkennen dat Marti dat met verve heeft
gedaan in goede collegialiteit met zijn collega’s in de fractie
en zijn hem daar dankbaar voor. Jammer dat hij zijn
mandaat niet afmaakt en zijn kennis en ervaring niet in CDAverband wil voortzetten.
Als bestuur hebben we er vertrouwen in dat de CDA-fractie
dit vertrek weet op te vangen en dragen we er zorg voor dat
het sociale gezicht van het CDA versterkt terugkomt in de
kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Als ieder lid er één lid bij werft, verdubbelen we het
ledental. Doe mee en maak een vriend, vriendin, collega,
buurman, buurvrouw, mede-student lid via: cda.nl/word-lid.
Via de QR-code is lid worden heel eenvoudig.

Scan
de
code

OP 14 juni hebben we vanuit Brabant een meeting gehad met Marnix,
Wopke, Ank en 300 CDA-vrienden en vriendinnen. De afdeling Tilburg
was goed vertegenwoordigd met rechts Theo van Eekelen, Amber van
Ginniken en Joost van Puijenbroek ˅˅
Ook Frits Horvers, Ton
van der Aa en Anouk
van de Sanden waren
er vanuit de afdeling
Tiilburg bij

<< Voorzitter van
CDA Goirle: Brigite
van Haaften ˅˅
<< Voorzitter van
CDA Tilburg Loeks
van der Veen

Onvermoeibaar de
interim-voorzitter
van ons CDA: Marnix
van Rij ˅˅
Twee keer binnen
een week
aangesloten bij een
bijeenkomst met
Brabant !

De voorzitter van
onze cie
kandidatenlijst was
ook van de partij >>
Ank Bijleveld op weg
terug van de NAVOtop in Brussel

<< Paula Lensink uit
ons seniorenberaad
actief op de chat

Ook Wopke Hoekstra
vergaderde vanuit zijn
auto mee ˅˅
Uitgebreid werd
ingegaan op de
situatie rond Pieter
Omtzigt, de formatie,
Sywert-gate en ‘het
verhaal en koers van
het CDA’. Ook in de
chat werd druk
gediscussieerd. We
komen hier sterker
uit!
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Extra ALV op 15 september

Seniorenberaad weer van start
CDJA Tilburg gestart

De commissie kandidatenlijst is een heel eind gevorderd
met haar werkzaamheden. Er hebben al vele gesprekken
plaatsgevonden. Eind augustus mag het bestuur een advies
verwachten. We willen in een extra ALV aan alle leden de
kieslijst ter vaststelling voorleggen. Dat doen we op 15
september, zodat de kandidaten ruim de tijd hebben, zich te
profileren. Eind augustus krijgt u de stukken toegestuurd.

Noodgedwongen heeft het seniorenberaad ruim een half
jaar niet bijeen kunnen komen. Komend najaar zijn
bijeenkomsten gepland op: 8 september, 13 oktober, 10
november (diner) en 8 december

Ook wil de programmacommissie op 15 september in een
eerste concept de contouren van het verkiezingsprogramma
voorleggen. Een soort houtskoolschets waarop volop kan
worden ingesproken. Op 10 november wordt in een
volgende ALV het definitieve programma ter vaststelling
voorgelegd.

Het seniorenberaad is op zoek naar een voorzitter en een
penningmeester. Interesse, meld het Ed Lensink.

Deelname staat open voor alle 60+ CDA-leden. Meld je aan
bij Ed Lensink, secretaris, ed.lensink@kpnmail.nl

Onze CDJA-jongeren hebben op 15 april onderling digitaal
kennis gemaakt met elkaar. Het begin is gemaakt. Diverse
CDJA-ers uit onze afdeling zijn landelijk actief en hebben
CDA-cursussen gevolgd. Het jongste lid is 16 jaar.
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Nieuwsbrief CDA Brabant

AGENDA CDA

Het bestuur van CDA-Brabant brengt regelmatig een
Nieuwsbrief uit. Ben je hierin geïnteresseerd dan kun je je
aanmelden via de volgende link (evt. Control-Enter):
Inschrijven nieuwsbrief CDA Brabant

14 juli:

Contributie 2021
Op dit moment hebben 27 leden uit onze afdeling hun
contributie over 2021 nog niet betaald; kijk het even na en
maakt het snel in orde. Heb je een vraag stel hem aan
leden@cda.nl (landelijk) of cdatilburg@gmail.com.

21 juli:
8 september
12 september:
15 september:

13 oktober
10 november:

20.00 uur in de Schalm, de tafel
Berkel Enschot, Udenhout en
Biezenmortel
inloop 19.30 uur in het Zuiderkwartier,
thema-avond onderwijs
14.00 uur Seniorenberaad
de traditionale zomerbarbecue
20.00 uur extra ALV
* kandidatenlijst
* houtskoolschets programma
14.00 uur Seniorenberaad
20.00 uur ALV
* vaststellen verkiezingsprogramma

