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INLEIDING
Geachte inwoners van Reusel-De Mierden,
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van VVD Reusel-De Mierden. Om het voor u
makkelijk leesbaar te maken is het onderverdeeld in de hoofdstukken Zorg/WMO,
Economie, Leefomgeving, Lokaal bestuur en Liberale uitgangspunten.
De hoofdstukken vallen uiteen in aandachtsgebieden. Daarbij geven wij steeds kort en
krachtig aan wat onze visie is op de rol van de gemeente, de argumenten daarvoor en de
financiën. Op Algemeen bestuur zoemen we anders in dan bij de standaardindeling.
En dan de vraag: “Waarom zou ik op VVD Reusel-De Mierden stemmen op 19 maart
2014?”. Welnu omdat VVD Reusel-De Mierden de laatste vier jaar duidelijk liet zien waar
zij voor staat: een lokaal sterke, vasthoudende, loyale, stabiele en vernieuwende partij!
Daarbij zijn wij er vanzelfsprekend voor alle inwoners van Hulsel, Lage Mierde,
Hooge Mierde en Reusel en telt iedereen even zwaar mee. De VVD is vooral een lokale
partij die het belang van de eigen gemeente en haar inwoners vooropstelt.
Onze wethouder, fractieleden en kandidaten kunnen uw belangen verdedigen, omdat zij
goed naar u luisteren en daardoor weten wat er leeft en wat u belangrijk vindt. Zij gaan
zich er dan ook hard voor maken om dit in besluiten die de raad neemt vast te leggen.
Nog een voordeel van een lokale VVD is dat zij, als dat nodig is, kan terugvallen op
kennis en kunde van de provinciale en landelijke VVD én de gekozen mensen in de
verschillende volksvertegenwoordigingen. Daar ligt een schat aan bruikbare kennis.
Sinds 2010 zijn vele plannen waargemaakt en is de begroting in evenwicht gebracht. Ook
voor de jaren 2014 - 2018 heeft VVD Reusel-De Mierden vanzelfsprekend diverse
ambities en doelstellingen. Deze kunt u lezen in dit verkiezingsprogramma.
Samen met u kunnen wij het waarmaken: stem daarom VVD Reusel-De Mierden!
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I. SAMENLEVING.
1.1 Zorg/WMO.
Visie op de rol van de gemeente.
Het is belangrijk dat onze gemeente er is voor alle inwoners waarbij de burgers vrij zijn
om hun eigen leven in te richten. Daarbij streeft de VVD naar mensen die zelfredzaam
zijn binnen een maatschappij waarin ze zichzelf volledig kunnen ontplooien. Maar er zijn
ook mensen die, permanent of tijdelijk, niet volledig zelfstandig kunnen functioneren.
Belangrijk is dat zij de benodigde ondersteuning krijgen van de gemeenschap.
Uitgangspunt is dat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen op de plaats
waar zij willen. Vertrekpunt bij hulpverlening is daarbij: één gezin, één plan, één
hulpverlener.
Standpunten VVD Reusel-De Mierden.
- VVD Reusel-De Mierden vindt dat de gemeente de regisseur is van de
zorgtrajecten. Zij maakt de afspraken - voor zover nodig en mogelijk - met
huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, belangengroeperingen en overige
zorgverleners. Ook wordt e.e.a. georganiseerd binnen - regionale samenwerkingsverbanden, om efficiënter en effectiever te kunnen werken.
- Een zorgvraag wordt persoonlijk besproken in de vorm van een
“keukentafelgesprek”, waarbij het belang van de aanvrager centraal staat. Tijdens
het gesprek wordt gekeken wat de zorgvrager, mogelijk in combinatie met
mantelzorg, zelf kan organiseren. De gemeente zorgt voor de noodzakelijke
persoonlijke zorgvoorzieningen waarin de belanghebbende zelf niet kan voorzien.
- Het doel van de lokale inspanningen, en de samenwerking met andere
gemeenten, is daarbij de vraag en het aanbod optimaal op elkaar af te stemmen.
De kwaliteit van de dienstverlening naar de zorgvrager wordt daarbij verhoogd en
de prijs voor de gemeente wordt bewaakt.
- Voorwaarde waardoor ouderen en zorgvragers zolang mogelijk kunnen blijven
wonen in de diverse kernen van Reusel-De Mierden is dat er maatschappelijke
voorzieningen en woonmogelijkheden zijn.
- Van de Woningstichting en de inwoners mag verwacht worden dat zij bij
nieuwbouw of verbouw rekening houden met toekomstige behoeften. Door
levensloopbestendig te (ver)bouwen, kunnen zij dus zelf optimaal inspelen op hun
eigen wensen en behoeften.
Financiën.
De gelden die van de centrale overheid naar de gemeente komen, worden volledig
aangewend voor de WMO- en Jeugdzorg. Efficiënt en effectief werken leidt ertoe dat de
gemeente minder geld uitgeeft aan bureaucratie en overhead, zodat er meer geld
beschikbaar blijft voor zorgtaken.
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1.2 Sport.
Visie op de rol van de gemeente.
VVD Reusel-De Mierden staat voor het stimuleren van burgers om deel te nemen aan
sport. Sporten is gezond, helpt bij het leggen van sociale contacten, vergroot de
weerbaarheid van het individu en verbetert samenwerken in een groep. De gemeente
schept de randvoorwaarden hiervoor en stimuleert daarnaast zelfwerkzaamheid t.b.v. de
vereniging(en). De besturen en leden kunnen en mogen daarbij zoveel mogelijk hun
eigen belangen behartigen, wat leidt tot behoud en versterking van hun club.
Standpunten van VVD Reusel-De Mierden.
- De huidige sportvoorzieningen in de verschillende kernen worden gehandhaafd.
Op het moment dat sportverenigingen samen willen gaan, en de sportvoorziening
willen concentreren in een bepaalde kern, werkt de gemeente daaraan mee.
- Privatisering van sportvoorzieningen, dus het in eigen beheer rendabel exploiteren
van de voorziening door de eigen vereniging, is voor de VVD nadrukkelijk
bespreekbaar.
- VVD Reusel-De Mierden vindt het een voorwaarde dat sport en sportverenigingen
toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
- VVD Reusel-De Mierden ondersteunt het organiseren van sportevenementen om
zoveel mogelijk mensen met sport kennis te laten maken.
Financiën.
Met de verenigingen, die gebruik maken van de sportcomplexen, worden afspraken
gemaakt over de financiën/subsidie, beheersing van kosten en zelfwerkzaamheid.
Uitgangspunt is dat alleen voor “jeugd”, tot 18 jaar, subsidie kan worden verstrekt.

1.3 Cultuur.
Visie op de rol van de gemeente.
Voor VVD Reusel-De Mierden is cultuur een pijler binnen de huidige maatschappij.
Daarvoor is het belangrijk dat inwoners van Reusel-De Mierden in aanraking komen met
kunst en cultuur. Dit maakt mensen trots op eigen buurt/dorp en zorgt voor een
woonomgeving waarin mensen zich thuis voelen. De gemeente heeft hierin een regierol.
Standpunten van VVD Reusel-De Mierden.
- Kunst en cultuur geven vorm en inhoud aan de samenleving en hebben bovendien
een positief effect op de aantrekkingskracht van de gemeente.
- Voor inwoners - en vooral de jeugd -, bezoekers van de gemeente en
ondernemers zijn kunst en cultuur belangrijk. Het stimuleert de
verbeeldingskracht en versterkt innovatie. Daarom is het belangrijk dat iedereen
(laagdrempelig) met kunst en cultuur kennis maakt.
- VVD Reusel-De Mierden vindt historisch besef, zeker voor de jeugd, essentieel.
Het culturele erfgoed ervaren - zoals bijvoorbeeld St. Nicolaas, kermis en
carnaval - is dus van groot belang.
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Financiën.
VVD Reusel-De Mierden is van mening dat kunst en cultuur in principe op eigen benen
staat. Financiering vindt bijvoorbeeld plaats door entree te vragen aan bezoekers,
donateurs te werven en sponsoren te vinden. Toch zal in bijzondere gevallen overwogen
kunnen worden subsidie te verstrekken, indien er specifiek cultureel erfgoed anders
verloren dreigt te gaan of onvoldoende laagdrempelig aangeboden kan worden.

1.4 Onderwijs.
Visie op de rol van de gemeente.
Binnen de gemeente Reusel-De Mierden kennen we bijzonder en openbaar onderwijs. Dit
gevarieerd aanbod is een goede zaak. Uitstekend onderwijs naar eigen keuze is voor
kinderen en jongeren de grondslag voor hun verdere leven. De scholen hebben hun eigen
verantwoordelijkheid voor wat betreft het geven van onderwijs. Wel kan de gemeente
mede regie voeren als gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg en het bij elkaar
brengen van partijen.
Standpunten van VVD Reusel-De Mierden.
- Ouders hebben het primaat voor wat betreft de opvoeding van kinderen en
jongeren; scholen ondersteunen dit.
- De huidige scholen in de diverse kernen blijven bestaan. Dit is belangrijk voor de
leefbaarheid en maatschappelijke samenhang binnen de verschillende kernen.
- De scholen concentreren zich op kwalitatief goed onderwijs.
- Scholen (ook die buiten de gemeente), ouders en gemeente werken samen om
spijbelen te voorkomen en tegen te gaan.
- VVD Reusel-De Mierden is groot voorstander van het multifunctionele gebruik van
scholen. Om die reden blijven we voorstander van het brede scholen concept.
Financiën.
De financiering van onderwijs is nu zo geregeld dat de “buitenkant” van de scholen (het
gebouw) gefinancierd wordt door de gemeente en dat het geld voor alles wat “binnen”
gebeurd gefinancierd wordt door het ministerie, waarbij het beheer onder de
verantwoordelijkheid van het schoolbestuur valt. Binnen een paar jaar loopt de gehele
financiering via het ministerie.
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1.5 Integratie.
Visie op de rol van de gemeente.
De gemeente voert een actief beleid om inburgering van immigranten te bevorderen. In
het bijzonder is het beheersen van de Nederlandse taal van belang. Ook het op een
correcte manier (tijdelijk) huisvesten door ondernemingen of burgers, van
arbeidsmigranten, is een speerpunt. Discriminatie wordt verworpen en bestreden.
Standpunten van VVD Reusel-De Mierden.
- Integreren betekent dat VVD Reusel-De Mierden verwacht dat mensen zich
aanpassen, twee belangrijke vereisten daarbij zijn de taal spreken en een bijdrage
leveren aan de maatschappij. De gemeente faciliteert waar mogelijk.
- VVD Reusel-De Mierden is voor een volledig gelijkwaardige behandeling van
autochtonen en allochtonen.
- Zaken als eerwraak en discriminatie worden niet getolereerd. VVD Reusel-De
Mierden ondersteunt politie, justitie en andere organisaties bij de bestrijding
daarvan.
Financiën.
Migranten komen door persoonlijke omstandigheden of uit eigen vrije keus naar
Nederland. Daarna is het erg belangrijk dat zij hun eigen verantwoordelijkheid (kunnen)
nemen t.a.v. inburgering. De gemeente zal geen subsidie verstrekken aan organisaties
die apartheid bevorderen, gelijkwaardigheid van mensen en/of vrijheid van geloof
aantasten. De gemeente kan, indien noodzakelijk, financiën beschikbaar stellen om
inburgering te faciliteren.
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II.

ECONOMIE.

2.1 Ondernemerschap.
Visie op de rol van de gemeente.
De ondernemer weet zelf het beste hoe hij zijn bedrijf voert. De gemeente creëert
omstandigheden waardoor bedrijven kunnen floreren. Hierdoor draagt de gemeente ook
(in)direct bij aan het scheppen van banen, een vitaal dorpsleven, een levendig
verenigingsleven, enz..
Standpunten van VVD Reusel-De Mierden.
- In overleg met de ondernemers wordt onderzocht hoe Reusel-De Mierden haar
aantrekkingskracht voor bezoekers/klanten/investeerders kan verbeteren en hoe
de implementatie van de uitkomsten van het onderzoek omgezet kunnen worden
in praktische maatregelen.
- VVD Reusel-De Mierden vindt dat er een verdergaande, gemeente brede,
opschoning van gemeentelijke regels absoluut noodzakelijk is met als resultaat:
minder regels en regeldruk.
- Door in de meest ruime zin van het woord proactief mee te denken met
(startende) ondernemers en een actieplan, stimuleert de gemeente de
werkgelegenheid zoveel mogelijk.
- Bestemmingsplan “Kleine Hoeven” is onherroepelijk geworden. Hierdoor worden
de kavels momenteel uitgegeven. Het is uitermate belangrijk dat de gemeente de
randvoorwaarden schept waardoor dit in een hoog tempo kan geschieden.
Hierdoor ontstaat werkgelegenheid, economische bedrijvigheid en een
maatschappelijk vitaal dorp.
- Het centrumplan van Reusel-De Mierden zal creatief en in goed overleg met
inwoners en ondernemers ingevuld worden. De gemeente creëert de
randvoorwaarden voor de concentratie van een gevarieerd winkelbestand, waarbij
rekening wordt gehouden met de laatste ontwikkelingen zoals webwinkels.
Hierdoor wordt het centrum van Reusel aantrekkelijk en ontstaat er een
aangename omgeving om in te vertoeven en te winkelen. Er worden passende
ontwikkelingen toegestaan op het gebied van o.a. dagrecreatie en toerisme.
- De geldigheid van vergunningen zal - indien wettelijk toegestaan - worden
verlengd, niet handhaafbare regels moeten worden geschrapt en procedures in
het belang van de initiatiefnemers zoveel mogelijk bekort.
Financiën.
Zoveel mogelijk regels en bureaucratie wordt afgeschaft om de door te berekenen kosten
zo laag mogelijk te houden. Leges dienen kostendekkend te worden doorbelast.
Onnodige leges als gevolg van versnipperde behandeling van onderdelen dienen
achterwege te blijven.
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2.2 Werk en inkomen.
Visie op de rol van de gemeente.
Een baan is de beste sociale voorziening voor mensen. Het is dus belangrijk dat de
gemeente er aan bijdraagt dat mensen niet afhankelijk worden van een uitkering en zo
snel mogelijk weer aan het werk kunnen gaan. Alleen voor mensen die vanwege
medische omstandigheden, of anderszins buiten de boot vallen, is er vanzelfsprekend
langdurige ondersteuning.
Standpunten van VVD Reusel-De Mierden.
- Een re-integratie en armoedebeleid is gericht op mensen blijvend weer aan werk
te helpen, wat positief uitwerkt op hun sociaal en maatschappelijke
omstandigheden.
- VVD Reusel-De Mierden vindt het belangrijk dat mensen die bijstand of een
andere uitkering krijgen vrijwillig werkzaamheden gaan verrichten. Dit om het
goede gevoel dat ook zij waardevol zijn voor de maatschappij te behouden, terwijl
de gemeente hen naar een andere baan begeleid en de overgang zo
vergemakkelijkt. De mensen kunnen in overleg het soort werkzaamheden
bepalen, want zij verrichten mogelijk al waardevolle werkzaamheden in de vorm
van mantelzorg, vrijwilligerswerk of activiteiten in het verenigingsleven, dan wel
iets vergelijkbaars. Belangrijk is natuurlijk dat reguliere banen niet verdrongen
worden. Ook hier geldt dat mensen vanwege medische omstandigheden hiervan
uitgezonderd worden.
- VVD Reusel-De Mierden vindt belangrijk dat mensen die vanuit een uitkering een
baan aanvaarden er financieel op vooruit gaan. Regelingen die de armoedeval in
stand houden, moeten worden afgeschaft.
- Onterecht uitbetaalde uitkeringen dienen te worden teruggevorderd, daar deze
ontvangen zijn, terwijl dat niet nodig was.
Financiën.
VVD Reusel-De Mierden wil er voor zorgen dat mensen in een uitkeringssituatie
klantvriendelijk en zo snel mogelijk aan werk geholpen worden. Hierdoor daalt het
bedrag dat aan uitkeringen uitgegeven moet worden. Een belangrijk resultaat is dat er
meer financiële ruimte ontstaat om anderen te helpen uit een achterstandspositie te
komen. Verder hoort de gemeente niet aan inkomensbeleid te doen.

2.3 Duurzaamheid.
Visie op de rol van de gemeente.
Investeren in duurzaamheid kost in aanvang geld, maar levert op termijn financieel
voordeel op voor degene die er in investeert. Daarnaast is er, vaak zelfs on-beoogd, een
maatschappelijk rendement zoals reductie van CO2 uitstoot. VVD Reusel-De Mierden
vindt dat de gemeente duurzaamheid flink kan stimuleren door initiatiefnemers op dit
gebied te attenderen op de kennis die er bij (lokale) ondernemers en
(overheids)instellingen bestaat. Ook kan hierbij gedacht worden aan
subsidiemogelijkheden die er vanuit het Rijk zijn of lokale en regionale particuliere
initiatieven. Als een ondernemer of een burger gaat investeren (bijvoorbeeld
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zonnepanelen plaatsen op het dak) is het belangrijk dat de gemeente alleen kijkt naar de
noodzakelijke regelgeving en zorgt voor simpele en snelle verstrekking van
vergunningen. Verder kan de gemeente (boven)lokale projecten faciliteren en
ondersteunen als bijdrage aan vergroening.
Standpunten van VVD Reusel-De Mierden.
- De gemeente neemt de voortrekkersrol in het inzichtelijk maken waar de mensen
energie kunnen besparen. Mensen kunnen er vervolgens zelf mee aan de slag en
voor zichzelf op termijn bezuinigen en bijdragen aan het milieu.
- Vergunningverlening vindt snel en efficiënt plaats.
- VVD Reusel-De Mierden wil graag de gemeente verder verduurzamen en laten
onderzoeken waar er verdere mogelijkheden zijn. Hierdoor draagt zij zelf bij aan
haar eigen klimaatdoelstellingen.
Financiën.
De gemeente kan met een bescheiden budget het verduurzamen flink bevorderen door in
het algemeen informatie te verstrekken en bij aanvragen suggesties te doen om de
objecten, bijvoorbeeld een woning, energiezuiniger te maken. Eigen investeringen doet
zij natuurlijk als dit bedrijfseconomisch rendabel is en de duurzaamheid bevordert.

2.4 TOERISME.
Visie op de rol van de gemeente.
Voor gemeente Reusel-De Mierden is recreatie en toerisme een speerpunt en belangrijke
drager van de lokale economie. In de verschillende kernen zijn diverse kleine campings,
hotels, uitgaansgelegenheden, restaurants, sportvoorzieningen, toeristische poorten,
natuurgebieden, bezienswaardigheden, enz.. De gemeente zal de ondernemers en
verenigingen die zich bezighouden met recreatie ondersteunen, stimuleren en faciliteren
om deze steeds belangrijker wordende sector te laten groeien.
Standpunten van VVD Reusel-De Mierden.
- Voor wat betreft toeristische voorzieningen wordt gestreefd naar een steeds
hogere kwaliteit, diversiteit en rendement; ze zijn daarbij goed bereikbaar voor de
bezoekers.
- Ondernemers worden gefaciliteerd als zij hun activiteiten willen combineren met
nevenactiviteiten.
- Minder bureaucratie en minder regels om toeristische voorzieningen te realiseren.
- De gemeente werkt voortvarend aan het aantrekkelijker maken en upgraden van
de vier centrums. Voor toeristen die onze mooie gemeente bezoeken werkt dat
uitnodigend om er langer te vertoeven.
- Openings- en sluitingsuren voor detailhandel kennen in principe zo weinig
mogelijk beperkingen, indien ondernemers daar behoefte aan hebben.
Financiën.
VVD Reusel-De Mierden vindt een reële toeristenbelasting gerechtvaardigd. Daarbij mag
deze niet substantieel afwijken van de buurgemeenten. De opbrengst van de belasting
wordt gebruikt om Reusel-De Mierden aantrekkelijker te maken voor toeristen,
benodigde infrastructuur zoals fietspaden, e.d.
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2.5 Agrarische sector.
Visie op de rol van de gemeente.
Gemeente Reusel-De Mierden heeft van oudsher een vitale agrarische sector die voor
veel werkgelegenheid zorgt. Binnen de agrarische sector gaan de ontwikkelingen snel.
Het karakteristieke gemengde bedrijf verdwijnt en daarvoor in de plaats komen
gespecialiseerde bedrijven in de veeteelt en akkerbouw. Naast specialisatie is
schaalvergroting een andere ontwikkeling die, zo lijkt het, onomkeerbaar is. Dit geldt niet
alleen voor de veeteelt maar ook voor de plantaardige sector. Dit heeft ook nadelige
effecten: geurhinder en veel zwaar verkeer. Door agrarische ondernemers de ruimte te
geven voor (vernieuwende) ontwikkelingen, mag van hen ook gevraagd worden om een
actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in onze
gemeente.
Standpunten van VVD Reusel–De Mierden.
‐ Ondernemers moeten kunnen ondernemen. Innovatieve ondernemers die een
goede balans vinden tussen People, Planet en Profit, moeten de ruimte krijgen om
te investeren. Dit betekent dat het woon- en leefklimaat in onze gemeente moet
verbeteren en dat geïnvesteerd wordt in een duurzame landbouw: minder risico’s
voor mens en dier, gericht op de (terug)winning van energie en een goede
inpassing in de omgeving. Economische rentabiliteit voor de ondernemer (Profit)
moet echter als doelstelling ook aanvaard worden.
‐ De geurhinder moet verder in kaart worden gebracht. Met bedrijven die meer
overlast veroorzaken dan anderen moet bekeken worden hoe de situatie kan
verbeteren, afgezien van de handhaving op voorschriften uit de milieuvergunning.
Flankerend beleid gericht op de verplaatsing van bedrijf óf burger is gewenst.
‐ Vrijkomende agrarische bedrijven / opstallen een passende herbestemming geven
om verloedering te voorkomen, met als bijkomend voordeel dat de beeldkwaliteit
van het buitengebied kan verbeteren.
‐ De infrastructuur in het buitengebied moet aangepast worden aan het moderne
landbouwverkeer. Bij wegonderhoud etc. moet hiermee rekening worden
gehouden.
‐ De (landelijke) overheid verlangt bij voortduring van de ondernemers
investeringen in milieu, dierenwelzijn, etc.. De gemeente zal bij de
vergunningverlening in dit kader actief meewerken om deze ontwikkelingen te
stimuleren. Ook moeten ondernemers met (tijdelijke) vergunningen en
ontheffingen de ruimte krijgen om bestaande en nieuwe technieken (mede) te
ontwikkelen en te testen die gericht zijn op de verbetering van het woon- en
leefklimaat in onze gemeente.
Financiën
Ondernemers financieren hun eigen onderneming. Subsidies vanuit de gemeente zijn niet
aan de orde. Er is (helaas) geen financiële ruimte bij de gemeente om knelgevallen t.a.v.
geurhinder op te lossen.
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III.

LEEFOMGEVING.

3.1 Verkeer en vervoer.
Visie op de rol van de gemeente.
De gemeente heeft een goede infrastructuur nodig en het is noodzakelijk deze in stand te
houden voor alle verkeersdeelnemers. Het maakt niet uit of het auto’s, een voetganger of
een rolstoel betreft. Het is de taak van de gemeente er voor te zorgen dat elke inwoner
zich fatsoenlijk door de gemeente kan bewegen en bij voorzieningen kan komen; dus ook
voor mensen met een beperking. Goede bereikbaarheid is een kerntaak!
Standpunten van VVD Reusel-De Mierden.
- De interlokale en internationale bereikbaarheid van gemeente Reusel-De Mierden
moet goed zijn en aansluiten op het lokale wegennet.
- De N284 en N269 vormen een goede verbindingsroute voor de burgers en
ondernemingen van en naar bestemmingen elders.
- Op korte termijn is het belangrijk hard te werken aan een goede bereikbaarheid
van de A67 vanaf Reusel via de N284.
- Voor de langere termijn is een aanvulling in de vorm van een weg die vanuit
Reusel leidt naar de A67 noodzakelijk. Hierop dient alle inspanning gericht te zijn
om te voorkomen dat de N284 helemaal dichtslibt. VVD Reusel-De Mierden blijft
voortvarend werken aan een oplossing.
- Zwaar verkeer, behoudens bestemmingsverkeer, wordt zoveel mogelijk geweerd
uit de woonstraten in de diverse kernen. Hiervoor zullen alternatieve routes
worden gezocht en maatregelen worden genomen.
- VVD Reusel-De Mierden wil de verkeersveiligheid graag bevorderen, vooral bij
scholen, door verkeersveilige omgevingen te creëren. Schoolzones, veilige
oversteekplaatsen en veilige fietsroutes zijn daarvan voorbeelden. Een en ander in
overleg met partners zoals Veilig Verkeer Nederland.
- VVD Reusel-De Mierden streeft naar ruim voldoende parkeergelegenheid in de
centra van de kernen, zodat winkels en voorzieningen goed bereikbaar zijn voor
alle burgers.
- Openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, daarvoor is gemeente ReuselDe Mierden te uitgestrekt, maar een aanvulling.
- Het is noodzakelijk dat het openbaar vervoer de hele week rijdt om een goede
bereikbaarheid van de kernen van gemeente Reusel-De Mierden te waarborgen;
dus óók in het weekend!
- Fietsen is een milieuvriendelijke manier van vervoer of recreatie. Daarbij zijn
goede fietspaden een voorwaarde.
Financiën.
Er wordt bepaald welke voorzieningen noodzakelijk zijn en op welk moment realisatie
Mogelijk is. De financiën worden begroot en in de meerjarenramingen opgenomen.
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3.2 Wonen.
Visie op de rol van de gemeente.
De gemeente zorgt dat er een gevarieerd huur en koopwoningaanbod is gedifferentieerd
naar en binnen kernen. Woningen die geschikt zijn voor alleenstaanden tot gezinnen en
voor jongeren tot ouderen. Daarbij mogen de woningen voor starters en mensen met een
beperking niet vergeten worden. Belangrijk is dat er woningen gebouwd worden waaraan
behoefte is en dat deze komen te staan op daarvoor geschikte plaatsen. De gemeente
blijft in overleg met de woningbouwvereniging om voldoende (sociale) huurwoningen te
bouwen in Reusel-De Mierden, waardoor de aantallen koop- en huurwoningen beter in
evenwicht worden gebracht.
Standpunten van VVD Reusel-De Mierden.
- VVD Reusel-De Mierden is voorstander van eigen woningbezit met daarnaast
voldoende woningen in de (sociale) huursector om te voorzien in huisvesting van
starters en mensen met een smalle(re) beurs. Koopwoningen voor starters zijn
daarbij het ultieme doel. Gesubsidieerde huurwoningen zijn alleen voor mensen
die dat echt nodig hebben; conform landelijk beleid. Bouwlocaties zouden niet uit
eenzijdige woningbouw dienen te bestaan.
- Consumentgericht bouwen wordt gestimuleerd, waarbij particulier initiatief de
voorkeur heeft.
- Particuliere initiatieven worden gelijkwaardig behandeld ten opzichte van
gemeentelijke initiatieven op het gebied van woningbouw.
- Inwoners willen graag makkelijk en snel kunnen zien aan welke voorwaarden
plannen moeten voldoen en zodoende een aanbouw of verbouwing snel kunnen
realiseren. De gemeente zorgt hiervoor. Onnodige belemmeringen of onnodig
lange procedures worden geslecht.
- Levensloopbestendig (ver)bouwen wordt gestimuleerd, zodat in een later stadium
niet alsnog aanpassingen aan de woning noodzakelijk zijn op kosten van de
gemeente. Dit geld kan elders in de zorg beter besteed worden.
- Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. VVD Reusel-De Mierden wil ruimte
geven aan (nieuwe) concepten en initiatieven, specifiek bestemd voor kwetsbare
groepen geïntegreerd in woonwijken. Alternatieve of nieuwe woonvormen voor
ouderen krijgen daarbij een kans. Dit geld voor alle kernen. Ook is een - desnoods
kleiner - verpleegtehuis, in de hoofdkern, erg gewenst. Een realistische
doorontwikkeling van “De Lindenhof” in Lage Mierde dient betrokken te worden bij
het maken van plannen voor de toekomst.
- Binnen bestemmingsplannen kiest de VVD voor een welstandsluw beleid, de
stedenbouwkundige krijgt minder invloed en gezond verstand bepaald.
Financiën.
De grondexploitatie is een belangrijk punt van aandacht. Gronden voor woningbouw
worden daarbij verkocht tegen marktconforme prijzen, waarbij een differentiatie
plaatsvindt naar woonkern en hun specifieke situering. De prijzen worden bepaald door
een onafhankelijke derde partij op basis van een realistische taxatie. VVD Reusel-De
Mierden is voorstander van scherp toezicht op de grondportefeuille. Mutaties dienen tijdig
in de begrotingen verwerkt te worden. Dreigende tekorten verlangen direct concrete
actie.
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3.3 Afvalstoffen en –reiniging.
Visie op de rol van de gemeente.
De gemeente heeft de zorg voor een efficiënte en effectieve manier van ophalen,
afvoeren en laten verwerken van afval; zij is daarvoor verantwoordelijk. Daarbij werkt zij
met de bewoners samen om te komen tot het zoveel mogelijk scheiden van afval
waardoor dit op een duurzame wijze verwerkt kan worden. Het gekozen systeem is voor
de inwoners niet belastend, maar stimuleert juist om er aan mee te doen.
Standpunten van VVD Reusel-De Mierden.
- Afval hoeft geen restproduct te zijn maar een grondstof die geschikt is voor
hergebruik.
- VVD Reusel-De Mierden blijft voor een laagdrempelige milieustraat waar (grof)
afval naartoe gebracht kan worden, waarbij de aanbieder dit gescheiden aanbied,
tegen een realistische prijs.
- Inwoners zijn medeverantwoordelijk voor het schoonhouden van hun
woonomgeving en straat. Verrommeling van wijken is geen goede zaak.
Hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling bij containers, graffiti en ander overlast wordt
aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Indien mogelijk worden de
kosten verhaald op de veroorzaker. VVD Reusel-De Mierden rekent daarbij op de
medewerking van de inwoners om de vervuiling of overlast aan te pakken. Zonder
meldingen weet de gemeente soms niet wat er aan de hand is.
- De gemeente zorgt een aantal malen per jaar voor het vegen van de straten, met
name op het moment dat de bladeren van de bomen vallen.
- VVD Reusel-De Mierden staat voor slim investeren waardoor tarieven omlaag
kunnen.
Financiën.
Bij afvalinzameling wordt er van uitgegaan dat “de vervuiler betaald” en is het tarief
kostendekkend. Hoe beter het afval gescheiden wordt en hoe meer inwoners de eigen
verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot het schoonhouden van de eigen wijk en
buurt, hoe lager de afvalstoffenheffing kan zijn.
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IV.

LOKAAL BESTUUR.

4.1 Veiligheid.
Visie op de rol van de gemeente.
De gemeente zorgt voor een goed feitelijk én gevoelsmatig veiligheidsgevoel van de
inwoners. Het maakt niet uit of mensen thuis zijn, onderweg, op hun club, op school of
op welke plaats dan ook. De burgers horen beschermd te worden tegen geweld,
beroving, inbraak, enz. Maar er horen ook zaken bij die betrekking hebben op
brandweer, ambulances en politie. De gemeente regelt dat diensten vierentwintig uur per
dag beschikbaar zijn.
Standpunten van VVD Reusel-De Mierden.
- Brandweer, ambulances, first responders en politie zijn essentieel voor de
objectieve en subjectieve veiligheidservaring van mensen en moeten vierentwintig
uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar zijn.
- VVD Reusel-De Mierden is van mening dat scholen een nadrukkelijke taak hebben
in het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en andere misstanden die het
welzijn van het kind raken.
- VVD Reusel-De Mierden vindt het noodzakelijk dat rotzooi of problemen, die door
hangjongeren veroorzaakt worden, direct worden aangepakt. Overlast gevende
jongeren en hun ouders worden aangesproken op gedrag en houding; schade
wordt door hen vergoed.
- Technologie kan helpen bij het bestrijden van overlast en criminaliteit;
cameratoezicht en helmcamera’s zijn daarvan voorbeelden.
- Inwoners worden gestimuleerd hun eigen woonomgeving zoveel mogelijk te
beveiligen. Dit kan door goed hang en sluitwerk, verlichting (ook de paadjes
tussen en achter huizen), beveiligingsinstallaties, enz..
- De gemeente zorgt dat donkere plekken in de openbare ruimte zoveel mogelijk
vermeden worden, dan wel dat mensen door een verlichte omgeving kunnen
lopen.
- De politie, met name de wijkagent, is overdag regelmatig zichtbaar in de kernen.
Doordat ze zich openstellen voor inwoners, zijn zij gemakkelijk benaderbaar en
aan te spreken voor en door de burgers.
- Het is op een makkelijke wijze mogelijk aangifte te doen via internet of bij de
eigen wijkagent.
- Buitengewoon Opsporingsambtenaren kunnen bijdragen aan de veiligheid door
hun zichtbare aanwezigheid, handhaving en bestrijding van kleine criminaliteit.
Inzet vindt plaats waar en wanneer nodig.
- Door de regionalisering van de brandweer komt de aansturing van het
brandweerkorps meer op afstand te staan van de gemeente. Dit mag niet ten
koste gaan van de motivatie van de vrijwilligers. De gemeente let hierop en
spreekt hierop de veiligheidsregio aan indien nodig.
- Het is noodzakelijk dat de lokale brandweer en ambulances op tijd zijn als onze
inwoners die nodig hebben. Daarbij moeten de wettelijke aanrijtijden zoveel
mogelijk gehaald worden. Het maakt daarbij niet uit waar de diensten vandaan
komen. Bij afwijking zal steeds geanalyseerd worden hoe problemen opgelost
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kunnen worden en op basis daarvan maken de gemeente en andere diensten
scherpe afspraken.
Eigen verantwoordelijkheid betekent dat de gemeente openstaat voor initiatieven
als AED ‘s, buurtpreventie of sociaal alarm.
Bewoners wordt gevraagd en gestimuleerd om problemen bij de gemeente te
melden. Veiligheid vergroten valt of staat met de opmerkzaamheid en bereidheid
van de inwoners om zaken te melden.

Financiën.
VVD Reusel-De Mierden wil, ondanks dat we leven in tijden van bezuinigingen, niet
beknibbelen op de veiligheid die brandweer, ambulances en politie bieden. Daarnaast wil
de VVD, in alle gevallen, de schade en de kosten van de handhaving zoveel mogelijk
verhalen op de (criminele) veroorzaker.

4.2 Gemeentelijke begroting en lasten.
Visie op de rol van de gemeente.
De gemeente gaat op een zorgvuldige manier om met geld. De lasten en baten zijn
daarbij in evenwicht; oftewel de gemeente zorgt voor een sluitende begroting. Tevens
wordt zorg gedragen voor voldoende vermogen om tegenvallers op te kunnen vangen;
zowel op korte, middellange als lange termijn. Hierdoor wordt een stabiele leefomgeving
in de gemeente gecreëerd, waarbij de inwoners kunnen bouwen op een betrouwbare
overheid.
Standpunten van VVD Reusel-De Mierden.
- VVD Reusel-De Mierden wil zuinig omgaan met overheidsgeld, waarbij de
begroting steeds in evenwicht is en waarbij zij de lasten niet doorschuift naar de
volgende generatie.
- Voor de VVD is elke Euro, die de gemeente uitgeeft, belastinggeld. Daar moet
zorgvuldig mee worden omgegaan en verantwoording over worden afgelegd.
Daarbij is een transparante financiële huishouding noodzakelijk.
- Incidentele meevallers mogen niet ondoordacht uitgegeven worden; het is
noodzakelijk deze te reserveren als het weerstandvermogen voorzienbaar
beneden de norm daalt. Is dat niet het geval, dan kan de meevaller besteed
worden aan een verantwoordelijke, noodzakelijke uitgave.
- Stille reserves dienen helder in beeld gebracht te worden, zodat de gemeente
exact op de hoogte is van haar activa en de waarde daarvan.
- Structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
- VVD Reusel-De Mierden is voor samenwerking met andere gemeenten, of
bedrijven, mits daarmee een financieel of kwaliteitsvoordeel wordt behaald.
- Gemeentelijke lasten voor de inwoners zijn zo laag mogelijk waarbij de
gebruiker/vervuiler betaald.
- De OZB (Onroerend Zaak Belasting) staat in verhouding tot de voorzieningen die
de gemeente biedt. Verhoging mag niet plaatsvinden alleen om het feit dat er een
gat in de begroting zit. Bij een juist beleid en een uitstekende begrotingsdiscipline
zou de OZB zelfs omlaag kunnen.
- De afvalstoffenheffing mag alleen kostendekkend zijn. Het vaste deel dient daarbij
zo klein mogelijk, en het variabele deel zo groot mogelijk te zijn. Daardoor
betaald de vervuiler/gebruiker zelf voor de afvoer van zijn afval. Daarmee wordt
tevens voorkomen dat de extra door hem veroorzaakte kosten betaald worden
door de andere deelnemers.
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De door de gemeente geïnitieerde pilot ten aanzien van afvalinzameling juichen
we toe. Door afval te zien als grondstof, en deze gescheiden op te halen, kunnen
de kosten op het huidige niveau gehouden worden en in de toekomst mogelijk
verlaagd.
Rioolheffing dient kostendekkend te zijn. Het is noodzakelijk dat het rioolstelsel in
optimale staat blijft, zodat een uitstekende volksgezondheid, hygiëne en afvoer
van afvalwater gewaarborgd is en in reiniging daarvan is voorzien. Hierdoor wordt
het milieu beschermd en toekomstige generaties niet opgezadeld met extra lasten
voor renovatie.
Leges - voor diensten die de gemeente levert - zijn zo laag mogelijk, maar wel
kostendekkend. Het is niet acceptabel dat onnodige kosten afgewenteld worden
op de aanvrager.

Financiën.
VVD Reusel-De Mierden is betrouwbaar en staat voor een begroting die in evenwicht is.

4.3 Algemeen bestuur.
Tenslotte willen we nog ingaan op hetgeen afspeelt in Nederland op gebied van
bestuurskracht van gemeenten. Door het delegeren van taken van het Rijk naar de
gemeenten zullen gemeenten samen moeten werken. Hierop gaan we onderstaand in,
waarbij de indeling anders is dan de vorige hoofdstukken.
Samenwerking Kempengemeenten.
Momenteel is er in bestuurlijk Nederland gekrakeel over de optimale grote van een
gemeente. Vanuit Den Haag wil men gemeenten van tenminste ongeveer 100.000
inwoners, maar dat mag ook wat minder zijn. Ook mogen ze (eerst?) samenwerken.
Minister Plasterk doet boude uitspraken, zonder rekening te houden met het gevoel van
mensen, die hij allemaal nog maar moet waarmaken. De provincie wil goed
functionerende gemeenten, maar vindt samenwerking een optie. In de krant zijn
tegenstrijdige analyses en berichten te lezen over de gang van zaken. De gemeenteraden
worstelen met de problematiek omdat er géén eenduidig beleid is. Het lijkt soms allemaal
een gelopen race, maar dit is het nog steeds niet!
VVD Reusel-De Mierden heeft ten aanzien van deze problematiek een helder standpunt.
Wij gaan voor de samenwerkingsvorm. Onze gemeente is bezig met het onderzoeken én
uitwerken van een ambtelijke fusie tussen de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot,
Bergeijk en Reusel-De Mierden.
Argumenten zijn o.a.:
‐ Behoud van een gemeentebestuur wat kort bij de burger staat.
‐ Kunnen waarborgen van de identiteit van de diverse dorpskernen.
‐ Concentratie van taken waarin het gemeentebestuur goed is: sociale zaken,
welzijn, ouderen, jeugd, leefbaarheid, burgerparticipatie, lokale democratie, e.d..
‐ Effectief en efficiënt kunnen samenwerken op de gebieden die gemeente
overstijgend zijn.
‐ Betere en gespecialiseerde ambtenaren die elkaar kunnen aanvullen en
vervangen. Hogere kwaliteit en minder kosten voor dure externe bureaus, enz..
‐ We kunnen niet jaren gaan zitten wachten totdat anderen over ons beslissen. We
bepalen liever zelf de agenda en de richting waarin we willen groeien; stilstand is
achteruitgang.
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Voorwaarden zijn o.a.:
‐ Het democratisch gehalte moet gewaarborgd zijn.
‐ De baliefunctie in het lokale gemeentehuis moet voor de burgers blijven bestaan.
‐ De inwoners moeten een betere en hoogwaardige dienstverlening krijgen.
‐ Er mag geen extra bestuurslaag ontstaan; niet meer “opperhoofden dan
indianen”.
‐ De omvorming dient uiteindelijk kostenbesparend te zijn voor de gemeente.
En als het dan toch herindeling wordt, noodzakelijkerwijs als gevolg van nieuwe
ontwikkelingen, opgelegd door hogere overheden? Dan hebben we als samenwerkende
gemeente een ijzersterke onderhandelingspositie t.o.v. de provincie en het Rijk en
kunnen we maximaal invloed uitoefenen op wie de partners zijn bij een herindeling en
daardoor de belangen van de verschillende dorpskernen optimaal behartigen. Daarnaast
ligt er al een fundament door de samengevoegde ambtelijke organisatie, ingericht zoals
door de gemeenten gewenst, wat kan zorgen voor een vlekkeloze en snelle transitie met
minimale impact voor de burger. Eendracht maakt macht!
Communicatie door de gemeente.

VVD Reusel-De Mierden wil daarbij een kleine, krachtige gemeentelijke overheid en zoekt
samenwerking met gelijkgestemde gemeente om de uitdaging van deze tijd gezamenlijk
aan te gaan. Daarbij is zij voor deregulering en een dienstbare gemeente. Zoals gezegd:
de landelijke overheid draagt taken over aan de gemeente. Dat vinden we een goede
zaak. De gemeente staat immers dicht bij de mensen en kan dus precies zien waar
behoefte aan is en kan daarin op een mindere bureaucratische manier in voorzien.

Voorwaarden zijn o.a.:
-

De gemeenteraad, B&W en de ambtenaren spreken heldere en begrijpelijke taal
zodat iedereen het snapt.

-

Ambtelijke stukken zijn goed leesbaar voor de burgers en de gemeenteraad.
De hele gemeentelijke organisatie is open en transparant naar de burgers, speelt
in op hun informatiebehoefte en geeft een tijdpad aan zodat bekend is wanneer
een burger het antwoord op zijn vraag kan verwachten.
Gemeenteraadsleden, B&W en de ambtenaren zijn pleitbezorgers van de
gemeente en bruggenbouwers naar de burgers met betrekking tot het
verwoorden van beleid, besluiten, mogelijkheden en onmogelijkheden.
De gemeentelijke website wordt nog verder geoptimaliseerd waarbij
gebruiksgemak en volledigheid prioriteit hebben.
Een digitaal loket is handig en gebruikersvriendelijk zodat inwoners (ook buiten
openstellingsuren) zoveel mogelijk benodigde producten thuis kunnen aanvragen,
opvragen en/of inzien; 24 uur per dag. Vaak is dan een fysiek loket niet meer
noodzakelijk, behoudens voor uitgifte van zaken als een rijbewijs, paspoort, e.d..
De gemeente communiceert vroeg over, en betrekt belanghebbenden snel bij,
nieuwe ontwikkelingen; daarbij wordt duidelijk aangegeven op welk niveau
burgerparticipatie plaatsvindt.
Interactieve en adequate communicatie met burgers is essentieel voor een goede
besluitvorming ten aanzien van het gevoerde beleid en voorkomt confrontaties,

-

-
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teleurstellingen en kosten achteraf.
De digibeet wordt door het ambtelijk apparaat geholpen, zodat hij/zij voorzien
kan worden van de gewenste (gemeentelijke) diensten.

.

V.

LIBERALE UITGANGSPUNTEN (verkort)

Missie en visie
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wil een Reusel-De Mierden waar
mensen de ruimte krijgen. De ruimte om iets buitengewoons te maken van hun leven. Zij
wil er zijn voor ieder die iets van zijn of haar leven wil maken. Door mensen niet
afhankelijk te maken van de overheid maar hen te helpen op eigen benen te staan. VVD
Reusel-De Mierden wil graag dat mensen eventuele achterstand en armoede ontstijgen
en dat kan het beste door goed onderwijs. VVD Reusel-De Mierden is optimistisch over
de toekomst en de kansen van komende generaties.
Vrijheid en verantwoordelijkheid
VVD Reusel-De Mierden is een liberale partij op een lokale leest geschoeid. Zij beschouwt
de individuele vrijheid, zowel in geestelijk als in materieel opzicht, als het hoogste goed.
Ieder mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting en op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer, integriteit van het eigen lichaam en zelfbeschikking. Vrijheid en
verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In vrijheid draagt ieder
mens niet alleen de verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar houdt hij/zij ook rekening
met de vrijheid van anderen, met de belangen van ouderen en toekomstige generaties
en met de vrije samenleving als geheel.
Onderwijs
Toegang tot hoogwaardig onderwijs is onontbeerlijk om het vrije individu maximaal in
staat te stellen iets van zijn leven te maken. Het draagt bij aan eerlijke kansen voor
iedereen. Ontwikkeling van kennis en vaardigheden van jongeren is van belang voor de
toekomst en kansen van komende generaties. Onderwijs stimuleert het ontwikkelen van
een eigen mening. Het daagt uit tot excelleren en is belangrijk voor een goed
functionerende economie en arbeidsmarkt. Het biedt mensen de kans achterstand en
armoede te ontstijgen. De overdracht van kennis en kunde is en blijft de eerste taak van
het onderwijs.
Een hechte samenleving
Mensen zijn sociale wezens. Het bezielend verband in onze samenleving wordt niet van
bovenaf opgelegd, maar komt tot stand dankzij vrijwillige relaties tussen vrije mensen.
Het staat elk mens vrij om de sociale relaties van zijn of haar keuze aan te gaan, net
zoals het iedereen vrij staat weer uit die verbanden te treden. Goed burgerschap houdt in
dat een individu zich in zijn handelen rekenschap geeft van de cultuur en de
bijbehorende normen van onze samenleving. Daarbij wordt gekozen voor het principe
van de scheiding van kerk en staat. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid in zijn eigen
levensonderhoud te voorzien. Wie daar niet in slaagt, kan een beroep doen op de
overheid. Ondersteuning door de overheid is tijdelijk en is erop gericht dat mensen zo
snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Alleen diegenen die daartoe om fysieke of
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psychische redenen niet in staat zijn mogen vanzelfsprekend rekenen op blijvende
ondersteuning.

De rol van de gemeente
VVD Reusel-De Mierden streeft naar een krachtige, kleine gemeente met gezonde
financiën. Daarbij werkt zij toe naar een ambtelijke fusie samen met andere
Kempengemeenten om gemeentegrensoverschrijdende problematieken aan te kunnen,
waarbij de besturen zelfstandig blijven om de Couleur Local te waarborgen. Daarbij
worden alleen taken die de samenleving van belang vindt en die niet of niet zelfstandig
door individuele mensen of groepen kunnen worden vervuld, door de gemeente op zich
genomen. Het uitgangspunt is dat deze taken zo doeltreffend, zo doelmatig en zo dicht
mogelijk bij de burger worden uitgevoerd. Belastingen zijn onvermijdelijk, maar de
belastingdruk wordt zo laag mogelijk gehouden, zodat hardwerkend Nederland zoveel
mogelijk van het verdiende geld naar eigen keuze kan besteden.
Vertrouwen vormt het uitgangspunt in de omgang van de gemeente met burgers. De
gemeente is dienstbaar aan de burgers en aan hun vrijheden. Doorgeschoten
bureaucratie en bemoeizucht zijn een niet te onderschatten bedreiging voor de vrijheid
van mensen. Het bevorderen van de veiligheid van alle burgers, het handhaven van de
openbare orde en het verdedigen van de democratische rechtsorde en rechtsgang zijn
kerntaken van de gemeente. VVD Reusel-De Mierden staat voor een krachtige,
vertegenwoordigende democratie en bevordert dat de meerderheid rekening houdt met
de individuele opvattingen.
Werkgelegenheid en ondernemers
Het is noodzakelijk dat ondernemers kunnen ondernemen. Hierdoor ontstaat werk en
kunnen mensen hun inkomen verdienen. De gemeente heeft een faciliterende rol en
schept het kader waarbinnen inwoners opereren. VVD Reusel-De Mierden bevordert het
particulier eigendom van burgers en stimuleert ondernemerschap. Zij hecht grote waarde
aan de groei van wetenschappelijke kennis en technologische vooruitgang. Vooral op het
gebied van de duurzame zorg voor natuur, milieu en energievoorziening.
Samenwerken over de grenzen heen
VVD Reusel-De Mierden vindt samenwerking met onze Belgische buurgemeenten van
groot belang, want de wereld is veel groter dan Reusel-De Mierden. Door samenwerking
kun je rekening houden met elkaar, ontstaat wederzijds begrip en wordt vrijheid,
welvaart en veiligheid vergroot. Samen kun je meer bereiken dan alleen.
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SLOTWOORD
Tenslotte presenteren wij u de kandidaten van de lokale VVD Reusel-De Mierden voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Allemaal mensen die met beide benen in
de lokale gemeenschap staan, actief zijn in het verenigingsleven en persoonlijk sterk
betrokken zijn bij onze Gemeente Reusel-De Mierden. Mensen die steeds goed naar u
luisteren, met u in gesprek gaan, goed kunnen invoelen wat er leeft, die prima kunnen
samenwerken en een breed (politiek) draagvlak kunnen creëren om nieuw beleid in onze
mooie gemeente in praktijk te brengen!
Bij het samenstellen van de lijst zijn factoren als opleiding, (levens)ervaring, praktische
(werk)instelling en gevoel voor politieke verhoudingen zeker niet vergeten. Met name de
combinatie van gevoel voor menselijke verhoudingen/behoeften en goed geschoold en/of
praktisch onderlegd, zorgt voor een optimale mix om - in samenwerking met u - uw
belangen te kunnen behartigen. In deze moeilijke tijd zullen zij er alles aan doen om
maximaal invulling te geven aan onze samenleving, economie, leefomgeving en een
deugdelijk lokaal bestuur. Daar staan we samen voor en daar gaan zij voor!

David Geysen Dennis Hermans Louis Adams Bert de Bruijn Joris van Gompel Wil Hermans
Fons Coppens Cora van Avendonk Jozef van der Voort Stefan Wouters
Erwin Bierens Toine Hendrikx Ben Goutsmits Dré van Kemenade Cees Jansen (niet op foto)

22

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Afdeling Reusel-De Mierden

__________________________________________________________________________________

De volledige kandidatenlijst op volgorde:
1. Toine Hendrikx
2. Ben Goutsmits
3. Erwin Bierens
4. Dré van Kemenade
5. Jozef van der Voort
6. Cora van Avendonk
7. Bert de Bruijn
8. Louis Adams
9. David Geysen
10. Wil Hermans
11. Joris van Gompel
12. Fons Coppens
13. Dennis Hermans
14. Cees Jansen
15. Stefan Wouters
Wij nodigen u van harte uit om op 19 maart 2014 uw stem uit te brengen op
VVD Reusel-De Mierden. Een partij die staat voor een vooruitstrevend liberaal
beleid, sterk betrokken met en toegesneden op de lokale situatie in de diverse
dorpskernen. Help ons mee en wij gaan samen met u voor uw belang en dat van
de gemeente!
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