Verkiezingsprogramma 2018‐2022

VVD Reusel‐De Mierden
Kempenbreed, lokaal sterk!

VOORWOORD
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Reusel-De Mierden. Een programma
waarmee we de komende vier jaren vorm en inhoud willen geven aan ons liberale gedachtengoed in deze gemeente. Na vier jaar oppositie hopen wij nu weer deel te mogen nemen
aan het college, maar wij bepalen dat niet, u bepaalt dat! Dat is democratie!
Democratie is een groot woord en als we om ons heen kijken in de wereld, ook een groot
goed. Toch is onze invloed beperkt. U hebt als inwoner actief en passief kiesrecht en wij
trachten met dat kiesrecht in de gemeenteraad onze invloed aan te wenden in de besluitvorming.
Bij de tweede kamer verkiezingen waren we in de Kempen én in Reusel-De Mierden de
grootste. Met uw steun hopen we dit nu ook in de gemeenteraad te worden.
Met dit verkiezingsprogramma geven we aan welke richting wij zien als een goede richting
voor de toekomstige ontwikkeling van Reusel-De Mierden. Landelijke standpunten van de
VVD hebben we vertaald naar lokaal liberaal beleid en we hebben daarbij ook lokale speerpunten benoemd.
Vaak wordt geroepen: “stem lokaal”! Weet dan, dat ook wij onze wortels hebben in onze
lokale samenleving. Ook wij wonen in Reusel-De Mierden en niet in Den Haag. U leest ons
verkiezingsprogramma en niet wat ‘Den Haag’ ons voorschrijft.
Neemt u het programma eens rustig door en laat ons weten wat u er van vindt. Hebt u vragen of wenst u anderszins met ons over dit programma in contact te treden, laat ons dat dan
weten en stuur een mail naar: secretaris@vvddekempen.nl.

Reusel-De Mierden, september 2017
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Ik wil leven in een omgeving…
1.

…Waar het prima leven is

1.1 …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op
ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.













We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters in alle kernen van Reusel-De
Mierden, waarbij we een inhaalslag plegen om het huidige achterhaalde beleid te corrigeren en te zorgen dat er betaalbare kavels zijn voor mensen die hun eigen huis bouwen.
Voor ouderen, die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van
nieuwe woonvormen. We spreken de Woningstichting en het RSZK daar op aan om
(nieuwe) plannen te ontwikkelen, c.q. bestaande plannen te versnellen en te komen tot
een praktische uitvoering.
Wij willen in de gemeente een inhaalslag plegen met het bouwen van sociale huurwoningen. Bouwlocaties bestaan uit sociale huurwoningen in combinatie met vrije sectorwoningen. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er voor mensen die dat echt nodig hebben.
Verder spreekt de gemeente woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van doorstromen.
Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij
hebben om hun woning te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het
bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn.
Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving.
Daarom zijn we voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit (OZB).
De Gemeente Reusel-De Mierden maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie
met als doel dat de woningbouw aan de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook
afspraken met woningbouwcorporaties vastgelegd. Daarbij moet rekening gehouden
worden met de specifieke omstandigheden in Reusel-De Mierden. Extra woningen dienen daarbij beschikbaar te komen in de sociale huurwoningsector. Ook voor goedkope
koopwoningen zal hier nadrukkelijk plaats ingeruimd dienen te worden, omdat Reusel-De
Mierden hier op achterstand staat. De gemeente is géén krimpgemeente voor wat betreft
inwonersaantallen, een extra argument om meer te bouwen.
Oude bedrijfsterreinen knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, dus
bereikbaar, veilig en modern. We vinden het verstandiger om oude bedrijfsterreinen te
verfraaien, dan nieuwe bedrijfsterreinen aan te leggen. Zodra een bedrijfsterrein niet
meer opgeknapt kan worden, onderneemt de gemeente actie om bijvoorbeeld te onderzoeken of het terrein omgezet kan worden naar ruimte voor woningen.
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1.2 …Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water
schoon is en het riool werkt
We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage
leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt
dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.
















De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het beheer
van het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt,
ook bijdraagt aan de kosten. Regenwaterverwerking op het eigen perceel wordt nadrukkelijk gestimuleerd en bij renovatie en nieuwbouw is dat een vast onderdeel van de
vergunning.
Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water
en staat positief tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen
uit water.
Het is oneerlijk dat de afvalstoffenheffing die een klein huishouden betaalt, niet evenredig
is met die van een groot huishouden. Daarom kijken we bij deze heffing o.a. naar het
aantal personen dat op een adres woont. Ondernemers, die zorgen voor de volledige
afvoer van hun eigen afval, worden vrijgesteld van de afvalstoffenheffing.
De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en -verwerking. De uitvoering hiervan zal zo efficiënt en economisch voordelig moeten gebeuren. Als het ophalen en verwerken van afval goedkoper kan, dan leidt dit direct tot lagere kosten voor de inwoners.
We willen zoveel mogelijk afval hergebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat
afval zo gescheiden mogelijk wordt opgehaald. De gemeente stimuleert de circulaire economie.
De gemeente gaat vervuiling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom
afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel
hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. De burgemeester
zal de politie aansporen de daders te vinden.
Om de overlast van ongedierte – zoals de steeds vaker aangetroffen ratten – te voorkomen, zijn we voorstander van coördinatie van bestrijding hiervan door de gemeente, in
combinatie met de inwoners.
De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met waterschappen om oplossingen te zoeken die wateroverlast op het land en op straat (o.a. Lensheuvel) helpen verminderen. Ook weg- en natuuronderhoud horen daarbij.

1.3 …Waar je kunt genieten van de natuur
We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen, van de vogels in de tuin
en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de
file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Dat zien we o.a. aan de verspreid
staande banken, aangelegde wandel en fietspaden. Daarbij zal nog beter aansluiting gevon5

den dienen te worden bij onze Kempische buren in Nederland én België. We liggen tenslotte
midden in uitgebreide natuurgebieden.
Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. Zij kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of
met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de gemeente grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen
waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf.

1.4 …Waar vervoer van A naar B vlot gaat
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te
doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B
komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.










Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is. Verschillende vormen van vervoer kunnen beter op elkaar aangesloten worden. Daarbij is de
provinciale weg N284 Reusel-Hapert-Eersel een knelpunt. Hier wordt alles aan gedaan
om de provincie aan te sporen dit op te lossen. Een aansluiting van Reusel-De Mierden
op de snelweg, middels de Hamelendijk of rechtstreeks naar de afrit, blijft prioriteit. Daarbij denkt de gemeente Reusel-De Mierden nadrukkelijk mee.
Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer
nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes; dat betreft o.a. de stallingen bij openbaar vervoer.
Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van bussen gevuld
met lucht in plaats van passagiers. We staan open voor innovatieve, kostenefficiënte
alternatieven en geven ruimte aan de taximarkt. We treden daarbij snel in overleg met de
provincie om de lijndienst Reusel-Tilburg aan te passen aan de behoefte die er is. Bijvoorbeeld door kleinere bussen, vervoer op afroep of andere innovatieve manieren van
openbaar vervoer.
De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als
standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van
relevante partners en ouders creëren we samen een verbeterde veilige omgeving
(schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van
initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.
Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. Een
wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt.
De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte
zodat mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen houden en er minder ‘zoekverkeer’
is. De gemeente investeert in mogelijkheden om real time informatie over openbare werken te delen, zodat we weten welke routes het snelste zijn of waar nog parkeerplekken
over zijn. Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de buurgemeenten.
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Met betere informatie over gemeentelijke wegwerkzaamheden en met praktische dynamische reisinformatie zorgen we ervoor dat verkeer zo snel mogelijk de dorpen in en uit
gaat. Zwaar (agrarisch) verkeer wordt geweerd uit de dorpskernen (desnoods er voor
afgesloten) en omgeleid via wegen buiten de kom. Alleen bestemmingsverkeer heeft nog
toegang.
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2.

…Waar ruimte is voor eigen initiatief

2.1 …Waar mensen volop de ruimte krijgen
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van
een boerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met
gezonde overheidsfinanciën.


We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente
mensen daar waar nodig actief helpt om de gemeenschapshuizen op de been te houden.
De aanpak van bijvoorbeeld Stibex juichen wij toe. Particulier initiatief en eigen inbreng
zijn daarbij een noodzakelijk onderdeel. Op deze manier blijft het mogelijk om diverse
vitale activiteiten in de dorpskernen in stand te houden.

2.2 …Waar ondernemers volop ruimte krijgen
We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe
ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente.
Voor onze bewoners is het midden en kleinbedrijf, maar ook bijvoorbeeld de wat verder gelegen Techcampus, een belangrijke banenmotor. Goede infrastructuur – en opnieuw verbetering van de N284 inclusief een ontsluiting naar de snelweg – zijn daarbij cruciaal.









Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke
omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en
trekt mensen aan van buitenaf. Daarom willen wij dat de gemeente marktconforme
grondprijzen hanteert en actief mede bevordert dat het interessant is voor bedrijven om in
onze dorpen en bedrijfsterreinen te investeren.
Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat
de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatie mag altijd in de natuur. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden, tenzij dat natuurlijk aantoonbare schade aan
de natuur toebrengt.
We analyseren het huidige vergunningenstelsel en schaffen zo veel mogelijk betuttelende regeltjes af.
We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We
willen dat de agrarische sector kan blijven bloeien. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.
Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten: dat is
goed voor de ondernemer en beperkt overlast.
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We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om
agrarische gebieden onnodig op te geven voor ‘natuurontwikkeling’ als dat ook gecombineerd kan.

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente
ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels.









Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat.
Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de
gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen.
Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen
door een meldingsplicht of algemene regels. Dus bijvoorbeeld geen (aparte) ventvergunning, uitritvergunning, objectvergunning of reclamevergunning meer.
Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare
regels om die te schrappen. We maken één wethouder verantwoordelijk voor de coördinatie van de vermindering van de regeldruk.
VVD Reusel-De Mierden streeft naar ‘simpel vergunningen regelen’. Aanvragers krijgen
dan binnen de geldende termijn te horen of ze de vergunning krijgen of niet.
De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente
brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.

2.3 …En waar duurzaamheid in het teken staat van
ondernemen
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water. Verder goed om te
gaan met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.
Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en kan ook bijdragen aan het
verhogen van de economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het
aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies.



Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten.
De gemeente stimuleert duurzame energie, zoals zonnecellen, door minder regels te
stellen en niet door subsidie te verstrekken.
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3.

…Waar iedereen meedoet

3.1 …Waar je met plezier naar je werk gaat
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor
een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid
en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.



Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers, binnen de mogelijkheden van de wet.
Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken
de gemeente een leukere plek om te wonen. Daarom ondersteunt de gemeente hen met
praktische zaken.

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.








Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn stimuleren we om weer aan de slag te gaan.
Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk.
Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen
die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de
slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het
ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten.
Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie
naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is
dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we af.
Maar wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht,
kan zijn of haar uitkering verliezen. Wie fraudeert met uitkeringen, moet die terug betalen.
Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de
laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.

3.2 …Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier
naar school gaan
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op
school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar
omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet
alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij.
Wij zijn trots op onze juffen en meesters voor de klas.
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De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede
mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. We gaan o.a.
voor doorontwikkelen van veilige ‘kiss and ride’ stroken/parkeerplekken bij school.
School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in
of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte
voor muziek, sport en cultuur. Maar ook de verdere implementatie van het concept ’brede
school’.
School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk
een taak bij vroegtijdige signalering van bijvoorbeeld huiselijk geweld.
Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat
(taal-)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.
Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid
worden op hun baan voor later.
We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind
gaat. De gemeente ziet er daarom op toe dat scholen zich aan de wet houden: dat wil
zeggen dat ouders hun kinderen bij meerdere scholen kunnen aanmelden en dat de aanmelding op de basisschool pas vanaf 3 jaar kan plaatsvinden. Scholen communiceren
helder wanneer zij andere selectiecriteria hebben en de gemeente stimuleert dat deze
eerlijk zijn, transparant zijn en op draagvlak kunnen rekenen.
Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed volgens de bestaande regelingen.
Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot
verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als
de ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan
aan zet. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener
regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.
Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders
en kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te
signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de
zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.

3.3 …Waar iedereen goede zorg krijgt
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We
vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan
professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang
mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze
daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij de
mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.


De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor
iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de
mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg.
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Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.
We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat deze overbelast raken.
De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen,
kinderen en mensen met een beperking. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.
Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft
de gemeente een eigen bijdrage.
De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg zijn overgegaan naar de gemeente en worden volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken.
Daarbij tracht de gemeente om deze zorgdiensten scherp in te kopen.

3.4 …Waar ruimte is voor sport
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van
sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind en volwassene kan sporten.






Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Aan de
gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan bijvoorbeeld ook met hulp
van vrijwillige buurtsportcoaches.
Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente bepaalt en besteedt
via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor.

3.5 …Waar aandacht is voor kunst en cultuur
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de
creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op onze leefomgeving
en kan ook goed zijn voor de economie.
Cultuur in Reusel-De Mierden is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.




Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen en zich settelen in
onze gemeente, zich de geschiedenis en cultuur van Nederland en van Reusel-De
Mierden in het bijzonder eigen maken. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed
te koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de sinterklaasintocht en carnaval. Maar ook, in de verschillende dorpskernen, de kermis.
Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de
basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie.
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Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en/of
een specifieke instelling.
Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag ook zien hoe ze zelf inkomsten
binnenhalen.
Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd (digitaal) evenementenloket.
Het veiligheidsbeleid is afgestemd op de schaal van het evenement.

3.6 …En waar nieuwkomers zich aanpassen
Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebieden komen, maar
zodra het veilig is gaan ze, waar mogelijk, weer terug naar hun thuisland.









Zolang nieuwkomers in Reusel-De Mierden zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze
de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken,
werkt (statushouders). De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van
de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.
We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg
hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf
gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en
verwachten dat ook van anderen. Daar waar nodig, helpen we een handje.
Voor haatpredikers, die contact zoeken met daarvoor gevoelige mensen, is er in ReuselDe Mierden geen plaats. De gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen dat
bijvoorbeeld imams en anderen haat kunnen zaaien en kunnen oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren of omver te werpen. Haatpredikers krijgen geen podium in
Reusel-De Mierden.
Om statushouders eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er in de regio afstemming plaats met buurgemeenten.
Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.
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4.

…Waar je je veilig voelt

4.1 …Waar je je veilig voelt
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.








Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. Wij vinden belangrijk
dat de hulpdiensten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij mag het niet uitmaken vanuit
welke gemeente die diensten komen.
De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar mag nooit de
enige mogelijkheid zijn. Het blijft mogelijk om ze via de telefoon op te roepen.
Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent, die in
dat geval op afspraak langs komt.
Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor
initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. De gemeente zal dit
ondersteunen met zaken als waarschuwingsborden aan lantaarnpalen in de wijk, e.d.
Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze
inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes kan verwerken. Ook een terugkoppeling door de
agent ter plaatse is gewenst en streven we na.

4.2 …En waar criminelen hard worden aangepakt
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen
die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente
en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor
de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.






De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets
extra’s aan toe. Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit; naar praktische inzetmogelijkheden wordt gezocht en waar nodig worden die gebruikt.
De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Er
wordt dus niet, of zo weinig mogelijk gedoogd. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal
gezag.
De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan
gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief
gebruik van al zijn/haar bevoegdheden en de mogelijkheden die beschikbaar zijn om de
openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Wij weten dat Reusel-De Mierden
rustige dorpskernen heeft, maar waar noodzakelijk kunnen wat ons betreft vele middelen
worden ingezet. Te denken valt aan bijvoorbeeld het afkondigen van gebiedsverboden,
groepsverboden, e.d.
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De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt zijn/haar bevoegdheden om drugsgebruik te bestrijden en eventueel panden te sluiten.
Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van
cameratoezicht en helmcamera’s.
Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen.
Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan bijvoorbeeld ook per winkel, park of kern)
worden gebruikt om geweld of overlast tegen te gaan.
Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.
Schade en de kosten van handhaving en vernielingen worden zoveel mogelijk verhaald
op diegenen die dit veroorzaken.
Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het
faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) hiervoor geeft.
Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De
gemeente houdt een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden
te laten muilkorven of aan te lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te verplichten tot een erfafscheiding. Als hond en eigenaar zich niet gedragen, kan de hond op
grond van de gemeentewet in beslag worden genomen.
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5.

…Waar de gemeente er voor ons is

5.1 …Waar de gemeente dienstbaar en modern is
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor
ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het
gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen
we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.













We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.
We willen dat het gemeentehuis – op afspraak – open is voor zaken die je niet digitaal
kunt regelen. Thuisbezoek is in specifieke gevallen mogelijk. Hierdoor blijven we o.a. ook
mensen optimaal helpen die niet met de moderne technieken om kunnen gaan.
Een nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld thuis of op je werk. Moderne
systemen, zoals ‘track and trace’ maken dit eenvoudig en mogelijk.
De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie goed beveiligd is en de privacy gewaarborgd.
Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van
de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van diverse zaken, zoals subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten open data). Ook WOB-verzoeken
en antwoorden op gestelde vragen van gemeenteraadsleden en burgers worden online
gezet.
Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van
inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.
De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor
inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende
digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten ‘generieke digitale infrastructuur’.
De gemeente communiceert helder en gebruikt begrijpelijke taal.

5.2 …Waar de overheid je niet in de weg zit
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van
belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van
advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen
van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in
een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via dorpsraden, maar
ook direct richting individuele burgers en ondernemingen.


De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor
bewoners.
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Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling
en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of
samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.
In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid, heeft de gemeente oog voor
samenwerking met gemeenten in de regio en medeoverheden, zoals Provincie, Hoogheemraadschap en Rijk. Samengaan met Bladel, Eersel, Bergeijk en Oirschot – in de
vorm van herindeling – vindt VVD Reusel-De Mierden een praktische oplossing van de
vele problemen waar onze gemeenten mee te maken hebben. Door de huidige kleinschaligheid zijn we veel te kwetsbaar als organisatie en vaak is het gewenste niveau niet
aanwezig om de problematiek aan te kunnen pakken.

5.3 …En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat
We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld
wordt verdiend door onze inwoners en ondernemers. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is
door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden
besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.













We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.
We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel
dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.
De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.
Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor
de instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van
maken. Het mag geen extra inkomstenbron worden.
Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een
strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven
dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor
structurele extra uitgaven.
De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks
inzage waaraan het geld is besteed en wat het bereikte effect is.
Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten.
De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.
Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat, als een
regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijken te hebben. De gemeente kan
dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig
is, of wanneer deze wordt geëvalueerd.
VVD Reusel-De Mierden is vóór herindeling. Op initiatief van de VVD is er een raadsvoorstel (met algemene stemmen) aangenomen om tot herindeling met de andere Kempengemeenten te komen. De gemeente dient daar wel klaar voor te zijn. Daarvoor is die
stevige aanpak en positieve ombuiging nodig. Zo kunnen we als sterke speler de herindeling ingaan en een goede positie waarborgen bij de invulling ervan.
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6.

…Waar lokaal speerpunten zijn bepaald

In de vorige hoofdstukken hebben wij voor u de grote lijnen geschetst. Hieronder willen wij bij
een aantal onderdelen nog nader stilstaan en ze verbijzonderen. Zo staat bij elkaar hetgeen
wij belangrijk vinden. In de aanloop naar de verkiezingen kunt u van ons nog een aantal
publicaties verwachten waar wij op deze onderdelen dieper ingaan.

Concreet: wat betekent dat voor Reusel-De Mierden?
6.1 Waar het prima leven is
6.1.1

Waar je goed en betaalbaar kunt wonen
 Een gevarieerd huur- en koopwoningaanbod, levensloop bestendig bouwen en
energieneutraal bouwen.
 Betaalbare sociale huurwoningen c.q. huur en koopwoningen voor starters.
 Vermeerderen van de bouw van huurwoningen door in gesprek te gaan met de
woningstichtingen.
 De wachtlijsten substantieel bekorten. Voor nieuwkomers (statushouders) is de
gemeente verplicht te voorzien in woonruimte. Dat is prima, maar ook hierdoor
worden de wachtlijsten langer, een reden meer om voortvarend extra geschikte
nieuwe woningen te realiseren.
 Reusel-De Mierden is geen “krimpgemeente” en er blijven dus extra woningen
nodig. Hiervoor gaan we in gesprek met de provincie.
 Ruime mogelijkheden voor iedereen om zelfstandig een eigen woning te realiseren CPO ‘s (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor het gezamenlijk
collectief realiseren van een eigen woningbouwproject) en volledige, individuele
zelfbouw van een woning.
 Particuliere initiatieven worden gelijkwaardig behandeld ten opzichte van gemeentelijke bouwinitiatieven.
 Nieuwe en creatieve en innovatieve concepten in woonwijken, voor kwetsbare
doelgroepen, verdienen het om omarmd te worden.
 In alle kernen gaan we voluit voor een evenwichtig bouwprogramma, om de
kernen levensvatbaar te blijven houden.
 Regels uit bestemmingplannen ook volledig digitaal beschikbaar maken.
 Bedrijventerrein, die niet ingevuld zijn door ondernemingen of waar langdurige
leegstand van gebouwen is, geheel of gedeeltelijk saneren en herbestemmen
voor woningbouw.

6.1.2

Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt
 Een BOA aanstellen die feitelijk handhaaft én beboet bij overtreding van regels.
 Aanpassen van de afvalstoffenheffing: een eerlijke heffing voor iedereen en
voorkomen van dubbele lasten zoals nu bij ondernemers.
 Regenwaterverwerking op het eigen perceel wordt een vast onderdeel van de
vergunning.
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6.1.3

Waar je kunt genieten van de natuur
 Bedrijven stimuleren om te helpen natuur en milieu te beschermen.
 Toeristische voorzieningen combineren met natuurontwikkelingen.
 Ondernemers faciliteren wanneer zij hun bedrijf combineren met nevenactiviteiten.
 De milieuregels tegen het licht houden en overbodige regels afschaffen.
 Als gemeente heldere regels maken en ruimte bieden, maar tevens streng aanpakken van overtreders én vooral handhaven.

6.1.4

Waar vervoer van A naar B vlot gaat
 Een taskforce oprichten die continue bezig is met het knelpunt die de N284
vormt.
 Datzelfde geldt voor een aansluiting op de snelweg bij Postel, of via de Hamelendijk, dan wel met een rechtstreekse verbindingsweg naar de aansluiting bij
Hapert.
 Alsnog aanleggen van een fietspad langs de Sleutelstraat en Weijereind, waardoor een logische en veilige fietsroute ontstaat.
 Stalling van fietsen bij het busstation Reusel herinrichten ter voorkoming van
overlast.
 Direct overleg starten met de provincie om de lijndienst (of een acceptabel
alternatief daarvoor) Reusel-Tilburg in ere te herstellen.
 Herzien en aanpassen van de verkeerssituaties bij scholen en sportparken.
 Drastische aanpak van zwaar en landbouwverkeer, door de diverse dorpskernen, door alternatieve routes te creëren.
 Opstarten van overleg met de provincie om een randweg rond Reusel te realiseren, waardoor het hart van Reusel heringericht kan worden.

6.2 Waar ruimte is voor eigen initiatief
6.2.1

Waar mensen volop de ruimte krijgen
 Werk maken van de participatiemaatschappij en burgers veel zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid geven.
 Particulier initiatief heeft de voorkeur boven gemeentelijk initiatief, waarbij de
gemeente vooral dienstbaar is en open staat voor innovatieve ideeën.

6.2.2

Waar ondernemerschap volop ruimte krijgt
 De regels waarmee ondernemers te maken hebben vereenvoudigen en waar
mogelijk afschaffen.
 Geldigheidsduur van vergunningen verlengen waar enigszins mogelijk.
 Zoveel mogelijk vergunningen vervangen door een meldingsplicht.
 Eén wethouder of de burgemeester wordt verantwoordelijk voor actieve uitvoering van bovenstaand.
 Ambtenaren werken proactief. Dat wil zeggen dat zij niet achteroverleunen als
een ondernemer een plan indient, maar de ondernemer ook direct feitelijk voorziet van adviezen; de gemeente is er voor ons, niet andersom.
 Aanleggen van één logboek per aanvraag ter controle van adequaat werken.
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 In het logboek vastleggen wanneer er onderlinge communicatie heeft plaatsgevonden tussen partijen en of de gemeente zich ook houd aan de (wettelijke)
termijnen.
 De logboeken beschikbaar maken voor raadsleden, zodat zij hun controlefunctie
kunnen uitoefenen.
 Ondernemers zelf laten bepalen wanneer hun winkel open en dicht gaat.
 Ondernemers zijn degene die ondernemen en zijn zelf verantwoordelijk zijn voor
hun bedrijfsvoering.
 Industrieterrein ‘De Kleine Hoeve’ wordt nadrukkelijker onder de aandacht gebracht van lokale ondernemers en gestimuleerd/gefaciliteerd om zich daar te
vestigen.
 Het industrieterrein in Lage Mierde herbestemmen voor woningbouw en de bedrijven – indien mogelijk – zich elders laten vestigen, bijvoorbeeld in Reusel.
6.2.3

Waar voor agrarische ondernemers ook plaats is
 Agrarische ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen, niet door
extra stallen neer te zetten. Dat kan ook niet meer ‘zomaar’ onder de nieuwe
wet- en regelgeving.
 Innovatieve ondernemers, die een bijdrage leveren aan verbetering van het
leefklimaat van alle burgers en invulling geven aan duurzame ontwikkeling,
steunen. Daarbij moet voorkomen worden dat ze door ellenlange procedures,
die niet goed gemanaged worden op het gemeentehuis, ‘gemangeld’ worden en
uiteindelijk hun investeringen en plannen zien verdampen.
 Aandacht voor agrarische ondernemers die (gaan) stoppen. Er moeten alternatieven zijn voor vrijkomende veestallen.
 Duidelijke keuzes maken over de invulling van het buitengebied. Een gebiedsgerichte aanpak is noodzakelijk zodat de agrarische ondernemer én zijn buurman weten wat de mogelijkheden zijn. Het is aan de ondernemer om te bepalen
wat zijn of haar (bedrijfs-)ontwikkelingen worden binnen gestelde kaders.

6.2.4

En waar duurzaamheid in het teken van ondernemen staat
 We stellen voor een commissie in te stellen, die bestaat uit ondernemers, inwoners, ambtenaren en raadsleden, die actief op zoek gaat naar mogelijkheden
om alternatieve energieopwekking in Reusel-De Mierden te realiseren.

6.3 Waar iedereen meedoet
6.3.1

Waar je met plezier naar je werk gaat
 Tijdelijk arbeidsongeschikten kunnen, indien hun situatie dat toelaat, gestimuleerd worden om in het verenigingsleven of als vrijwilliger actief te zijn.
 Van die een uitkering hebben, wordt een tegenprestatie verwacht.
 Mensen die een bijstandsuitkering hebben en geen tegenprestatie verrichten,
verliezen hun uitkering.
 De armoederegelingen, die doorstroming naar betaald werk verhinderen, schaffen we zoveel mogelijk af.
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6.3.2

Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan
 Behoud van scholen in de diverse kernen.
 Herzien en herinrichten van de afzetplaatsen voor kinderen bij de diverse scholen.
 Het Brede Scholenproject aandacht blijven geven, waarbij het verder uitbouwen
van het project moet resulteren in sociale cohesie, onderling vertrouwen en verregaande samenwerking.

6.3.3

Waar iedereen goede zorg krijgt
 De woningstichting en het RSZK aanspreken op hun verantwoordelijkheid om
meer (zorg-)appartementen/woningen in de gemeente Reusel-De Mierden te
realiseren.
 Particuliere investeerders benaderen voor het realiseren van (zorg-)appartementen/woningen.
 Mantelzorgers krijgen praktische en concrete raad.
 Er wordt onderzocht worden welke steun mantelzorgers nog ontbreekt en daarop acteren.

6.3.4

Waar ruimte is voor sport
 Sportvelden/complexen en onderhoud daarvan zoveel mogelijk privatiseren of
volledig in handen geven van Stibex.
 Sportverenigingen meer vrijheid geven samen te werken en intergemeentelijk
gebruik te laten maken van sportfaciliteiten.
 We willen dat de diverse sporten, zoveel mogelijk, toegankelijk zijn voor minder
validen.

6.3.5

Waar aandacht is voor kunst en cultuur
 Vergunningverlening vereenvoudigen en een digitaal (evenementen)loket realiseren.
 Erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en beschermen van vrijheid van meningsuiting
is essentieel. Gilden, Sint Nicolaas en Zwarte Piet, Carnaval en Kermis zijn cultuurhistorische evenementen die in ere moeten worden gehouden.
 Met het verklaren van gebouwen tot monument zijn we zeer terughoudend.

6.3.6

En waar nieuwkomers zich aanpassen
 Er wordt nauwlettend op toegezien dat nieuwkomers (m.n. statushouders) de
Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving.
 De gemeente ziet er op toe dat iedereen die kan en mag werken, werkt.
 Iedereen die een uitkering krijgt moet een tegenprestatie leveren.

6.4 Waar je je veilig voelt
6.4.1

Waar je je veilig voelt
 Ambulances, brandweer, politie en andere hulpdiensten, moeten in onze
dorpskernen op tijd zijn.

21

 Er wordt vol ingezet om inwoners van Reusel-De Mierden alle criminaliteit te
laten melden zo kan de gemeente doorgrijpen om criminaliteit te verminderen.
6.4.2

En waar criminelen hard worden aangepakt
 Buiten de politie worden BOA ’s ingezet om kleine criminaliteit te bestrijden.
 Politie krijgt alle steun van de gemeente.
 Veelplegers worden strak gevolgd, hangjongeren (en hun ouders) worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.
 BOA ’s worden gericht ingezet.

6.5 Waar de gemeente er voor ons is
6.5.1

Waar de gemeente dienstbaar en modern is
 Het digitale loket wordt geoptimaliseerd voor 24 uur service.
 Ambtenaren zijn beschikbaar, op afspraak en ook buiten kantooruren, voor
zaken die niet digitaal beschikbaar zijn.
 Statistieken en gegevens over besteding van subsidies worden online gezet.
 WOB verzoeken, en antwoorden, worden ook online gezet.
 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.

6.5.2

Waar de overheid je niet in de weg zit
 Er wordt structureel gewerkt naar een compacte overheid.
 De dorpsraden worden verder opgetuigd in verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 Er wordt structureel en hard gewerkt naar een herindeling van de Kempengemeenten.
 Dorpsraden krijgen daarin een belangrijke plaats/rol.
 De gemeentewet brengt de omgevingswet met prioriteit tot actieve uitvoering en
communiceert dat naar de inwoners.
 Minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen.

6.5.3

En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat
 Verlagen van gemeentelijke lasten.
 Zo laag mogelijke lasten voor leges en vergunningen.
 Woonlasten blijven zo laag mogelijk en worden daar waar het kan verlaagd
(zoals de OZB).
 Toeristenbelasting toetsen of deze ook gebruikt wordt waarvoor deze is ingesteld.
 De gemeentelijke administratie moet “met een druk op de knop” de stand van
zaken weergeven.
 De gemeente bezuinigt momenteel niet en gaten worden met gaten gevuld, of
met meevallers van het rijk! Structurele uitgaven moeten worden gedekt met
structurele inkomsten, inkomstenmeevallers mogen niet gebruikt worden voor
structurele uitgaven.
 Overbodige regels worden afgeschaft.
 Aan noodzakelijk nieuwe regels wordt er een einddatum aan verbonden.
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Nawoord
Bovenstaande is een ‘stevig’ verkiezingsprogramma, dat niets aan duidelijkheid te wensen
overlaat. Dit is ook hard nodig, omdat in Reusel-De Mierden vele taken opnieuw opgepakt
moeten worden. De laatste jaren waren op vele gebieden jaren van stilstand en, helaas ook,
achteruitgang. Dat moet voorbij zijn! Met de VVD komt de vaart er weer in, wij houden koers!
Dit verkiezingsprogramma is onder de verantwoordelijkheid van de fractie en duo-leden van
VVD Reusel-De Mierden samengesteld. Mocht u vragen, opmerkingen of aanvullingen
hebben, dan horen wij dat graag. Stuur een e-mail naar de fractievoorzitter van VVD ReuselDe Mierden secretaris@vvddekempen.nl , of bel (06)39020266.
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