
Mijn drijfveer om de politiek in te gaan in 2006 werd vooral gevoed door het feit dat ik een grote 

kloof constateerde tussen datgene wat de gemeente op papier zet en wat er in de praktijk gedaan 

wordt. Burgers werden en worden nog steeds niet altijd juist, tijdig en volledig geïnformeerd. De 

communicatienota en de toekomstvisie buurtbeheer moeten hierin verandering brengen. We hopen 

dat dit dan ook goed geborgd wordt in de organisatie, anders zal het nooit lukken! Er is inmiddels een 

heleboel verbeterd op communicatie gebied, maar we zijn nog lang niet daar, waar we zijn moeten. 

Het vergt voortdurende aandacht. Eerlijkheid duurt het langst.  

In de werkgroep “Chijnsgoed-in gevaar” kwamen we erachter, dat de gemeente ons als burgers 

destijds bewust misleid heeft om de komst van het Log (= landbouwontwikkelingsgebied)  Chijnsgoed 

mogelijk te maken. De PvdA was de enige partij, die de burgers gewaarschuwd heeft voor de 

consequenties en heeft het stilzwijgen doorbroken. Daardoor zijn we met een aantal burgers in actie 

gekomen, waarbij we alleen door de PvdA zijn gesteund. We blijven alert op de ontwikkelingen daar 

in relatie tot o.a. de toenemende verkeersdruk, mede doordat bedrijvenpark Chijnsgoed (Reiling) 

daar ook vlakbij gelegen is en de vergunningen in huis heeft om héél fors uit te breiden, ook op het 

gebied van mestvergisting. Daarnaast willen we meer duidelijkheid over de mogelijke 

gezondheidsrisico’s, die zulke grote concentraties van dieren op zo’n klein grondoppervlak nu 

eenmaal met zich meebrengen. Wij willen duidelijkheid vooraf, om geen onnodige risico’s te lopen!  

We zijn niet tegen familiebedrijven van een normale omvang, maar zo gauw deze abnormaal grote 

proporties dreigen aan te nemen, proberen we dit te voorkomen. Er moet een goede balans zijn 

tussen alle bewoners van de verschillende kernen als wel de bewoners van het buitengebied.  

Samen moeten we proberen de landschappelijke waarde, die Cranendonck nu heeft, te behouden, 

zelfs mooier te maken. Dan komen er ook meer mensen naar Cranendonck toe om hier van de 

omgeving te genieten en wellicht ook om er meer uit te geven. Een bloeiende economie in allerlei 

sectoren is belangrijk om een gemeente welvarend te houden. Cranendonck biedt volop 

mogelijkheden  en ook samenwerkingsverbanden met Weert en Hamont-Achel kunnen die positie 

alleen maar versterken.   

We moeten proberen de samenstelling van de bevolking goed in balans te houden : zowel kinderen, 

jongeren,  volwassenen als ouderen hebben elkaar nodig. Zij kunnen elkaar helpen en op  zijn of haar 

manier een steentje bijdragen. We moeten ernaar streven minder op “ eilandjes” te leven, maar er 

meer voor elkaar te zijn. Dan dragen we op een positieve manier bij aan het gemeenschapsgevoel en 

het o zo nodige netwerk en zullen er ook minder snel mensen uit de boot dreigen te vallen en  voor 

zichzelf kunnen zorgen. De zwakkeren in onze samenleving en ouderen verdienen extra aandacht en 

ondersteuning, om te proberen hun mogelijkheden en netwerk ook uit te breiden.  Zodat zij ook in 

staat zullen zijn aan deze maatschappij deel te nemen en  hun steentje hierin bij te dragen. Bij 

sommigen zal deze af te leggen weg moeizamer verlopen dan bij anderen, maar met begrip en 

ondersteuning van zowel professionals  als vrijwilligers moet dat mogelijk zijn. De gemeente moet 

hierin ook een belangrijke rol vervullen, zeker nu en in de toekomst!   

Dit geldt voor alle inwoners van Cranendonck, dus ook voor vluchtelingen die hier wonen. Daarom is 

het extra belangrijk ervoor  te zorgen, waar mogelijk, de voorzieningen die er nu zijn in de 

verschillende kernen zoveel mogelijk op peil  te blijven houden.  Verder ben ik erg blij dat na veel 

discussies op ons initiatief zowel in Maarheeze als in Budel de bibliotheek behouden is gebleven. In 

de toekomst zullen we hiervoor blijven vechten. 

Als gemeenteraadslid hebben we ook een controlerende rol. Wij kunnen die rol alleen goed 

uitoefenen als we tijdig en zo volledig mogelijk geïnformeerd worden, zonder dat we voortdurend 

achter informatie aan moeten. “Afspraak is afspraak” vind ik héél belangrijk, maar wordt kennelijk als 

erg lastig ervaren. Dat blijkt o.a. uit het feit dat de tijdsplanning veelvuldig niet gehaald wordt. 

 

  



Persoonlijke gegevens Marie Beenackers-van Poppel: 

 

Geboren: 14-10-1953 in Gilze 

Getrouwd met Kees Beenackers; 

We hebben samen 3 kinderen (1 dochter en 2 zoons) en 2 kleinkinderen 

Woonachtig in Maarheeze sinds 1985 

 

Opleiding: MMS en HBO (docentenopleiding) 

 

Werk-, bestuurservaring en andere bezigheden: 

½ jaar gewoond en gewerkt op Kibboets Gal Ed in Israël 

Les gegeven op een MBO-school KV/JV (=kinderverzorging, jeugdverzorging) in Breda 

Stagebegeleiding gegeven aan deze leerlingen 

Mede-oprichtster speel-o-theek in Bavel 

Secretaris Peuterspeelzaal “de Ukkeclub” Maarheeze 

Lid oudercommissie Basisschool “t Sneppennest”/“Mariaschool “ Maarheeze 

Lid  Kindergezinsvieringenwerkgroep St.Gertrudis parochie Maarheeze 

Lid oudercommissie Scholengemeenschap “Philips van Horne“ Weert 

Afgevaardigde Commissie Buitenschoolse activiteiten ”Philips van Horne“ vanuit Oudercommissie  

Gemeenteraadslid Gemeente Cranendonck vanaf 2006voor de PvdA 

IVN schoolgids 

Mantelzorger 

Taalmaatje bij Vluchtelingenwerk 

Collecte contactpersoon Nierstichting 

Lid buurtplatform Maarheeze 

Jurylid carnavalsoptocht Maarheeze 

 

Mocht u mij willen bellen of mailen, dat mag altijd via 0495593516 of m.beenackers@hetnet.nl 

 


