Gemeente Nuenen

26 Vrouwen
in de Gemeenteraad
van Nuenen c.a.
Gerwen Nederwetten

1946 - 2020

26 VROUWEN IN DE GEMEENTERAAD VAN NUENEN C.A.
Onverwacht is 2020 een heel bijzonder jaar geworden, zo anders dat veel
mensen hun manier van leven en gemaakte plannen flink moesten aanpassen.
Omdat 2020 zonder verkiezingen zou kunnen zijn nam ik me voor om,
zoals in het verleden, weer een politieke scholingscursus voor vrouwen te
starten.
Jammer, de pandemie kwam en het plan ging niet door.
Het resultaat van een noodzakelijk planaanpassing is deze brochure geworden.
De geschiedenis inspireerde me.
1917 Passief kiesrecht voor vrouwen: vrouwen mochten gekozen worden
1918 Eerste vrouw in de Tweede Kamer : Suze Groeneweg
1919 Actief kiesrecht voor vrouwen: vrouwen mochten stemmen
1920 Eerste vrouw in de gemeenteraad: Mathilde Haan
2020 Brochure: 26 vrouwen in de gemeenteraad van nuenen
In deze brochure verwoorden 23 vrouwen, met een door henzelf aangeleverde tekst, iets van hun ervaring als gemeenteraadslid. De tekst bij de drie
overleden vrouwen is aangeleverd door de heemkundekring en door een
dochter.
Vrouwen nemen hun hele leven, zowel in werk- als privésituatie, heel veel
grote en kleine besluiten. Elke dag weer nemen zij gecompliceerde en eenvoudige beslissingen.
Meedenken en mee vormgeven aan de eigen leefomgeving kan daardoor
bijna een vanzelfsprekendheid zijn.
Zie daarom deze brochure als een korte kennismaking met de vrouwen die
in Nuenen c.a. ooit raadslid waren of het nu zijn. Hopelijk inspireert dit
overzicht andere vrouwen om verder contact op te nemen met hen.

LIES DE KRUIFF - TEN BRUGGENKATE †

26 VROUWEN IN DE GEMEENTERAAD IN NUENEN C.A.
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Mies Baronesse van Hardenbroek van de
Kleine Lindt
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geen vrouwen in de Nuenense gemeenteraad

1971 - 1974

mevr. Antoinette Baan - d’Ailly
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Wija van Deurzen
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1986 - 1998

Truus Houtepen - Kunnen
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1986 - 1990

Marianne Bressers – van Oosterhout
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1994 - 2000

Elma Eshuis – Roxs
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1994 - 2014

Jose van Bree – Toemen
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Jirka van de Ven - Veldhuis
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Marjo de Jong - Loeff
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1997 - 2006

Olga Luttik – v. d. Heijden
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2002 - 2006

Ans Jonkhout - Kempink
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2002 - 2004

Elly v.d. Heuvel - v.d Zanden
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Astrid Theunissen
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Marijke Moviat - Schippers

pag 15

2002 - heden Monique Donkers – van Galen
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Toos van de Ven – van den Akker
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Aaltje Schouten – Saarloos
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Marianne Cooijmans - Bom
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Willemijn van Werkum
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Anne Peters
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Gaby Scholder
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2018 - heden Tineke Wieringa
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2018 - heden Bertje van Stiphout – van Keulen
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2018 - heden Anneke Coolen – Pero
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2018 - heden Judith Tesser
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Maria Elisabeth [Lies] ten Bruggenkate, is
geboren op 26 november 1900 te Oostvoorne en
overlijdt op 8 oktober 1993 te Leusden. Ze was
getrouwd met de linnenfabrikant Karel de Kruiff.
De familie De Kruiff woonde aan de Papenvoort
17. Lies de Kruiff was onderwijzeres. Toen zij
in1946 gekozen werd in de gemeenteraad van
Nuenen, Gerwen en Nederwetten werd ze het eerste vrouwelijke raadslid.
Ze bleef overigens maar korte tijd lid van de gemeenteraad. 1948 nam ze
ontslag. Op 12 mei 1979 verhuist Lies de Kruiff naar Geertruidenberg.
Via Doorn (in 1981) en Amersfoort (in 1989) vertrekt ze in 1992 naar
Leusden, waar ze ruim een jaar later op 92-jarige leeftijd overlijdt.
( tekst via Heemkunde Drijehornick )

MIES BARONESSE VAN HARDENBROEK
van de KLEINE LINDT †
Gemeenteraadslid 1951 - 1953

Maria Cornelia Suzanna [Mies] baronesse van
Hardenbroek van de Kleine Lindt geboren van
Hardenbroek van Ammerstol (1901-1986) wordt
in 1951 het tweede vrouwelijke raadslid van
Nuenen c.a. Na de verkoop van de villa in 1953 aan de gemeente Nuenen
c.a. is ze verhuisd naar Gorssel.
( tekst via Heemkunde Drijehornick )
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ANTOINETTE BAAN - d‘AILLY
Gemeenteraadslid 1971 - 1974

DE POLITIEK IN
Door het werk voor de oprichting van een peuterspeelzaal kwam ik in contact met wethouder
Arnold Poot. Hij was degene van wie ik geld
moest loskrijgen voor de speelzaal en toestemming voor een locatie. Onze melkboer Broer van
der Linden die drie keer per week langs de deur
kwam zat in de gemeenteraad voor de partij die Arnold Poot had
opgericht, de Lijst Poot. Hij heeft me in contact gebracht met Poot.
Hij vroeg mij in november 1969 of ik op de kandidatenlijst van zijn partij
wilde komen voor de verkiezingen van 1970. Dat heb ik gedaan, maar ik
stond niet zo hoog op de lijst en met mijn drie voorkeurstemmen kwam
ik niet in de raad. Toen dhr.De Kruiff, die wel gekozen was, een jaar later
wegging, kon ik zijn plaats innemen.

WIJA VAN DEURZEN

Gemeenteraadslid 1974 - 1986

In 1974 kwamen voor de eerst ook in Nuenen de
landelijke partijen in de Gemeenteraad.
Met een nipte meerderheid konden hun coalitie
in die eerste periode het “”grootstedelijk “ beleid
van de lokale partijen ombuigen en werd voorkomen dat Nuenen een “voorstad “van Eindhoven werd. Hierdoor bleef het landelijk karakter
behouden. Ook het ongebreidelde bouwen zonder bestemmingsplan werd,
mede door het Provinciale bestuur, een halt toe geroepen. Toen de eerste
toestroom opgang kwam had Nuenen ongeveer 8800 inwoners , nu ruim
50 jaar later is dat zo ongeveer het drievoudige .
We troffen een flink gat in de begroting aan, hetgeen daarna helaas nog
meer malen is gebeurt. Kortom Nuenen leefde vele jaren boven haar stand .

Ik hield me in de fractie vooral bezig met planologie en natuurbeheer,
eigenlijk een soort milieubeheer avant la lettre. Het ging om het beheer van
de oevers van de rivier Dommel en van de bermen langs de wegen. Dat de
eerste 80 centimeter vaker gemaaid werden zodat de dieren verder van de
weg bleven en niet zo vaak werden overreden. Ik vond het erg leuk om me
hiermee bezig te houden. Over planologie had Poot uitgesproken ideeën.
Nuenen was een groeigemeente, het dorp van 8.000 inwoners moest groeien naar 70.000 in 2010. Er moesten dus nieuwe wijken gebouwd worden.
Poot kwam met het idee om die nieuwe wijken aan de doorgaande weg te
koppelen, zodat je binnen de wijken alleen bestemmingsverkeer kreeg. Dat
was toen een heel nieuwe zienswijze.
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TRUUS HOUTEPEN - KUNNEN
Gemeenteraadslid 1986 - 1998

Raadslid zijn in Nuenen, daar heb ik in mijn
jonge jaren niet eens aan gedacht wil zwijgen van
gedroomd. En toch heb ik, naast mijn studies en
betaalde banen, wel altijd een paar bestuursfuncties gehad. In Nuenen had ik, al heel snel nadat
ik er in 1972 kwam wonen, als voorzitter van
Vormings- en Educatiecentrum “De Boerderij” en van Stichting
Vrouwenoverleg contact met heel veel vrouwen.
Via die bestuursfuncties en als lid van politieke partij PAK (PPR/PvdA/
D66/PSP) had ik te maken met politieke besluitvorming.
In 1986 werd ik voor D66 in de gemeenteraad gekozen en na een jaar dacht
ik … ik stop en doe het nooit meer! Ik vond het moeilijk en moeizaam
werk. Maar doorzetten hoort bij mij dus werden het uiteindelijk 12 heel
boeiende jaren, met nog een vervolg als lid van Provinciale Staten.
In mijn werk had ik regelmatig te maken met problemen van meisjes en
vrouwen. Dus kreeg hun positie overal steeds mijn extra aandacht. In
jaarverslagen, zowel van gemeente als van gesubsidieerde instanties en van
lokale bedrijven keek ik o.a. naar de man/vrouw verhouding op de beslissende posten.
Zaken die me lukten zodat er actie ondernomen werd, waren o.a. Vrouwen
bij de brandweer, de gevolgen van de 1990-maatregel (Slimme meid is op
haar toekomst voorbereid), Volwasseneducatie voor vrouwen en Straatverlichting in de avonduren (Sociale Veiligheid).
Met volhouden en 10 jaar geduld bereikte ik uiteindelijk, via een initiatief
raadsvoorstel, dat het mogelijk werd om niet raadsleden commissielid te
laten zijn. Dat was voor mij een belangrijke persoonlijke overwinning ten
gunste van democratische en vooral emancipatorische processen. Commissiewerk blijkt nl. een goed functionerende “kweekvijver” te zijn en nogal
wat vrouwen hebben die ervaring opgedaan. De gemeenteraad van Nuenen
werd, op dat punt, meer positief divers.

Brabantse gemeenten. Voor de NVR** werkte ik mee aan een ‘toolkit’ ter
bevordering van politieke interesse bij vrouwenorganisaties.
En…JA, ik word vrolijk dwers van m’n WIT VOETJE en…JA, ik voel me
zeer vereerd dat vrouwen van Nuenen me voordroegen en ik RIDDER
werd en… JA, ik ben ontzettend blij met m’n landelijke Els Borst Inspiratieprijs. Goed gevoel laat ik graag toe.!
(*PVR: Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant. **NVR: Nederlandse Vrouwenraad)

MARIANNE BRESSERS –
VAN OOSTERHOUT

Gemeenteraadslid 1986 - 1990

Ik ben Marianne Bressers-van Oosterhout,
geboren in Asten in 1946, en ik woon sinds 1970
in Nuenen. De eerste jaren ben ik actief geweest
in diverse verenigingen en lid geworden van de
PPR. De Nuenense politiek bestond voornamelijk
uit plaatselijke partijen en er gingen steeds meer
landelijke partijen deelnemen aan de gemeenteraad. Maar vrouwen waren
nog een grote uitzondering. In 1986 ging de PvdA samen met de PPR de
verkiezingen in en kwam ik als derde op de lijst te staan.
Mijn grote inspirator was Theo Belterman. Truus Houtepen en ik maakten
deel uit van een gemeenteraad van 17 mannen en 2 vrouwen. Het waren 4
intensieve jaren.Wat hebben we bereikt voor vrouwen? In die jaren gingen
steeds meer vrouwen werken, de kinderopvang kwam tot stand, en het
werd steeds meer geaccepteerd dat vrouwen meededen in de maatschappij.
In de vier jaren dat ik in de Raad zat is o.a. de Openbare school begonnen,
fietspad van Nuenen naar Nederwetten geopend met verlichting, sociale
woningbouw uitgebreid.

Gevolg van mijn politieke activiteiten is o.a. geweest dat ik me, na m’n
pensioen, in Nuenen kon inzetten voor een aantal armoede projecten. Heel
confronterend was de uitkomst van het onderzoek dat ik, als bestuurslid van de PVR*, kon uitvoeren naar de feminisering van armoede in de
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ELMA ESHUIS - ROXS

Gemeenteraadslid 1994 - 2000

Wat een leuk idee om wat te vertellen over mijn
periode in de raad. Voor het C.D.A. was ik 6 jaar
actief in de gemeenteraad. De eerste vrouw in
Nuenen voor onze partij in de gemeenteraad.
Wat bewoog mij om hieraan deel te nemen: ’Mijn
nieuwsgierigheid naar het wel en wee van de
mensen in Nuenen c.a. en hoe B&W daarmee
omging/omgaat’. Hoe vond ik het om in de raad
te zitten: ’Ik heb het ervaren als een turbulente, avontuurlijke, boeiende- en leerzame periode’. Mijn geduld werd vaak op de proef gesteld in de
trage besluitvorming en het soms wat oeverloze vergaderen en herhalen
van standpunten. Hoofdthema was destijds ook al de zelfstandigheid van
Nuenen behouden. Wel een bijzondere periode, die achter mij ligt en waar
ik met een warm gevoel in mijn hart word herinnerd aan alle mensen die
in dit prachtige dorp Nuenen c.a. wonen.

JOSE VAN BREE - TOEMEN

Gemeenteraadslid 1994 - 2014

Van 1994 tot 2014 ben ik actief geweest in het
politieke arena als raadslid van de gemeente
Nuenen. Vrouwen waren duidelijk in de minderheid. Heb goede herinneringen aan deze periode.
Ondanks het feit dat er harde woorden konden vallen tijdens debatten en
discussies, was er wel respect voor elkaar.

JIRKA VAN DE VEN - VELDHUIS
Gemeenteraadslid 1998 - 2006

Toen ik in 1988 in Nuenen kwam wonen, kwam
ik op enig moment in aanraking met de lokale
politiek. Als ik het me goed herinner, was het
onderwerp kranten en oud papier inzamelen.
En ik vond dat ik mijn stem moest laten horen,
dus heb ik me in de discussie gemengd.
Dat moment is het begin geweest van mijn
politieke carrière. In eerste instantie als burger commissielid gedurende
2 jaar en vervolgens als gemeenteraadslid vanaf 1998.
Politiek is voor velen een beladen en zwaar woord. Maar voor mij staat
politiek gelijk aan mijn leefwereld en heel veel meer dan dat. En hoe tof is
het een bijdrage te kunnen leveren aan de inrichting van je directe en
indirecte leefwereld? Er is tenslotte meer dan alleen je eigen stoep.
Honderd en 1 jaar geleden kregen vrouwen in Nederland kiesrecht.
Persoonlijk vind ik overtuiging en commitment voor de goede zaak
belangrijker dan de sexe van een politicus. Het aantal vrouwen die zich in
de politiek roeren, is dan wel schaars, daarentegen voegt onze vrouwelijke
inbreng wel evenwicht toe in de openbare discussie. De vele jaren van in
de politiek zitten, heeft mij verrijkt en tegelijkertijd ook kwetsbaar gemaakt.
Vele, vele weekends van stapels papieren doorlezen, vergaderingen voorbereiden, je stem laten horen, luisteren, je ‘mannetje’ staan in roerige tijden.
En als het te dichtbij komt, naar je hart luisteren en je intuïtie
volgen, als vrouw.

Na de raadsvergadering was er een gezellig samenzijn. In een ontspannen
sfeer werden vaak discussies voortgezet maar op een andere toonhoogte.
Helaas werd de sfeer de laatste jaren grimmiger. Partijpolitiek stond boven
het algemeen belang van onze mooie gemeente.
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MARJO DE JONG-LOEFF

Gemeenteraadslid 2000 - 2OO2

Na een korte periode commissielid geweest te zijn
startte mijn raadsperiode in 2000. De CDA fractie
in Nuenen stond open voor actieve deelname van
vrouwen en dat leverde stemmen op.
In die raadsperiode was er sprake van een omslag
naar deregulering en privatisering van gemeentetaken. Voor welzijn noem ik hier onder andere
sport, bibliotheek, peuterspeelzalen, muziekschool en vluchtelingen.
Het bleek een moeizaam en ingewikkeld proces waarbij de voordelen niet
altijd gerealiseerd konden worden.
Mijn vrouw zijn en een open houding bleken een goede basis voor meer
kennis en begrip voor de Sinti cultuur. Inzicht en begrip vormden dan ook
een goede basis voor een veranderend beleid vanuit de gemeente.
Door mijn studie economie en internationaal economisch bedrijfsrecht in
Utrecht heb ik mij regelmatig verbaasd over de manier waarop beslissingen
genomen werden. Dit had onder meer te maken met de onderbouwing van
argumenten, de formulering in de dossiers die gehanteerd werd en ook de
helderheid van beide. Miste ik aanvankelijk de politieke ervaring, ontdekte
ik later ook dat echte grote veranderingen bereiken moeizaam gaat en niet
eenvoudig is. Door de goede, vriendelijke, zorgzame en collegiale sfeer en
dan ook een goede fractiediscipline heb ik mijn tijd in de raad en bij het
CDA als heel spannend, turbulent, plezierig en leerzaam ervaren.
OLGA LUTTIK – VAN DER HEIJDEN
Gemeenteraadslid 1997 - 2006

Nieuw voor Nuenen dat stond er in de krant toen
NIET-raadsleden zitting konden nemen in raadscommissies. Ik was een van die niet-raadsleden
en ik nam in 1993 plaats in de commissie Welzijn,
sociale voorzieningen voor de PvdA. Van deze
commissie heb ik vele jaren(ook als raadslid) deel
uit gemaakt. Op 18 december 1997 werd ik (vanwege vertrek van Arie Teeuw) beëdigd als raadslid. Als lijsttrekker voor de
PvdA werd ik 1998 in de raad gekozen. Van december 1997 tot 15 maart
2006 heb ik dus achtenhalf jaar deel uit gemaakt van de raad van Nuenen.
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ANS JONKHOUT - KEMPINK †
Gemeenteraadslid 2002 - 2006

Op 13 januari 2000 werd Ans Jonkhout-Kempink
geïnstalleerd als gemeenteraadslid voor het lokale
W70. Zij volgde hiermee vertrekkend partijgenoot Godfried Schijven op. Bij haar aanstelling
was Ans voor de meeste Nuenenaren geen
onbekende.
Zo was ze, naast haar werk als maatschappelijk
werkster en haar gezin met twee kinderen, oprichtster van Vluchtelingenwerk Nuenen en mede-oprichtster van de Algemene Hulpdienst. Ook
ontving ze in 1994 de Dwèrsklippel met het witte voetje voor positieve
Dwèrsheid die zij altijd en overal ten toon spreidde.
Als gemeenteraadslid ging haar hart uit naar de sector welzijn en onderwijs
en dit in de breedste zin van het woord. Want dat is wat ze het liefst deed;
opkomen voor de minderbedeelden in de samenleving.
Ans was raadslid van 2000 tot 2006. Ze overleed plotseling, op haar vakantieadres, in de zomer van 2013, 74 jaar oud.
( tekst aangeleverd door dochter Mariët Jonkhout )

ELLY VAN DEN HEUVEL – VAN DE ZANDEN
Gemeenteraadslid 2002 - 2004

Het is al weer even geleden dat ik Raadslid was. Ik
heb nooit gevoeld dat ik als “vrouw” hiervoor de
kans heb gekregen. Maar ben gekozen om wie ik
was en ben. Uiteraard heeft een gezonde samenstelling man, vrouw en achtergrond de voorkeur.
En dat is nog steeds een uitdaging om dat voor
elkaar te krijgen.
Ik kijk erop terug als een mooie maar erg drukke periode. Eigenlijk kwam
ik onverwacht in de Gemeenteraad.
Jaren ervoor was ik actief binnen de partij en had me verkiesbaar gesteld
op de 3e plaats. Met de verwachting dat we wederom met 2 zetels in de
Gemeenteraad zouden komen. Maar het werden er dus drie en ineens zat
ik dus echt in de Raad.
Politiek is een vak op zich. Persoonlijk ben ik iemand die graag vanuit de
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inhoud werkt, maar zo werkt het niet altijd. In ons democratisch landje worden vaak compromissen gesloten oftewel en wordt behoorlijk wat
“afgepolderd”.
In gemeentes zoals Nuenen komen er ook nogal wat politieke steekspellen
aan te pas. Een spel dat je moet beheersen en je vooral niet gek moet laten
maken.
ASTRID THEUNISSEN

Gemeenteraadslid 2002 - 2010

In 1991 ben ik als, niet geboren Brabantse, in
Gerwen komen wonen. Naast de ruimte en de
natuur op loopafstand ‘n heerlijk, gemoedelijk
dorp waar ik me al snel thuis voelde, maar waarbij
Nuenen toch altijd wel een beetje op afstand was.
Dat veranderde fors toen ik in 1998 als burgercommissielid van dichtbij kennis maakte met
de lokale politiek. Naast de inhoudelijke dossiers voor “mijn” portefeuille
Ruimtelijke Ordening, kwamen ook de (fractie)discussies van de overige
werkvelden (sociale zaken en welzijn, algemene zaken en financiën) aan
bod die een veel breder spectrum van “alles wat er in de gemeente speelt”
weergaven. Bijzonder interessant en leerzaam om op deze wijze een kijkje
in de politieke keuken te kunnen nemen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid
dat ik daarna de eer had om twee periodes als raadslid zitting te nemen in
de gemeenteraad van Nuenen c.a..
Naast de interessante materie was zeker ook het directe (veelvuldige)
contact met de fractieleden van je eigen en andere partijen (meestal) erg
plezierig en gaf de meeste voldoening wanneer je samen tot een gedragen
besluitvorming kon komen. Dit, gecombineerd met het prettige, directe
contact met de ambtelijke organisatie en vele inwoners van de gemeente,
maakte het “politieke” werk voor mij erg boeiend en plezierig. Een ervaring
waardoor ik Nuenen c.a. zoveel beter heb mogen leren kennen, die mij een
veel bredere kijk op Nuenen heeft gegeven en waardoor ik mij uiteindelijk
nóg beter in deze mooie gemeente ben gaan thuis voelen.
Al bij al een ervaring die ik voor geen goud had willen missen!
En daarmee een aanrader voor een ieder, die zich betrokken voelt bij onze
samenleving: mannen, maar zeker ook vrouwen die helaas nog steeds in de
minderheid zijn.
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MARIJKE MOVIAT - SCHIPPERS

Gemeenteraadslid 2002 - 2006 en 2010 - 2013

Het is belangrijk dat de raad uit een divers gezelschap bestaat zodat er een balans is tussen het
aantal mannen en vrouwen.
De samenstelling van de raad moet een afspiegeling zijn van de samenleving, diversiteit in iedere
vorm levert altijd meerdere invalshoeken en
daarom vaak oplossingsrichtingen op.
Gewoon proberen, er zijn genoeg websites om je standpunten te bepalen
en te kijken welke partij het beste bij je past. Verder is het goed om bijvoorbeeld veel fractievergaderingen bij te wonen en zo de politiek te proeven.
MONIQUE DONKERS-VAN GALEN
Gemeenteraadslid 2002 - heden

Ik ben opgegroeid in Eindhoven en in 1982 naar
Nuenen verhuisd. Omdat mijn man uit Gerwen
komt was het een logische stap om in Nuenen te
gaan wonen, waar ik mij al langer thuis voelde.
Mijn interesse in politiek is ontstaan op de middelbare school doordat de leraar geschiedenis ons
meenam in het ontstaan van het democratisch kiesstelsel in Nederland, en
ons ook bewust maakte van het gedachtegoed van alle politieke partijen.
Dit heeft ervoor gezorgd dat, toen ik in 2002 werd gevraagd om in de politiek te gaan, ik hierop direct ja heb gezegd. Ik kwam meteen in de gemeenteraad en heb de eerste jaren vooral goed geluisterd en veel geleerd. Mijn
interesse gaat vooral uit naar financiën, ook door mijn eigen achtergrond,
en dat blijkt in gemeenteland toch heel anders te gaan dan in het bedrijfsleven.
Ik ben heel blij dat ik een plaatselijke partij vertegenwoordig omdat het
in een dorp zo belangrijk is dat je bij ieder raadsvoorstel het belang moet
afwegen tegen de impact die zo’n raadsbesluit heeft op de inwoners van
Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Gelukkig zien we de laatste tijd steeds
meer vrouwelijke raadsleden, ik hoop dat dat in de toekomst zo zal blijven.
Ook al kost het werk als raadslid best wat tijd het zou toch fijn zijn als ook
jongere mensen zich zouden willen inzetten hiervoor. Het is absoluut niet
saai en zeker interessant wat er allemaal besproken en besloten wordt.
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TOOS VAN DE VEN - VAN DEN AKKER
Gemeenteraadslid 2002 - 2018

Als je echt geïnteresseerd bent in de politiek, ligt
daar –zeker ook voor vrouwen- een prachtige
uitdaging. Ik heb eigenlijk altijd al geweten dat ik
ooit, naast gezin, werk en hobby’s, me actief wilde
gaan bezighouden met gemeentelijk bestuur.
Het tweede wat ik zeker wist was dat dat dan zou
zijn binnen een plaatselijke politieke partij. Zo
dicht mogelijk bij de bevolking en geen beslissingen op basis van gegeven
leidraad vanuit landelijke gebonden partijen. En dat is wat ik heb gedaan.
Al heel vroeg lid geworden van de politieke groepering W70 Nuenen, en
via de weg van werkgroepen en commissies uiteindelijk 16 jaar fractievoorzitter in de gemeenteraad.(2002 t/m 2018)
En waar ben je dan trots op of wat geeft je ook achteraf een goed gevoel:
• Dat je hebt mogen meebeslissen bij kleine maar ook heel grote onderwerpen,
• Dat je hebt kunnen meewerken aan het zelfstandig blijven van je eigen
gemeente
• Dat je, ondanks soms heel moeilijke tijden, instellingen en verenigingen
samen overeind hebt kunnen houden
• Dat er binnen die 16 jaar nooit fractieleden van onze partij zijn
overgestapt naar een andere partij.
Voor mij was het motto voor mijn politiek werk: DENKEN, DURVEN
DOEN. Een mooie instelling voor veel werk wat grote voldoening gaf.
AALTJE SCHOUTEN - SAARLOOS
Gemeenteraadslid 2002 - 2014

In 1997 kwam ik in Nuenen wonen. Ik was toen
34 jaar, moeder van Sanne en Thijs, 4 en 7 jaar
oud. Mijn man had een drukke baan bij een ingenieursbureau en de politiek in de avond leek goed
combineerbaar met zijn werk overdag.
Bij de verkiezingen in 1998 stond ik op plek vijf op de lijst van de PvdA
Nuenen. Toen Olga raadslid werd ben ik burger commissielid Welzijn
geworden.
Van 2002 tot 2014 zat ik als raadslid in de raad, waarvan de eerste 8 jaar als
fractievoorzitter. In die 8 jaar mochten wij ook deelnemen aan het College.
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Ik heb van deze tijd heel veel geleerd, zowel in Nuenen van mijn collega’s in
de raad als in het land tijdens partijbijeenkomsten. Namens Nuenen heb ik
5 jaar als AB lid in de veiligheidsregio mee mogen denken en was ik lid van
het Algemeen Bestuur van de WSD. Binnen mijn partij heb ik een aantal
intensieve trainingen gevolgd, zoals de Wibautleergang en de Schaefferleergang en heb ik met partijgenoten aan intervisie gedaan.
Op dit moment ben ik alweer 12 jaar Algemeen Bestuurslid bij Waterschap
de Dommel, waarvan de eerste 10 jaar als fractievoorzitter.
Politiek, maar vooral openbaar bestuur is mijn passie. Mijn streven is er samen uit te komen ten behoeve van het dorp en het waterbeheer. Graag zou
ik nog dit nog een keer bekrachtigen als wethouder of dagelijks bestuurder.
MARIANNE COOIJMANS - BOM
Gemeenteraadslid 2010 - 2014

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2010 stelde ik mij in de destijds uitgebrachte
Nuenense verkiezingskrant als volgt voor:
“Marianne Cooijmans-Bom, PvdA (nieuw), 63
jaar, getrouwd, 3 kinderen, woont in het centrum
van Nuenen, sinds 1991 actief voor de PvdA; wil
vanuit de beginselen van vrijheid, solidariteit en
verantwoordelijkheid werken aan een levendig dorp in een groene omgeving waar iedereen, jong en oud, meetelt en meedoet; kortom waar iedereen zich thuis voelt.”
Hoewel ik achter de schermen al lang politiek actief was, heeft het echte
‘handwerk’ in de gemeenteraad mij meer gebracht dan ik mij ervan had
voorgesteld. Ik dacht dat ik Nuenen c.a. goed kende, maar als raadslid kom
je echt met alle facetten van je dorp in aanraking. Die 4 jaar in de raad hebben mij veel gebracht. Samen met een fijne fractie werd gewerkt aan een
nog socialer Nuenen. Heb je hart voor je dorp (en geen hekel aan vergaderen), dan kan ik je het raadswerk van harte aanbevelen.
Het is en blijft belangrijk dat je vanuit jezelf en je omgeving je mening laat
horen, meepraat met totstandkoming van besluiten. Want die gaan uiteindelijk over onszelf, over onze samenleving. Ik pleit er daarom voor dat
vooral jongere mensen actief zouden moeten zijn in de politiek. Jong en
oud verenigd geeft de mooiste inzichten mijns inziens.
Tegenwoordig volg ik de politiek vanaf de zijlijn. Maar de interesse en het
mee willen praten blijft!
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WILLEMIJN VAN WERKUM

Gemeenteraadslid 2010 - 2018

Na eerst jarenlang actief te zijn geweest als secretaris in het Bestuur van D66 Nuenen c.a., startte
ik in 1996 als eerste Burgercommissielid van D66
in de Commissie Welzijn. Truus Houtepen had
met een initiatiefvoorstel namens D66 het voor
elkaar gekregen dat er een meerderheid voor was
in de Raad. Dit heb ik 10 jaar lang gedaan. Truus is ook altijd mijn grote inspirator geweest om actief te worden in de lokale politiek. In 2010 werd ik
in de Gemeenteraad gekozen en dit heb ik met veel plezier gedaan tot 2018.
Door mijn maatschappelijke betrokkenheid kreeg ik energie van het feit,
dat ik iets kon betekenen voor mijn eigen mooie dorp Nuenen c.a..
Het meest tastbare wat ik in die jaren heb bereikt is de realisatie van de
kringloopwinkel van Het Goed in Nuenen. Vanuit mijn betrokkenheid bij
de WSD, waar ik bestuurslid was, heb ik hiervoor het initiatief genomen.
Het Goed is in september 2019 geopend als Participatiehuis, waar mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een start kunnen maken met
betaald werk. Het is een mooi samenwerkingsverband van de gemeente
Nuenen c.a., de WSD, Het Goed, ROC Summa College (stageplaatsen),
Ster College (taallessen) en Lunet Zorg (dagbesteding).
Als ik er met de auto langs rijd, geeft het me nog steeds een trots gevoel.

ANNE PETERS

Gemeenteraadslid 2010 - 2012

Ik was in 2010 al enige jaren lid van D66 en op
een dag kreeg ik een telefoontje van de voorzitter
van D66 Nuenen, Truus Houtepen. Ze vroeg of
ik aanwezig wilde zijn bij een ledenvergadering
omdat D66 overwoog om weer mee te gaan doen
aan de lokale verkiezingen.
Die samenkomst was het startschot van mijn
politieke avontuur want na die avond waarin we
besloten dat D66 deel zou nemen aan de lokale
verkiezingen, kwam ik ook op de kieslijst en zelfs op plek 2! We behaalden die verkiezingen maar liefst 3 zetels en door de winst gingen we ook
deelnemen in het college en ik herinner me nog als de dag van gisteren het
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telefoontje van Henk Pero (de nr.1) waarin hij rustig en gedecideerd zei:
“Anne, als ik het college in ga dan wordt jij onze fractievoorzitter.
Jij kan dat, ik heb daar geen enkel twijfel over.” Hmm, ik twijfelde wel want
ik had hier geen ervaring mee. Maar ik wilde me niet door bescheidenheid
en angst tegen laten houden en ben de uitdaging aangegaan met de hulp,
kennis en wijsheid van veteranen als Truus en Kees Houtepen.
Wat een leerzaam avontuur is dat geweest! Ik leerde veel over het functioneren van een lokale democratie, over mensen in het algemeen en raadsleden in het bijzonder, maar bovenal leerde ik over het verschil tussen
inhoudelijke en politieke motivaties en beslissingen.
De belangrijkste les die ik uit mijn jaren in de gemeenteraad heb geleerd is:
weet goed wat je zelf vindt, wilt en waar je voor staat.
En van daaruit je niet aanpassen maar afstemmen op je omgeving en op
dat wat de wereld nodig heeft.

GABY SCHOLDER

Gemeenteraadslid 2014 - 2019

Dat vrouwen stemrecht hebben is voor de huidige
generatie niet meer dan normaal.
Een vrouw waar ik tegenop kijk is Neelie Kroes.
De voorvechter voor vrouwen in de politiek, die
aantoont dat vrouwen nooit te ‘oud’ zijn om iets
nieuws te starten.
Na de verkiezingen van 2014 kwam ik in de
gemeenteraad van Nuenen c.a. De VVD Nuenen heeft in de oppositie een
duidelijk stempel op de Nuenense politiek gedrukt.
Tijdens de campagne voor de verkiezingen van 2018 heeft de VVD de
kiezers opgeroepen om ook eens op een vrouw te stemmen!
Bij de verkiezingen van 2018 kwam de VVD Nuenen als 2e partij van
Nuenen c.a. uit de stembus, met drie zetels (twee vrouwen) in de gemeenteraad.
Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 heb ik mij verkiesbaar gesteld.
Dankzij het vertrouwen van de kiezers in Brabant ben ik 14 juni 2019 tot
Statenlid benoemd. Een nieuwe uitdaging. Dit keer in de coalitie voor de
VVD Brabant, de grootste partij.
Ik zet mij in voor een prettige en veilige samenleving voor jong en oud.
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TINEKE WIERINGA

Gemeenteraadslid 2018 - heden

Als jonge, sociaal bewogen vrouw sprak mij in
de jaren zeventig het gedachtegoed van de PPR
(Politieke Partij Radicalen) aan. Een groene, progressieve partij.
De PPR is later samen met de PSP en het CPN
een nieuwe partij gestart: GroenLinks.
In 2013 werd ik gevraagd door Boudewijn Wilmar om mee te helpen bij het opzetten van een
plaatselijke afdeling van GroenLinks in Nuenen.
Gezien de vele andere activiteiten die ik had, o.a. adviseur bij stichting
Leergeld en de roerige tijden in de Nuenense politiek zag ik het niet direct
zitten. Na enig aandringen ben ik Boudewijn gaan helpen en kreeg ik de
politieke smaak te pakken.
In 2014 ben ik lid geworden van de commissie Samenleving en maakte zo
kennis met de Nuenense politiek.
In 2018 kregen we twee zetels en nam ik naast Boudewijn zitting in de
gemeenteraad. Ondanks dat ik verrast was door de hoeveelheid werk, vind
ik het leuk om samen te werken met enthousiaste mensen en, onder andere
op het gebied van zorg en milieu, zaken voor elkaar te krijgen.
In het voorjaar van 2019 is Boudewijn helaas overleden en heb ik het fractievoorzitterschap van GroenLinks op me genomen.

BERTJE VAN STIPHOUT

Gemeenteraadslid 2018 - heden

Sinds 2018 gemeenteraadslid in Nuenen voor
D66. Vanaf mijn 24e tot nu altijd fulltime gewerkt. Moeder van 2 kinderen en inmiddels ook
oma. Maatschappelijk betrokken. Gewerkt in
jeugdhulpverlening, rechtspraak en gemeente.
na middelbare school HBO Jeugd gedaan.
Daarna, naast mijn werk en gezin , in de avonduren rechten gestudeerd. Afgestudeerd in Staats
en bestuursrecht. Gefascineerd door macht van overheid naar burgers.
Passie voor democratie en sociaal liberalisme. Motto: geloof in jezelf.
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ANNEKE COOLEN - PERO

Gemeenteraadslid 2018 - heden

Sinds 2018 namens D66 raadslid in Nuenen.
Politiek was vroeger bij ons thuis aan de eettafel
een veel voorkomend gespreksonderwerp. Met
een vader die eerst raadslid was en toen wethouder, is dit logisch.
Al jarenlang werk ik met veel plezier voor
verschillende gemeenten, nu bij de gemeente
Eindhoven. Daarnaast wilde ik me ook graag
inzetten voor mijn eigen woongemeente.
Mijn vader gaf het laatste noodzakelijke zetje. In 2018 werd ik raadslid
in Nuenen voor D66. Het geeft veel energie om mee te denken over de
toekomst van Nuenen. Samen debatteren over grote dossiers zoals de
Hongerman en het Klooster. De gemeenteraad kan wel wat meer vrouwen
gebruiken. Dus meld je aan!
JUDITH TESSER

Gemeenteraadslid 2018 - heden

Het begon vanuit mijn vak, communicatie.
Pure nieuwsgierigheid hoe processen werken.
Juist in de tijd dat de discussie in Nuenen speelde:
wel of niet fuseren. En betrokkenheid bij Nuenen,
de plaats waar ik met zoveel plezier woon.
Afwachten en in de krant lezen wat “men” besloten heeft? Of een steentje bijdragen om achteraf niet te hoeven denken:
“En als ik erbij was geweest...?”.
Van het een komt het ander. Je sluit je aan bij een politieke partij, de VVD
was en is voor mij een logische keuze. Je wordt campagneleider, en krijgt
een blik achter de schermen hoe zo’n campagne werkt. Weer een verrijking
voor mijn vak. Je raakt betrokken bij de onderwerpen die er spelen, op
inhoud dus. Boeiend om mee te denken en te praten over wat er in ons
dorp speelt. Niet aan de zijlijn te staan.
Er wordt op dit moment op allerlei niveaus hard gewerkt aan de totstandkoming van de omgevingsvisie. DE kans om mee te praten.
Bij deze een oproep aan alle vrouwen: laat je stem horen, denk en praat
mee. Voor ons Nuenen c.a.
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1946 - 2020

26 Vrouwen in de Gemeenteraad van Nuenen c.a. voor partij:
??
??

Lies de Kruiff			
Mies Baronesse van Hardenbroek van de Kleine Lindt

Lijst Poot

Antoinette Baan - d’Ailly

VVD

Wija van Deurzen
Jirka vd Ven - Veldhuis
Elly vd Heuvel - vd Zanden
Gaby Scholder
Judith Tesser

D66

Truus Houtepen-Kunnen
Willemijn van Werkum
Anne Peters
Bertje van Stiphout - van Keulen
Anneke Coolen - Pero

PPR

Marianne Bressers - van Oosterhout

CDA

Elma Eshuis - Roxs
Marjo de Jong- Loeff

P.v.d.A

Olga Luttik - vd Heijden
Aaltje Schouten - Saarloos
Marianne Cooijmans – Bom

W70

Jose van Bree - Toemen
Ans Jonkhout - Kempink
Toos van de Ven - van den Akker
Marijke Moviat - Schippers

GB (nadien Combinatie) Astrid Theunissen
Combinatie

Monique Donkers - van Galen

Nuenens belang

Marijke Moviat - Schippers

Groen Links

Tineke Wieringa

Meer informatie over de gemeentepolitiek en de politieke partijen in
Nuenen c.a. is te vinden via website van de gemeente: www.gemeentenuenen.nl
•
•
•
•

Dank aan alle vrouwen die bereid waren hun tekst en foto aan te leveren.
Dank aan De Drijehornick voor de archiefteksten en gemeentewapens.
Dank aan Piet van Rongen voor de mooie vormgeving
Dank aan 40 jaar D66 Nuenen voor het financieel mogelijk maken.

Truus Houtepen-Kunnen
06.23848755
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