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De VKP, de VierKernenPartij, heeft een bestuur, een wethouder, een fractie,
commissieleden en leden.
Het bestuur bestaat uit 5 personen.
Voorzitter: Herman Wijdeven,
penningmeester: Maria Raaijmakers,
Secretaris: Francine van der Duijn
Leden: Peter Troost en Gerrit v.d. Burgt.
Het bestuur heeft in 2014, 10x vergadert.
Op 19 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen waaraan de VKP heeft deelgenomen
met een lijst met 31 kandidaten.
Deze verkiezingen waren voor de VKP heel succesvol. Van de 5047 geldig uitgebrachte
stemmen in de gemeente Mill en Sint Hubert had de VKP 1654 stemmen.
De VKP werd hierdoor de grootste partij met 5 raadszetels.
Door de goede uitslag zijn we via onderhandelingen in de coalitie gekomen.
Erik van Daal werd naar voren geschoven als wethouder. De vrijgekomen raadszetel
werd ingenomen door Anita Straatman.
Algemeen Belang is de coalitiepartner van de VKP in de raadsperiode 2014-2018.
Namens de VKP is Erik van Daal wethouder. Hij heeft Samenlevingszaken en Bestuur
in zijn portefeuille.
De fractie in de gemeenteraad bestaat uit: Anne Derks, Sjors van Kempen,
Francien van Berlicum, Frans Janssen en Anita Straatman.
Er zijn 2 commissies in de gemeente Mill en Sint Hubert.
In de commissie Samenlevingszaken en bestuur zitten: Francien van Berlicum,
voorzitter van de commissie Sabes, Anne Derks, Frans Janssen als raadsleden en Peter
Troost als burger commissielid. Vervanger voor de commissie Sabes is Anita Straatman
In de commissie Ruimte en Economie zitten: Sjors van Kempen als raadslid en Stephan
Fick en Harrie Cillessen als burger commissieleden.
Sjors van Kempen vertegenwoordigt de VKP in het presidium.
Frans Janssen zit namens de VKP in de Audit-commissie.
In 2014 heeft de VKP deelgenomen aan 8 raadsvergadering en 8 commissievergadering
van de commissie R&E en 8 commissievergadering van de commissie Sabes.
Voorafgaand aan de raadsvergadering of de commissievergaderingen vond er een
achterbanvergadering plaats waarin de raadsvergadering besproken werd. Om de

betrokkenheid en de inbreng van de achterban te vergroten is men in de loop van 2014
overgestapt van achterbanvergadering voor de raadsvergadering naar
achterbanvergadering voor de commissievergaderingen. Deze achterbanvergaderingen
vinden afwisselend de dinsdag voorafgaand aan de commissievergaderingen plaats in
een van de kerkdorpen in de plaatselijke gemeenschapsaccommodatie. Waar de
achterbanvergadering plaatsvindt wordt gepubliceerd in diverse dag- en weekbladen,
web-sites en lokale TV programma's. Op deze achterbanvergaderingen zijn alle
belangstellenden welkom. Evenals allerlei instanties om vragen te stellen of iets uit te
leggen.
In de aanloop naar de verkiezingen is er door het bestuur een werkgroep ingesteld. Deze
werkgroep bestond uit Herman Wijdeven en Francine van der Duijn namens het
bestuur, Anne Derks namens de fractie en Jurgen Verbruggen, Frans Janssen, Koen van
Berlicum en Theo Peters. Met z'n allen wilden ze er de schouders onder zetten om er
een succesvolle verkiezingscampagne van te maken.
De nieuwe slogan van de VKP tijdens de verkiezingscampagne en nu is:
“Met hart voor de samenleving”.
Ook is er een goed verkiezingsprogramma geschreven.
Jurgen Verbruggen heeft zich sterk gemaakt voor een goede, actuele, nieuwe web-site
en in samenwerking met Twan Beerden is dit goed gelukt.
Na de verkiezingen beheert Jurgen de website.
Er is regelmatig in allerlei dagbladen, dorpsbladen en op de web-sites van Mill, Sint
Hubert en Wilbertoord gepubliceerd om de kiezers over allerlei onderwerpen op de
hoogte te houden of om over een bepaald onderwerp uitleg te geven. Ook geeft de VKP
aan de mening van de kiezers op prijs te stellen door hiernaar te vragen middels het
plaatsen van allerlei stellingen in de dagbladen en op de web-sites waarop iedereen kan
reageren.
Francine van der Duijn

