
De Kracht van Lokaal Onze resultaten
Veel mensen z� n het vertrouwen kw� t in de landel� ke politiek. 
De toeslagena� aire, de gaswinning in Groningen, de trage 
kabinetsformatie, politieke spelletjes (‘functie elders’), en in 
de Tweede Kamer vooral geschreeuw en tegenwoordig zelfs 
ordinaire scheldpart� en. 

1. Er z� n ambitieuze plannen 
uitgewerkt op het gebied 
van woningbouw zoals 
Oss-West, Belastingkantoor, 
Raadhuislaan-Zuid, maar ook 
voor Ge� en, Ravenstein en 
Macharen.

2. Nieuw w� kcentrum 
Ruwaard, gemeenschapshuis 
Lith, school Herpen, Raadhuis 
Ravenstein.

3. Van leegstand naar 
een frisse binnenstad met 
winkels, wonen, horeca en 
cultuur en binnenkort start 
bouw Walkwartier met o.a.. 
woningen, bibliotheek en 
stadsarchief.

4. Centrumontwikkeling 
Berghem met nieuwe winkels 
en wonen

5. Vorstengrafdonk met o.a.. 
Rev’it, Kusters en de PLUS, 
bestemmingplan Heesch-
West klaar.

6. Een groeiend en 
toekomstbestendig Pivot Park 
als een van de parels van de 
Oss economie

7. Woningbouwontwikkelingen 
in de stad en b� na alle kernen
8. Een frisse nieuwe start 
voor De Groene Engel, vitale 
cultuurinstellingen

9. Grote stappen durven 
zetten op het gebied van 
duurzaamheid

10. Glasvezel aanleg in heel 
de gemeente Oss, ook in het 
‘onrendabele’ buitengebied

11. Welstand b� na volledig 
afgeschaft, we geven 
vertrouwen aan de inwoners

12. Kritische houding 
windmolens Lithse 
Polder (2 km afstand, 
her� kingsmoment, inspraak 
tegenstanders)

13. Een mooi, vernieuwd 
Duurzaamheidsplein

14. Oss � nancieel gezond met 
een lastendruk ruim onder het 
landel� k gemiddelde

15. Er is een sportakkoord 
gesloten tussen gemeente, 
Sport Expertise Centrum, en 
sportverenigingen

Gelukkig gaat dat in Oss al 
jaren anders. Samen stropen 
we de mouwen op voor een 
politiek van ‘samen’ en van 
‘doen’. Daarom staat Oss 
steeds beter op de kaart. 
Voor De Gemeenschap 
(VDG) is dé lokale part�  
van de gemeente Oss. 
W�  z� n een onafhankel� ke 
part�  zonder binding met 
landel� ke politieke part� en. 

VDG bestaat uit leden met 
verschillende landel� ke 
voorkeuren met maar één 
gezamenl� k doel: het beste 
bereiken voor de inwoners 
van de gemeente Oss!

Help ons de grootste 
part�  van Oss te worden!
In 2014 werden we voor het 
eerst de grootste part�  van 
Oss. Zelfs nog groter dan de 
SP. In 2018 werd de SP de 
grootste, het scheelde slechts 
181 stemmen!  W�  pakken 
graag de handschoen weer 
op om een sterke coalitie te 
bouwen. Voor een praktisch, 
duidel� k, eerl� k en krachtig 
gemeentebestuur van 2022 
tot en met 2026.

De Kracht van Lokaal

Kies op 16 maart voor:
1 Een onafhankel� ke lokale part�  die dicht b�  de mensen staat

2 Een stabiele koers voor de komende jaren

3 Ambitie voor de stad Oss: samen worden we steeds trotser!

4.Behoud van leefbaarheid in dorpen én w� ken

5 Nuchtere politiek door betrokken en benaderbare mensen
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1) Frank den Brok 
Berghem
Ik ben 44 jaar, getrouwd, heb 
drie zonen en ben al m� n hele 
leven actief in het verenigings-
leven, waaronder de voetbal-
club en de carnavalsstichting. 
Sinds 2002 ben ik lid van VDG 
en sinds 2015 ben ik wethou-
der Economie & Financiën, 
Cultuur, Vastgoed en Grond-
zaken. Ik geloof in samen en 
niet in alleen. De gemeente 
Oss kr� gt steeds meer elan en 
ik zie steeds meer mensen trots 
worden op onze gemeente.

7) Vera van Pelt
Oss
Als 23-jarige geboren en geto-
gen Ossenaar heb ik m�  alt� d 
sterk verbonden gevoeld met 
onze mooie gemeente. Niet 
voor niets ben ik jarenlang 
lid én voorzitter geweest van 
de Jongerenraad van de ge-
meente Oss. Nu mag ik vol trots 
als VDG-burgerlid m� n steen-
tje b� dragen aan de part�  en 
de gemeenschap. Hoewel ik 
momenteel als docent Neder-
lands in het Gelderse Culem-
borg werk, ben ik bl�  dat ik nog 
alt� d nu samen met m� n vriend  
in de gemeente Oss woon. 

8) Nick Pruimboom
Herpen
M� n naam is Nick Pruimboom, 
ik ben 20 jaar en ik ben al 
heel m� n leven woonachtig 
in Herpen. In het dagel� ks le-
ven studeer ik Bestuurskunde 
aan de Universiteit van Tilburg. 
Daarnaast werk ik inmiddels 
ook alweer 4 jaar b�  de PLUS 
in Herpen. In het weekend 
ben ik graag te vinden op het 
voetbalveld. De keuze voor 
VDG was niet moeil� k. Met de 
kracht van lokaal geloof ik dat 
w�  mooie dingen bereiken voor 
onze gemeente.

9) Adri van der Loop 
O� en
Ik ben Adri van der Loop, 63 
jaar. Ik ben geboren en geto-
gen in Oss en al 40 jaar samen 
met José woonachtig in O� en. 
We hebben twee kinderen en 
sinds kort ook een prachtige 
kleindochter. Op dit moment 
ben ik werkzaam in het basison-
derw� s als beleidsmedewerker 
ondersteuning en als traject-
begeleider passend onderw� s. 
De missie hierb�  is: elk kind, elke 
dag een f� ne plek (in het on-
derw� s).

10) Mark van der Doe-
len Ge� en
M� n naam is Mark van der 
Doelen. In het dagel� ks leven 
ben ik Business Area Director 
b�  DEKRA Certi� cation B.V.  Ik 
heb in het verleden als lid van 
een initiatiefgroep de lokale 
omroep Ge� en, Nuland, Vinkel 
opgericht. Vanaf het initiatief 
tot de ontmanteling ben ik 25 
jaar lang actief geweest voor 
de lokale omroep. Op dit mo-
ment ben ik actief voor MFC 
de Koppellinck, Goed Gevoel 
Ge� en en de ledenraad van 
Rabobank.

11) Sander Ru� s 
Oss  
Wonende (met m� n gezin) en 
werkende in Oss, voel ik m�  
sterk verbonden met de ge-
meente Oss. Een groene ge-
meente met haar stad, stadjes 
en kernen, maar ook met veel 
bedr� vigheid. Ik ben werkzaam 
als zelfstandig ondernemer in 
de zakel� ke dienstverlening. 
Daarnaast ben ik maatschap-
pel� k betrokken als bestuurslid 
van winkeliersvereniging Ussen, 
Paardensportvereniging Willi-
brordus, Voedselbank Oss en 
Omstreken.

12) Alfons Prinssen 
Ravenstein
Ik ben Alfons Prinssen uit Ra-
venstein, raadslid voor VDG. 
In het dagel� ks leven werk ik 
als zelfstandig belastingadvi-
seur in m� n kantoor in Huisse-
ling (Ravenstein). Daarnaast 
ben ik als vr� williger actief b�  
Voetbalvereniging Ravenstein. 
Het f� ne van VDG is dat we 
dicht b�  onze inwoners staan, 
daardoor goed weten wat er 
speelt en dat vervolgens in de 
gemeenteraad inbrengen. Be-
langr� k vind ik dat we leefbare 
gemeenschappen in stand 
houden. 

13) Ronald van 
We� enburg 
Deursen-Dennenburg
M� n naam is Ronald van 
We� enburg en ik woon samen 
met m� n vrouw en twee kinde-
ren in Deursen-Dennenburg. Ik 
ben zelfstandig ondernemer 
en werk voornamel� k voor 
technische (semi)onderw� sin-
stellingen en opleidingsfondsen 
als relatie- en/of projectmana-
ger. In m� n vr� e t� d wandel ik 
graag (met de hond), speel ik 
regelmatig een potje golf en 
ben ik een echte carnavals-
vierder

14) Anke van Gaalen 
Lith
Ik ben Anke van Gaalen, 38 jaar en 
geboren en opgegroeid in Lith. Na 
wat omzwervingen via Heesch, Oss, 
Rotterdam en Par� s woon ik daar in-
middels weer met veel plezier samen 
met Dennis en onze kersverse zoon 
Abel. Sinds vorig jaar ben ik werkzaam 
als clustermanager b�  de Gemeente 
Heusden. Ik ben penningmeester van 
de Dorpsraad Lith en CS De Veldha-
zen, waar ik ook in de Raad van 11 
zit. Graag zet ik me in voor lokale initi-
atieven en dat is ook precies waarom 
de VDG b�  me past : de Kracht van 
Lokaal!

15) Lieke van de 
Camp Megen
Ik ben 32 jaar oud en geboren 
en getogen in Megen. Met 
m� n man en dochtertje van 
1 ben ik trotse bewoner van 
een huis ‘op de keien’. Ik heb 
Bestuurskunde gestudeerd en 
werk als senior-adviseur b�  een 
onderzoeks- en adviesbureau 
aan maatschappel� ke vraag-
stukken in de (ouderen)zorg. 
De belangstelling voor oude-
renzorg is m�  met de paplepel 
ingegoten. 

16) Rick van R� n
Ge� en
M� n naam is Rick van R� n, ik 
ben 24 jaar oud en ik woon 
in het mooie Ge� en. In het 
dagel� ks leven werk ik b�  Wa-
terschap Rivierenland op de 
afdeling VTH (Vergunningverle-
ning, Toezicht en Handhaving). 
Daarnaast ben ik werkzaam b�  
de KNVB als assistent-scheids-
rechter betaald voetbal. Ook 
ben ik actief als bestuurslid van 
C.O.V.S. Den Bosch ben ik in 
het verleden actief geweest 
als bestuurslid van C.O.V.S. Oss-
Uden en omgeving.

17) Frank Dappers 
Berghem
In Berghem ben ik geboren, 
getogen en samen met m� n 
vriendin nog steeds woonach-
tig. U raadt: w�  hebben het hier 
uitstekend naar onze zin. Maar 
bl� kbaar nog niet ‘uitstekend’ 
genoeg. Als lid en penning-
meester van Dorpsraad Berg-
hem probeer ik namel� k de 
leefbaarheid in het dorp naar 
een nóg hoger niveau tillen. En 
dat gaat goed! 

18) Jan van Leest 
Oss
Ik ben 46 jaar oud en geboren 
en getogen in Oss. Ik ben al 20 
jaar getrouwd met José en trot-
se vader van Eva (16) en G� s 
(14)! Overdag ben ik werkzaam 
als uitvoerder b�  Spie Neder-
land (oud VD Donk uit Nuland) 
in Oss. Daarnaast ben ik organi-
sator van de Osse Sinterklaasin-
tocht, bestuurslid b�  RKSV Mar-
griet, voorzitter van Stichting 
Theaterstof (Bende van Oss) en 
lid van de keuzecommissie van 
de Osse Sport Awards. 

2) Roel van de 
Camp Haren
Ik ga voor lokaal, dat is wat 
belangr� k is voor de gemeen-
te Oss. Geboren en getogen 
in Haren, reeds 48 jaar. Samen 
met m� n partner hebben we 
vier kinderen. In het dagel� ks 
leven werk ik als Associate Di-
rector Program voor Organon 
Benelux. Samen met elkaar, 
integriteit, ondernemerschap, 
rust, ruimte, identiteit, land-
bouw, recreatie en toerisme, 
sport, jeugd en betaalbare 
woningen voor iedereen. Dat 
is de kracht voor stad en dorp! 
Graag zet ik me daar weer 
voor in.

3) Jacco-Peter Hooi-
veld Berghem
Sinds 2007 woon ik met m� n 
gezin in Berghem. Hier vinden 
we op een steenworp afstand 
een prettige mix van dorp en 
stad, nieuw en historie, polder 
en bos. Dat samen maakt het 
voor ons prettig wonen, spor-
ten en ontmoeten. Sinds vier 
jaar ben ik raadslid voor VDG. 
Ik heb me onder andere inge-
zet voor het grote belang van 
w� k- en dorpshuizen, veiligheid 
en (sport)verenigingen. Een 
periode waarin ik ook een stuk 
trotser ben geworden op Oss 
en al z� n kernen en stadjes.

4) Willeke Verhagen 
Oss
Ik ben moeder van een doch-
ter en een zoon. Samen met 
m� n man en zoon woon ik in 
Oss. Namens VDG ben ik de 
woordvoerder voor woning-
bouw en mobiliteit in Oss en 
Berghem. De komende jaren 
staat er veel te gebeuren in 
Oss. Grote woningbouwpro-
jecten b�  de Euterpelaan, 
Raadhuislaan en ook een 
compleet nieuwe w� k in Oss-
West.

5) Hans Herms 
Ravenstein
Al meer dan 15 jaar woon ik 
in de gemeente Oss, waar ik 
inmiddels ook werk. We zullen 
met ons gezin van vier hope-
l� k nog vele jaren heerl� k in 
Ravenstein wonen. Ik zette m�  
de afgelopen decennia in als 
vr� williger op vele vlakken, en 
ben nu lid van de jeugdcom-
missie van Vesta ‘19 en de ver-
keerswerkgroep basisschool ‘t 
Ravel� n. Trots ben ik op het op-
richten van de Vesta Kids, de 
kleutersportgroep, waarmee 
we ook de allerkleinsten laten 
bewegen.

6) Hans Boerboom
Oss
Ik ben 63 jaar en geboren, ge-
togen en woonachtig in Oss! 
Sinds 1994 ben ik politiek ac-
tief en van 2000 tot 2006 ben 
ik wethouder geweest voor 
VDG in het college. Verder heb 
ik t� dens de andere jaren als 
raadslid VDG vertegenwoor-
digd in de raad. De laatste vier 
jaar ben ik als fractievoorzitter 
actief en dat betekent wat ex-
tra werkzaamheden voor onze 
fractieleden en de part� , maar 
ook voor de samenwerkende 
part� en in de coalitie.



19) Miriam Ku� pers 
Demen
Ik ben Miriam Ku� pers, 39 jaar 
oud en woon met m� n gezin 
en ouders in Demen. Ik vind 
het belangr� k om de leefbaar-
heid in de gemeenschap zo 
optimaal mogel� k te houden, 
waardoor het voor jong en oud 
prettig wonen is in de gemeen-
te Oss. Ik ben binnen de VDG 
actief in de jongerencommissie 
en als bestuurslid. M� n doel is 
om een b� drage te leveren in 
de lokale politiek, wat mensen 
in de gemeente Oss toekomst-
perspectief biedt. 

25) Rob Ceelen 
Ge� en 
M� n naam is Rob Ceelen, ik 
ben 43 jaar en woon samen 
met Inge en onze twee kinde-
ren in het mooie Ge� en. Ik werk 
als afdelingshoofd voor de ge-
meente ’s-Hertogenbosch, de 
meeste jaren in de ICT maar 
sinds enige t� d in het Jongeren-
werk, Onderw� s en de Jeugd-
zorg. M� n grootste hobby is 
muziek en ik speel al vele jaren 
gitaar in de Osse band de Ti-
memachine. 

31) Wilfried Ploeg-
makers Herpen
Van 2003 tot 2017 ben ik voor-
zitter van VDG geweest, en 
ik draag de part�  nog steeds 
een warm hart toe. De bena-
derbaarheid en zichtbaarheid 
van de VDG-raadsleden en 
–wethouders (daarin onder-
steund door de leden) en het 
openstaan voor het bek� ken 
van meerdere invalshoeken, is 
eigen aan VDG en uniek in de 
politieke cultuur. 

20) Eelco Oele 
Megen
Ik ben trotse eigenaar van een 
kleine w� nwinkel in het mooie 
Megen. In het verenigingsleven 
heb ik diverse functies vervuld, 
zoals: v� f jaar voorzitter van 
Ulysses, bestuurslid b�  Soos ‘t 
Trepke, de ondernemersver-
eniging en het zomeravond-
voetbal Herpen-Ravenstein. In-
middels ben ik trotse papa van 
Fabian & Julius en hoop ik via 
VDG een b� drage te kunnen 
bl� ven leveren aan een mooie 
en gezonde toekomst voor 
onze jeugd en gemeenschap.

26)  Gerrit van Lith 
Berghem 
M� n naam is Gerrit van Lith, ik 
ben woonachtig in Berghem, 
getrouwd en heb drie kinde-
ren. In het dagel� ks leven ben ik 
melkveehouder en hou ik van 
een rondje � etsen of hardlopen 
in ons mooie buitengebied. 
Ook een feestje en carnaval 
vieren sla ik niet af. Ik ben al 
jaren lid van VDG, mede om-
dat ik het belangr� k vind om 
input vanuit de landbouw in te 
brengen.

32) Mathieu Rae-
maekers Lith
Sinds 1984 woon ik samen met 
Annette in Lith. Gedurende 45 
jaar heb ik in het onderw� s mo-
gen werken aan de toekomst 
van kinderen en jongvolwasse-
nen. Op dit moment adviseer ik 
jonge mensen en volwassenen 
b�  de ontwikkeling van hun 
talenten opdat z�  een mooie 
plek verkr� gen in onze maat-
schapp� . 

21) Wilger T� ssen 
Ravenstein
Ik ben een sportieve 43-jari-
ge vader die samen met m� n 
vrouw twee zonen heeft van 
11 en 15. Als gymdocent en 
coördinator van het uitstroom-
pro� el Buurt, Onderw� s en 
Sport, werk ik b�  het Koning 
Willem 1 College Sport en Be-
wegen te ’s-Hertogenbosch. 
Sinds 2003 ben ik woonachtig 
in Ravenstein en direct vanaf 
het begin actief geweest b�  
de voetbalclub.

27) Nelly van Gruns-
ven-Gremmen 
Deursen-Dennen-
burg
Vanaf 2002 ben ik lid van VDG. 
Daarvoor was ik actief lid van 
Dorpsbelangen in de voorma-
lige gemeente Ravenstein, 
onder andere als commissielid 
en secretaris. In de periode 
2002-2006 was ik lid van de 
dorpsraad voor het gebied Ra-
venstein, Over d’n Dam. Daar-
na was ik actief (bestuurs)lid b�  
VDG, waar ik nu werkzaam ben 
als secretaris. 

33) Harold Mazen 
Berghem
Ik maak me als Berghemnaar 
sterk voor de gemeenschap 
als medeoprichter/beheerder 
van de nieuws-site www.mooi-
berghem.nl. Mede hierdoor bl� f 
ik alt� d oprecht geïnteresseerd 
in het wel en wee van de in-
woners. Daarnaast ben ik als 
initiatiefnemer betrokken b�  het 
NAH-Café Oss, ben ik bestuurs-
lid in het dorpshuis De Berch-
plaets en voorzitter van de club 
van 100 Berghem Sport. Ik ben 
dus zeer betrokken b�  de Berg-
hemse gemeenschap.

22) Bas Buiting
Berghem
Ik ben Bas Buiting, 27 jaar en 
woon samen met m� n vriendin in 
Berghem. Doordeweeks ben ik 
te vinden op de e-commerceaf-
deling van BAS in Veghel. Buiten 
het werk sta ik iedere week op 
de voetbal- en tennisvelden van 
Berghem. Daarnaast ben ik actief 
betrokken b�  het carnaval in Berg-
hem (het Knollenr� k). Het lokale 
(verenigings)leven is voor m�  dus 
ook enorm belangr� k en is een 
van de redenen waarom ik lid ben 
van VDG.

28)Berrie van de 
Burgt Herpen
Ik ben geboren en getogen 
Herpenaar en woon samen 
met m� n vrouw Angela en de 
kinderen Sanne en Alex tegen 
Herperduin aan. Overdag ben 
ik betrokken b�  BKB Precision 
in Son als Sales Director maar 
daarnaast vooral betrokken 
b�  onze mooie samenleving in 
Herpen en omgeving. Ik ben 
6 jaar raadslid geweest voor 
VDG, nog steeds erg betrokken 
b�  het wel en wee van Her-
perduin en draag graag m’n 
steentje b� .

34) Hans van Vugt 
Oss
M� n naam is Hans van Vugt. Ik 
ben 66 jaar en heb drie muzi-
kale zoons. Als trotse opa van 
v� f kleinkinderen en drie bonus-
kleinkinderen woon ik samen 
met Els. Ik ben lid van duikver-
eniging de Waterman, waar 
soms ook een beroep op me 
wordt gedaan om trainingen 
te verzorgen. Daarb�  zit ik voor 
deze club in de Vereniging van 
gebruikers (VvG) van het Golf-
bad Oss

23) Wim van Roo�  
O� en
M� n naam is Wim van Roo�  en 
ik ben geboren en getogen in 
O� en. Ik ben getrouwd en sa-
men hebben we drie kinderen 
en twee kleinkinderen. Ik ben 
politiek actief vanaf 2000.

29) John van den Lan-
genberg Oss 
Ik ben John van de Langen-
berg, 58 jaar oud en kom uit 
Oss waar ik ben geboren en 
getogen. Ik ben getrouwd en 
heb een zoon. Gedurende m� n 
werkzame leven heb ik tot nu 
toe zeven werkgevers gehad, 
maar ben ik al sinds 2009 werk-
zaam b�  een administratiekan-
toor in Oss. In m� n vr� e t� d ben 
ik alt� d al bezig geweest met 
het besturen van verenigingen 
of als lid van kascontrolecom-
missies.

35) Alphons Bakker 
Oss
Ik ben 54 jaar geleden gebo-
ren in het centrum van Oss en 
verknocht aan deze stad. Ik 
werk op Het Hooghuis waar ik 
eerst lesgaf, maar nu volledig 
als teamleider facilitair aan het 
werk ben. Op die manier sta 
ik ook midden in de Osse ge-
meenschap. Dat is niet alleen 
vanuit m� n werk. Van jongs 
af aan ben ik actief in vr� willi-
gerswerk. Onder andere b�  de 
Reddingsbrigade maar ook b�  
diverse andere instellingen in 
Oss als Golfbad en KWF-kan-
kerbestr� ding.

24) Jure Martens 
Herpen
M� n naam is Jure Martens en 
ik ben geboren en getogen 
in Herpen. Ik heb de studie 
Onderw� sassistent afgerond, 
waarna ik werkzaam ben ge-
weest op het gebied van zorg, 
begeleiding en onderw� s. Be-
gin 2021 ben ik vanwege m� n 
politieke interesse lid geworden 
van VDG. Binnen de gemeen-
tepolitiek gaat het in m� n 
ogen om het ontwikkelen en 
implementeren van realistische 
goedwerkende oplossingen 
voor maatschappel� ke puzzels.

30) Gerard Broers
Berghem 
Ik ben een geboren en geto-
gen Berghemnaar, getrouwd, 
vader van drie dochters en 
de trotse opa van inmiddels 
drie kleinkinderen. Naast m� n 
werk b�  het Waterschap Aa en 
Maas ben ik alt� d verbonden 
geweest met het maatschap-
pel� k leven en verenigingsleven 
in Berghem via de dorpsraad, 
de Berchplaets, het carnaval 
en momenteel als voorzitter 
van Berghem Sport.

36) Ton Bu� ink 
Ravenstein
Ik ben 55 jaar oud, geboren in 
Amerongen en woon sinds 1990 
in Ravenstein samen met m� n 
vrouw Mariëlle. We hebben twee 
zonen: Jesse (25 jaar) en Mels (22 
jaar) die beiden het huis uit z� n. 
In het dagel� ks leven ben ik werk-
zaam op het gebied van grote 
infrastructuurprojecten. In m� n 
vr� e t� d doe ik aan sport om � t 
te bl� ven en ben ik actief in het 
verenigingsleven. In het verleden 
voor VV Ravenstein en 5 jaar 
voor Stichting Carnaval waarvan 
4 jaar als voorzitter. 



37) Han van den 
Broek Berghem
Als geboren en getogen Berg-
hemnaar woon ik sinds 60 jaar 
in Berghem en sinds 1982 samen 
met Ria, m� n vrouw. Sinds de 
samenvoeging van Berghem 
b�  Oss ben ik lid van VDG. Ik 
heb voor VDG in het verleden 
deelgenomen aan de commis-
sie Onderw� s en Welz� n. In het 
dagel� ks leven ben ik werkzaam 
als Trajectregisseur en probeer ik 
zoveel mogel� k mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan 
een betaalde baan te helpen.

38) Annemarie Ro� el-
sen Megen
Ik ben 93 jaar en woon in Megen. 
Ik ben 50 jaar lid van het Rode 
Kruis waarvan 23 jaar als be-
stuurslid. Ook ben ik bestuurslid 
geweest van de Korf. 60 jaar ge-
leden heb ik de KBO opgericht in 
Megen. M� n hobby’s z� n: beeld-
houwen, bridgen en schilderen. 
Voor m�  is de gemeenteraad het 
belangr� kste orgaan dat beslis-
singen neemt voor de inwoners 
en dus ook voor m� . VDG is m� n 
part� , omdat z�  opkomt voor de 
ouderen.

39) Maria van Lith 
Berghem
Ik ben al een kleine 30 jaar be-
trokken b�  deze mooie club, 
momenteel als part� voorzitter. 
Als vr� williger ben ik ook actief b�  
De Berchplaets in Berghem en b�  
Theater Dankz�  de D� ken in Lith. 
B�  de laatste als speler en vereni-
gingsvoorzitter. Van jongs af aan 
ben ik al b�  allerlei verenigingen 
en stichtingen als vr� williger aan 
de slag geweest. In m� n bedr� f 
TIPwerkt werk ik als zelfstandig 
hr-adviseur en loopbaanadvi-
sieur.

40) Noud Bongers
Lith
Ik woon en leef nog steeds in de 
prachtige Maasparel Lith. Ik ben 
44 jaar ambtenaar geweest b�  
de gemeenten Lith en Oss en 
heb 13 jaar in de Lithse gemeen-
teraad gezeten waarvan 4 jaar 
als wethouder. De kinderen heb-
ben ons warme nestje al verlaten 
en samen met m� n vrouw genie-
ten we van de kleinkinderen en 
onze oude dag. Met plezier en 
veel energie ben ik nog volop 
actief. Zo musiceer ik graag als 
Brabants troubadour en gitarist 
b�  orkest Story.

41) Diny Oele 
Megen
In 2020 ben ik lid geworden van 
de VDG. Ik woon al ruim 50 jaar 
met veel plezier in Megen. Ik 
heb een zoon, een dochter en 
vier kleinkinderen. Jarenlang 
heb ik samen met m� n man een 
w� nwinkel gehad in Megen, die 
inmiddels is overgenomen door 
m� n zoon Eelco. M� n achter-
grond is P&O-adviseur. Ik heb 
een aantal jaren in het bedr� fsle-
ven gewerkt, de laatste 15 jaar in 
de zorg b�  Dichterb� . 

42) Frank Naa� kens
Oss
Waarom ik m�  op de verkie-
zingsl� st van de VDG wil laten 
plaatsen? Ik wil me inzetten voor 
de bewoners van de gehele ge-
meente Oss, waarb�  ik m� n focus 
leg op een paar punten. Ik vind 
het onder andere belangr� k dat 
er betaalbare woningen z� n voor 
de bewoners van Oss en de kern-
gemeentes, zodat de jeugd ook 
kans heeft om in “hun” dorp te 
bl� ven wonen. 

43) Jessica Ke� zer 
Nab Megen
VDG is de club waar ik m�  pret-
tig b�  voel. Een part�  die midden 
in de gemeenschap staat. Als 
voorzitter van de natuurspeel-
tuin, zzp’er en moeder, voel ik m�  
er als een vis in het water tussen 
al die ondernemende leden. F� n 
om als lid samen met de VDG te 
zorgen voor een prettige duurza-
me leefomgeving.

44) Jan Meulepas
Ge� en
M� n naam is Jan Meulepas (75) 
en ik ben gepensioneerd. Ik heb 
38 jaar gewerkt b�  de provincie, 
waarvan 18 jaar ruimtel� ke orde-
ning en 20 jaar als hoofd van de 
afdeling Zorg en Wonen. In Ge-
� en was ik onder andere lang-
durig raadslid en wethouder. Ik 
voel me sterk verbonden met het 
sociale en sportieve leven in Ge-
� en. Ik was 20 jaar voorzitter Gef-
fenaar van het jaar, erevoorzitter 
Middenstand en Bedr� fsleven en 
bestuurder en fervent aanhan-
ger van Nooit Gedacht. 

45) Thecla Bos-Hem-
minga Litho� en
Ik woon al 42 jaar met m� n gezin 
in het mooie Litho� en. Sinds 1998 
was ik raadslid in de gemeente 
Lith en daarna in Oss tot 2018. De 
afgelopen jaren was ik actief b�  
Brabantzorg in de cliëntenraad 
en als vr� williger. Ook ben ik be-
trokken b�  de Zonnebloem in Lith 
en als mantelzorger. Ik voel m�  
thuis b�  VDG. Een onafhankel� ke 
part�  zonder binding met lande-
l� ke politieke part� en en met een 
gezamenl� k doel : het beste be-
reiken voor de inwoners van de 
hele gemeente Oss.

46) Gerard Ul� n  
Megen
In het najaar van 1985 nam ik 
het initiatief om in de gemeente 
Megen c.a. de politiek ‘wat op 
te schudden’, met een politieke 
groepering die ‘ieders belang 
zou dienen’. Ik zocht medestan-
ders en onder de alleszeggende 
naam ‘Voor De Gemeenschap’ 
begonnen we en z� n sindsdien 
in Megen c.a. en later in Oss niet 
meer weggeweest. Zelf ben ik 
wethouder en raadslid voor VDG 
mogen z� n gedurende die peri-
ode tot aan m� n terugtreding in 
2000. 

47) Gerda van der 
Linden Overlangel
Ik ben getrouwd, heb drie kin-
deren en zeven kleinkinderen. 
12 jaar lang was ik gemeente-
raadslid voor VDG in Oss. Daar-
voor was ik 4 jaar raadslid in 
Ravenstein. M� n eerste beroep 
was kraamverzorgster. Ik heb ook 
nog 30 jaar op peuterspeelzalen 
gewerkt. Daarnaast ben ik als 
vr� willigster al 30 jaar actief in 
zorgcentrum Maasland. Ruim 6 
jaar ben ik nu actief als lid van 
de werkgroep ‘Ontmoeten’ van 
Coöperatie Land van Herpen.

48) Erik van der 
Burgt Berghem
Ik ben voormalig gemeente-
raadslid voor VDG. Ik vind het 
nog steeds belangr� k dat iedere 
inwoner van de gemeente Oss 
zich kan ontwikkelen in een f� ne 
leefomgeving, zich veilig en be-
trokken voelt, mee kan doen en 
de verantwoordel� kheid neemt 
om met zo min mogel� ke regels 
zoveel mogel� k te bereiken. VDG 
is de part�  die al jaren aan ver-
binding werkt. 

49) Jan van 
Loon Macharen
Ik ben geboren in Oss en vanaf 
1975 wonende in Macharen. 
Ik ben trotse opa van vier klein-
kinderen. Tevens ben ik medeo-
prichter van de VDG. Voorheen 
was ik fractievoorzitter en wet-
houder in het voormalige Me-
gen. Na 1994 was ik voor de VDG 
in de gemeente Oss gedurende 
twee periodes fractievoorzitter 
en gedurende drie term� nen 
wethouder Economie, Financiën 
en Cultuur. 

50) Kees van Ge� en 
Herpen 
Ik woon in Herpen en ben van-
af het samengaan met de ge-
meente Ravenstein in 2003 ac-
tief lid van VDG. In de periode 
2003-2006 als raadslid, daarna 
als bestuurslid. Vanaf de herin-
deling met Ge� en in 2015 ben 
ik namens VDG wethouder in 
de gemeente Oss. Dat doe ik 
vol overtuiging, vanuit het ge-
dachtengoed van VDG. Dicht 
b�  de gemeenschap, bena-
derbaar, alt� d open voor het 
goede gesprek. Maar vooral 
met de insteek om Oss voor 
alle inwoners mooier en beter 
te maken.

Stadteland: vitale w� ken en kernen
Bouwen naar vraag – Luister naar woonwensen jong en oud – Nieuwe woonvormen 
– Voor stad en dorpen

Ontmoeten, cultuur en sport heel belangr� k
Laagdrempelig ontmoeten dichtb�  – Een bruisend Walkwartier, een mooi nieuw 
theater – Meer sporten in open lucht

Een bereikbare gemeente
Minder wachtt� den spoorovergangen – Aanpak A50 – Nieuwe ontsluitingswegen 
Noord en West – Maasveren koesteren

Goed toeven!
Een nieuw Golfbad - Ge� ense Plas 2.0 – Aanpak Lithse Ham – Uitbreiding � etsnet-
werk – Een vitaal stadcentrum

Zorg en aandacht
Een zo goed mogel� k sluitend (zorg)netwerk – Ondersteuning mantelzorg(wonen) – 
Ook (verborgen) armoede bestr� den

Voor De Gemeenschap
Lokaal – Benaderbaar – Onafhankel� k – Aanpakken – Ambitie!

Laat VDG het werk van de afgelopen jaren voortzetten!


