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Niet	roepen	maar	doen!	
Voor	u	ligt	het	Doe-programma	van	GroenLinks/PvdA	Sint-Michielsgestel.									
U	leest	hier	wat	wij	belangrijk	vinden,	waar	we	voor	staan	en	wat	daad-
krachFg	moeten	worden	aangepakt	en	uitgevoerd.	Voor	u	nog	eens	op	een	
rij	gezet	met	het	oog	op	de	aanstaande	gemeenteraadsverkiezingen	van																	
16	maart	2022.	We	noemen	dit	met	opzet	geen	verkiezingsprogramma.							
Dit	is	namelijk	niet	wat	we	nu	eventjes	bedenken	om	u	met	uw	stem	over	de	
streep	te	trekken.	Nee,	dit	is	wie	we	in	wezen	zijn,	hoe	we	in	elkaar	ziMen,		
de	aard	van	het	beestje	zogezegd.	Hopelijk	herkent	u	zichzelf	in	ons.	

Dit	jaar	gaan	we	voor	het	eerst	samen	de	verkiezingen	in:	GroenLinks	en	
PvdA.	In	heel	veel	gemeenten	is	dat	al	zo	en	ook	landelijk	hebben	we	elkaar	
gevonden.	Met	onze	gezamenlijke	kracht	kunnen	we	zoveel	meer	voor	elkaar	
krijgen,	kunnen	we	andere	parFjen	zoveel	beter	overtuigen.	En	kunnen	we	
ervoor	zorgen	dat	de	inwoners	van	onze	dorpen	het	beter	naar	hun	zin	
krijgen.	U	dus,	voor	u	doen	we	het	allemaal.	Uw	leefomgeving,	de	kwaliteit	
van	uw	leven,	dat	is	onze	drijfveer.	Deze	Fjd	vraagt	meer	dan	ooit	om	kracht	
en	bevlogenheid,	om	een	durf-	en	doe-mentaliteit.	Niet	roepen	maar	doen!	
Het	is	zo	nodig,	ook	in	onze	gemeente.		

Deze	Fjd	is	groen-denken	en	groen-doen	meer	dan	noodzakelijk,	daarvan	is	
iedereen	wel	overtuigd.	Wat	ons	betreS	zeMen	we	daar	vaart	achter.		

Sociaal,	ook	dat	zit	ons	natuurlijk	in	het	bloed.	Alles	wat	we	doen,	alles	
waarover	we	denken	en	waarvoor	we	ons	hard	maken,	gaat	uiteindelijk	om	
mensen,	om	de	inwoners	van	onze	dorpen,	om	u.	Het	zijn	niet	de	gebouwen,	
de	wegen	en	alles	wat	zichtbaar	is,	die	de	kern	vormen	van	onze	gemeente.	
De	mensen	die	hier	wonen,	zij	vormen	het	dorp,	iedereen,	geen	mens	
uitgezonderd.	Het	gaat	om	u,	om	uw	leven,	uw	welbevinden.		

Hoe	meer	mensen	zich	herkennen	en	thuisvoelen	bij	wie	we	zijn	en	wat																															
we	willen	bereiken,	hoe	makkelijker	het	wordt	om	onze	en	uw	idealen	te	
verwezenlijken.	Hoe	meer	mensen	voor	ons	kiezen,	des	te	meer	invloed	
hebben	we	op	het	beleid	van	onze	gemeente.		

Als	u	na	het	lezen	van	ons	Doe-programma	nog	meer	wilt	weten														
over	onze	plannen	en	ideeën,	dan	kunt	u	die	lezen	op	onze	website			
www.groenlinks-pvda-gestel.nl	
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Wij	kunnen	veel	voor	onze	dorpen	betekenen	
De	gemeentelijke	poli.ek	houdt	zich	met	de	belangen	van	onze	inwoners	bezig.		
De	vraag	is	hoe	je	die	belangen	het	beste	dient.	Door	je	te	beperken	in	je	denken		
en	doen	tot	de	gemeentegrenzen?	Of	door	vooral	ook	buiten	die	grenzen	te	kijken,	
vrienden	te	maken,	verbanden	te	smeden	en	van	elkaars	ervaringen	te	leren?		
Dat	laatste,	vinden	wij.	We	leven	niet	op	een	eiland,	de	wereld	wordt	steeds	kleiner,	
alles	hee@	met	alles	te	maken.	We	hoeven	het	wiel	niet	meer	uit	te	vinden	als	dat	om	
de	hoek	al	gebeurd	is.		

We	zijn	een	stukje	van	de	wereld	en	de	dingen	die	hier	gebeuren	hebben	vaak	een	
veel	grotere	invloed	op	onze	naaste	en	verre	omgeving	dan	we	denken.	Het	is	ons	
denken	en	handelen	hier	wat	bijdraagt	aan	de	situa.e	van	de	aarde.	Zoals	we	graag	
zeggen:	de	poolkappen	smelten	niet	omdat	we	daar	met	ijsbranders	in	de	weer	zijn.	
Nee,	hier	gebeurt	het,	ook	in	onze	gemeente	zijn	we	daar	verantwoordelijk	voor.		

Natuurlijk,	we	zijn	een	lokale	par.j	en	we	zijn	er	voor	u,	voor	uw	belangen,	voor	onze	
dorpen.	Maar	we	zien	ook	het	grotere	verband	en	kunnen	met	de	regionale	en	
landelijke	invloed	die	wij	als	par.jen	hebben,	meer	voor	elkaar	krijgen	en	hier	dus	
beter	ons	werk	doen.	

Energie,	klimaat,	ruimtelijke	ordening,	woningbouw,	duurzaamheid,	landbouw,	
jeugdzorg,	ouderenzorg	en	dergelijke,	dat	zijn	zaken	waarover	we	graag	in	groter	
verband	samendenken	en	soms	samendoen	om	tot	de	beste	resultaten	te	komen.		
We	kunnen	veel	leren	van	de	omliggende	gemeentes,	van	de	provincie	en	van	de	
landelijke	en	interna.onale	ervaringen.	En	zij	van	ons.			

En	nu	we	het	toch	over	leren	hebben:	wat	kunnen	we	veel	leren	van	onze	inwoners,	
van	hun	deskundigheid	en	ervaring.	We	staan	er	wagenwijd	voor	open!		

Het	plezier	van	een	dorp,	dat	moet	blijven	
Mensen	die	hier	wonen,	doen	dat	bewust.	Ze	kiezen	voor	de	charme	van	een	dorp.	
Ze	houden	van	de	overzichtelijkheid.	Van	de	sociale	verbinding.	Van	de	ruimte	en	het	
groen	in	de	buurt.	De	kleinschaligheid,	de	rust.	U	toch	ook?	Het	eigen	karakter	van	de	
afzonderlijke	dorpen	is	voor	velen	van	levensbelang.	Als	u	alle	ontwikkelingen	volgt,	
bekruipt	u	misschien	wel	de	angst	dat	we	steeds	meer	een	stedelijk	karakter	gaan	
krijgen.	Wat	ons	betre@	kan	daar	geen	sprake	van	zijn.	We	willen	vooral	de	dorpen	
blijven	die	we	zijn.	Dorps,	rus.g,	kleinschalig,	groen.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	we	niet	
met	onze	.jd	meegaan,	natuurlijk	wel.	Maar	uw	dorp	moet	wel	de	plek	blijven	waar	
u	zich	zo	thuisvoelt.	U	vindt	ons	aan	uw	zijde.	

Hoe	houden	we	het	dorpshart	kloppend	
We	hoeven	u	niet	te	vertellen	hoe	belangrijk	het	is,	een	levendig	dorpshart.	Een	
gezellige	sfeer,	een	plek	waar	mensen	elkaar	tegenkomen	en	een	praatje	met	elkaar	
maken.	De	winkels	die	er	zijn	en	komen,	de	mensen	die	er	wonen,	de	evenementen	
die	er	plaatsvinden.	Een	dorpshart	vraagt	de	nodige	aandacht	en	een	evenwich.g	
beleid.	Dat	betekent:	goede	plannen	én	een	luisterend	oor,	belangrijk!	We	willen	
graag	dat	er	meer	aantrekkelijke	evenementen	in	de	dorpen	komen.	Ondernemers		in	
de	centra	mogen	rekenen	op	onze	steun	en	aandacht.	Voetgangers	en	fietsers	krijgen		
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	meer	ruimte,	en	wat	ons	betre@	komt	er	veel	meer	groen	in	de	dorpen.	En	ook					
	meer	senioren-	en	starterswoningen	in	en	nabij	de	centra	die	betaalbaar	zijn.	En	ja,		
	een	kloppend	hart	wordt	natuurlijk	ook	goed	onderhouden!		

De	gemeenschapshuizen	zijn	van	ons	allemaal	
Elk	dorp	in	onze	gemeente	hee@	zijn	eigen	gemeenschapshuis.	Ze	worden	met	hart	
en	ziel	geleid	door	bevlogen	medewerkers	en	vrijwilligers.	Hoe	meer	daar	te	beleven	
is,	hoe	beter	het	is	voor	de	gemeenschap.	Waar	dat	nog	niet	het	geval	is,	pleiten	wij	
er	dan	ook	voor	dat	er	ook	bepaalde	zorgfunc.es	en	andersoor.ge	ac.viteiten	in	
onder	gebracht	worden.	Dat	vergroot	de	aantrekkingskracht	en	de	levendigheid	van	
de	gemeenschapshuizen.	Dat	is	goed	voor	de	sociale	verbinding	in	het	dorp.		

Verenigingen	zijn	hét	bindmiddel	in	onze	dorpen	
Een	dorp	zonder	verenigingen,	dat	is	ondenkbaar.	Veel	mensen	hebben	behoe@e	om	
samen	dingen	te	doen.	Sporten,	muziek	maken,	toneelspelen	en	vrije.jdsbesteden	
op	allerlei	gebied.	Het	is	zo	kostbaar	en	zo	belangrijk	voor	de	gemeenschap,	voor	de	
onderlinge	verbinding	en	niet	te	vergeten	voor	de	persoonlijke	ontplooiing.	
Verenigingen	kunnen	rekenen	op	onze	welgemeende	sympathie.	Bij	een	goed	vereni-
gingsleven	horen	kwalitatief	goede	en	duurzame	voorzieningen.	Wij	vinden	dat	de	
gemeente	daarin	actief	moet	meedenken,	moet	meedoen	en	waar	nodig	de	hand	reiken.		

En	nog	wat:	de	deelname	aan	verenigingen	vinden	wij	zo	belangrijk	dat	we	dat	ac.ef	
willen	promoten.	‘Geen	geld’	is	voor	ons	bijvoorbeeld	geen	acceptabele	reden	om	
niet	aan	het	verenigingsleven	deel	te	kunnen	nemen.	Vooral	kinderen	mogen	niet	zo	
klem	komen	te	ziTen.	Wat	ons	betre@	biedt	de	gemeente	in	zulke	gevallen	een	
helpende	hand.	

Ook	in	de	buitenlucht	moet	er	ruimte	zijn	voor	bewegingsactiviteiten.	Dus	trapveldjes,	
wandelpaden,	trimbanen,	buiten-fitnessapparaten	…	wat	ons	betreft	ruim	baan	daarvoor.	

Kunst	en	cultuur,	we	kunnen	niet	zonder	
Het	beoefenen	van	amateurkunst	via	verenigingen	en/of	via	lessen	of	cursussen	zorgt	
voor	persoonlijke	ontwikkeling,	voor	sociale	contacten,	voor	crea.viteit	en	soms	ook	
voor	een	opstap	naar	een	professionele	carrière	als	kunstenaar.	Aandacht	dus	o.a.	
voor	bibliotheken,	de	harmonie	en	muziekscholen	en	voor	verdere	mogelijkheden	
om	zelf	ac.ef	te	zijn	met	muziek,	theater,	dans,	beeldende	kunst,	film	en	literatuur.	
Wij	willen	dat	een	breed	en	toegankelijk	aanbod	met	enthousiasme	en	overtuiging	
wordt	ges.muleerd	en	gesubsidieerd.		

Kunst	en	culturele	evenementen	in	openbare	ruimten,	ook	daar	moet	de	gemeente	
vierkant	achter	staan	en	een	s.mulerend	beleid	voeren.	Bijvoorbeeld	door	het	
bestaande	cultuurfonds	te	vergroten	en	niet	alleen	in	te	zeTen	voor	beeldende	kunst	
maar	ook	voor	andere	ui.ngen	van	kunst	en	cultuur.	
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We	horen	u	graag,	maar	nog	belangrijker:	we	luisteren	naar	u	
We	horen	te	vaak	bewoners	van	onze	dorpen	nogal	schamper	lachen	als	er	wordt	
verteld	dat	er	door	de	gemeente	naar	hen	geluisterd	wordt.	Ja,	in	het	beste	geval	
worden	ze	wel	gehoord,	vinden	ze,	maar	van	luisteren	is	geen	sprake	is.	Dat	moet	
radicaal	veranderen,	vinden	wij.	De	inwoners	van	onze	dorpen	hebben	recht	om	
serieus	genomen	te	worden	in	alle	opzichten.	Om	betrokken	te	worden	bij	plannen,	
maatregelen	en	besluiten	die	hen	aangaan.	Om	ruimte	te	krijgen	om	daar	wat	van	te	
vinden.	Om	ideeën	aan	te	reiken	die	de	plannen	en	maatregelen	misschien	wel	beter	
kunnen	maken.	Of	om	zelf	met	ini.a.even	te	komen	die	in	het	belang	van	de	
gemeente	zijn.	Laten	we	eerlijk	zijn:	de	bestuurders	in	het	gemeentehuis	doen	hun	
best,	maar	ze	hebben	ook	niet	alle	wijsheid	in	pacht…	

Het	luisteren	naar	mensen	en	ze	de	ruimte	geven	om	mee	te	praten	vraagt	een	
goede	organisa.e.	Een	par.cipa.ebeleid,	zoals	dat	heet.	We	wachten	daar	met	smart	
op,	het	is	al	vaak	beloofd,	maar	wat	ons	betre@	moet	het	er	nu	met	een	
sneltreinvaart	komen.		

Onder	leiding	van	onze	wijkmakelaars	zijn	de	afgelopen	jaren	goede	dingen	tot	stand	
gekomen.	Die	moeten	wat	ons	betre@	blijven.	Zij	zijn	belangrijke	aanspreekpunten	
voor	zowel	de	inwoners	als	voor	de	gemeentelijke	organisa.e.	Vragen,	klachten,	
ideeën,	inwoners	kunnen	bij	hen	terecht	en	zij	zorgen	ervoor	dat	die	op	de	juiste	
plaatsen	terecht	komen	en	dat	erop	wordt	gereageerd.	Inwoners	hebben	in	alle	
gevallen	recht	op	een	reac.e,	op	een	antwoord,	ook	als	ze	bijvoorbeeld	een	mail	
sturen.	Goed	fatsoen,	zo	eenvoudig	is	het.	

Laten	we	zuinig	zijn	op	BINT	
Welzijnsorganisa.e	Bint	speelt	een	belangrijke	rol	in	het	ondersteunen,	ac.veren		
en	verbinden	van	mensen.	Ze	doen	veel	voor	jongeren,	ouderen,	vrijwilligers	en	
mantelzorgers.	Ook	hun	inzet	bij	de	integra.e	van	nieuwkomers	in	de	gemeente		
mag	genoemd	worden.	Het	belang	van	BINT	is	groot	en	deze	organisa.e	verdient		
dan	ook	al	onze	aandacht	en	steun.		

U	veilig	voelen,	nogal	logisch	vinden	wij	
Veiligheid,	dat	is	een	onderwerp	dat	bij	veel	mensen	speelt.	De	gemeente	hee@	
hierover	te	waken	en	als	dat	nodig	is	speelt	de	poli.e	een	rol.	Maar	ook	burgers	
onderling	kunnen	veel	voor	elkaar	betekenen.	ATent	zijn,	geen	regels	overtreden,	
geen	overlast	veroorzaken,	dat	helpt	om	anderen	zich	veilig	te	laten	voelen.		
We	hebben	BOA’s	die	een	oogje	in	het	zeil	houden	en	optreden	waar	nodig.		
De	gemeente	hee@	aangekondigd	dat	er	nu	extra	BOA’s	bijkomen,	daar	zijn	we		
blij	mee.	Goed	onderhoud	van	straten,	troToirs,	van	het	groen	en	zorgen	voor	een		
schone	omgeving	en	voldoende	verlich.ng,	ook	dat	draagt	bij	aan	de	sociale	
veiligheid.	Een	punt	van	aandacht	voor	de	gemeente.	

Het	koesteren	van	de	sociale	samenhang	in	wijken	is	belangrijk.	Daaraan	kan	elke	
inwoner	zijn	eigen	bijdrage	leveren.	Ook	scholen,	wijkteams	en	BINT	kunnen	daarbij	
een	rol	spelen,	ook	bij	het	oplossen	van	problemen	in	een	buurt.	De	gemeente	moet	
dit	goed	coördineren,	vinden	wij.	
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Aandacht	voor	mensen	die	niet	makkelijk	meekunnen	
We	leven	in	een	.jdperk	waarin	steeds	meer	digitaal	wordt.	Contacten,	informa.e,	
vragen,	reac.es,	onderzoek,	verzoeken,	aanvragen,	alles	kan	voortaan	via	internet.	
Niet	iedereen	kan	dit	bijbenen,	daar	moeten	we	aTent	op	zijn.	Ook	in	onze	gemeente	
speelt	bijvoorbeeld	het	probleem	van	mensen	die	niet	goed	kunnen	lezen	en	
schrijven.	Wij	willen	er	alles	aan	doen	om	deze	mensen	op	te	sporen	en	ze	te	helpen	
waar	we	maar	kunnen.	Zodat	ze	uiteindelijk	wel	meekunnen	en	volwaardig	kunnen	
deelnemen	aan	onze	samenleving.	Ook	mensen	die	om	andere	redenen	moeite	
hebben	met	het	werken	via	de	computer,	mogen	op	de	steun	van	onze	gemeente	
rekenen,	vinden	we.	

Aan	de	digitale	wereld	kleven	natuurlijk	ook	gevaren.	Wat	gebeurt	er	met	alle	
gegevens	die	zijn	opgeslagen	in	de	gemeentelijke	administra.e?	Zijn	die	veilig?		
Blij@	mijn	privacy	gewaarborgd?	Kunnen	niet	Jan	en	alleman	bij	mijn	gegevens?	
Terechte	vragen	die	om	een	gedegen	data-	en	technologiebeleid	vragen.	Wij	vinden	
dat	dat	beleid	snel	van	de	grond	moet	komen,	waardoor	zowel	de	mensen	in	het	
gemeentehuis	als	de	inwoners	van	onze	dorpen	weten	waar	ze	aan	toe	zijn.		

Fijn	wonen,	iedereen	moet	die	kans	krijgen	
Natuurlijk,	iedereen	wil	graag	fijn	wonen.	Een	huis	op	de	plek	naar	zijn	of	haar	hart.	
Fijne	straat,	fijne	buurt,	fijn	huis.	Klinkt	logisch,	en	toch,	heel	wat	mensen	kunnen	
ernaar	fluiten.	Want	er	zijn	gewoon	niet	voldoende	huizen.	Te	veel	huizen	zijn	
onbetaalbaar.	En	met	bepaalde	groepen	wordt	al	veel	te	lang	nauwelijks	rekening	
gehouden.	Dat	moet	afgelopen	zijn!	Wij	eisen	dat	er	voldoende	woningen	zijn,	
afgestemd	op	de	behoe@en	van	onze	inwoners.	Dat	woningen	betaalbaar	zijn,	huur	
of	koop.	Dat	ook	jongeren	en	ouderen,	eenoudergezinnen,	alleenstaanden	en	
statushouders	de	kans	krijgen	om	fijn	te	wonen.		

We	moeten	met	veel	inven.viteit	en	crea.viteit	de	huidige	woningnood	aanpakken.	
Het	splitsen	van	huizen	een	stuk	eenvoudiger	maken.	Tiny	houses	bouwen	of	laten	
bouwen	door	de	bewoners	zelf.	Leeggekomen	mantelzorgwoningen	in	bepaalde	
gevallen	toch	voor	bewoning	inzeTen.	Kantoor-panden	ombouwen	tot	woonruimte.	
Voordelige,	.jdelijke	woningen	bouwen	op	gronden	die	op	lange	termijn	bestemd	
zijn	voor	defini.eve	woningbouw.	Enzovoort.	

Zoals	we	al	zeiden,	we	willen	graag	dat	onze	dorpen	ook	echt	dorpen	blijven.		
Dus	wonen	in	groene	wijken,	met	bepaalde	voorzieningen	in	de	buurt,	met	een	
speelplek	voor	kinderen,	huizen	die	niet	klem	op	elkaar	staan,	buurten	met	geen	of	
slechts	stapvoets	verkeer.	Dat	is	wat	we	willen	voor	onze	dorpen.	Dat	is	waar	we		
alles	aan	zullen	doen	om	dat	waar	te	maken.		

Sociale	woningbouw,	ophouden	met	praten,	doen!		
Al	jarenlang	wordt	er	in	de	gemeenteraad	gesproken	over	sociale	woningbouw.		
Maar	praten	helpt	niks,	tot	nu	toe	hee@	geen	enkel	college	dat	probleem	krachtdadig	
aangepakt.	Waardoor	er	zoveel	mensen	in	de	kou	blijven	staan.	Kláár,	wat	ons	
betre@!	Er	moet	wat	gebeuren	en	wel	onmiddellijk.	Van	de	10.000	woningen	in	onze	
gemeente	zijn	er	slechts	1.200	sociale	huurwoningen.	Belachelijk!	Dat	aantal	willen	
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we	in	een	hoog	tempo	opvijzelen	naar	2.000	en	door	naar	3.000.	En	in	hetzelfde	
tempo	willen	we	dat	er	betaalbare	huizen	worden	gebouwd	voor	mensen	die	een	
huis	zouden	willen	kopen	maar	niet	over	een	dikke	portemonnee	beschikken.	
	Laten	we	ook	voor	onze	senioren	fijne	huizen	bouwen,	waarin	ze	voldoende	ruimte	
hebben	en	alles	is	afgestemd	op	hun	lee@ijd.	En	waar	ze	vooral	ook	met	de	omgeving	
verbonden	zijn	en	goede	sociale	contacten	kunnen	onderhouden.	

Als	we	zeggen	een	groene	gemeente	te	zijn,	willen	we	dat	ook	zien	
Het	is	niet	makkelijk	om	zodanig	te	bouwen,	dat	alles	met	elkaar	in	evenwicht	is.																							
We	noemen	onszelf	een	groene	gemeente,	en	dat	hee@	wat	ons	betre@	conse-
quen.es,	ook	voor	de	dorpskernen.	Daar	waar	plaats	is	voor	nieuwbouw,	prima,	
zolang	er	niet	constant	meer	groen	wordt	afgepakt	van	onze	inwoners.	Inbreiden	
graag,	maar	niet	tot	elke	prijs.	Onze	inwoners	hebben	recht	op	voldoende	groen	in	
hun	buurt,	dat	moet	er	komen	bij	nieuwbouw		en	daar	moeten	we	zuinig	op	zijn	bij	
bestaande	bouw.	Dus	moeten	we	soms	besluiten	om	uit	te	breiden	aan	de	randen	
van	de	dorpen.	Dat	kan	slechts	als	we	daar	voorzich.g	en	weldenkend	mee	omgaan,	
in	een	open	samenspraak	met	de	inwoners.	

Starters	zouden	voor	minder	geld	fijn	kunnen	wonen	
Wij	willen	graag	nadenken	over	een	vorm	van	erfpacht.	Dat	betekent	dat	een	starter	
het	huis	betaalt,	maar	niet	de	grond.	Die	blij@	van	de	gemeente	en	daar	staat	een	
jaarlijkse	vergoeding	tegenover.	Dat	idee	willen	we	verder	uitwerken	om	zo	starters	
een	veel	grotere	kans	te	geven	om	een	huis	te	kopen.		

Projectontwikkelaars	zijn	hier	niet	de	baas,	de	gemeente,		
die	bepaalt	het	beleid	
Het	is	ons	een	doorn	in	het	oog	dat	de	gemeente	zich	zo	makkelijk	overlevert	aan	
projectontwikkelaars.	Dat	zijn	commerciële	ondernemingen	die	goed	aan	hun	
boterham	denken.	Dat	mag.	Maar	het	gebeurt	te	vaak	dat	de	gemeente	op	die	
manier	het	woonbeleid	uit	handen	gee@.	En	dat	hoort	niet,	vinden	wij.		De	gemeente	
hee@	te	zorgen	voor	een	evenwich.g	beleid,	de	gemeente	bepaalt	welke	huizen	er	
waar	komen	en	voor	wie.	Projectontwikkelaars	zijn	onderdeel	van	het	proces	en	zeker	
niet	de	leiders.	Zo	denken	we	erover.	

Voetgangers	en	fietsers	worden	wat	ons	betreft	in	de	watten	gelegd	
Veel	te	lang	al	geldt	in	het	verkeer	het	recht	van	de	sterkste.	De	auto	en	ander	
gemotoriseerd	snelverkeer	maken	de	dienst	uit.	Daar	stoppen	we	mee	als	het	aan	
ons	ligt.	Wij	geven	in	onze	dorpen	al.jd	voorrang	aan	voetgangers	en	fietsers.												
Zij	vormen	de	basis	van	het	verkeersbeleid.	Een	logische	consequen.e	is,	dat	in	de	
bebouwde	kom	auto’s	slechts	te	gast	zijn	en	zich	dienovereenkoms.g	gedragen.				
Dus:	langzamer	rijden,	dat	vergroot	de	veiligheid	voor	voetgangers	en	fietsers	
aanmerkelijk.	30	km	als	limiet,	dat	wordt	het	wat	ons	betre@.	Autoluw,	daar	moet	het	
hele	beleid	van	veiligheid	en	verkeer	op	worden	afgestemd.	
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Groen	denken	vraagt	concrete	stappen,	en	die	gaan	we	zeMen	
Om	te	beginnen,	onze	bomen.	Om	het	maar	even	duidelijk	te	zeggen,	in	principe	gaat	
er	geen	boom	meer	om	in	onze	gemeente.	Natuurlijk,	als	ze	gevaar	opleveren,	als	de	
condi.e	te	slecht	is,	als	ze	aantoonbaar	in	de	weg	staan,	dan	zal	het	wel	moeten.			
We	gaan	kijken	waar	bestra.ng	en	asfalt	niet	nodig	zijn	en	zeTen	dat	om	naar	groen.	
We	mikken	op	10%.	Ook	willen	we	graag	dat	tuinen	zoveel	mogelijk	groen	zijn,	minder	
bestra.ng	vooral.	We	streven	ernaar	dat	ten	minste	de	hel@	van	alle	tuinen	in	onze		 				
gemeente	groen	zijn.	Dat	is	goed	voor	de	biodiversiteit	en	voor	de	afvoer	van			
overtollig	hemelwater.		

Al	onze	dorpen	liggen	midden	in	de	natuur.	Die	natuurgebieden	willen	we	beter	op	
elkaar	aan	laten	sluiten,	dus	zal	er	op	diverse	plaatsen	nieuwe	natuur	moeten	
worden	ontwikkeld.	Goed	voor	CO2-opvang	en	tegen	fijnstof,	en	een	verademing	
voor	alles	wat	lee@.	

Zorgen	voor	elkaar,	dat	is	meer	dan	mooie	woorden	
Gelijke	kansen	voor	iedereen.	Het	is	zo	gemakkelijk	gezegd	maar	er	zijn	erg	veel	
mensen	die	die	gelijkheid	helemaal	niet	voelen.	Van	alle	overheden	staat	de	
gemeente	het	dichtst	bij	de	mensen.	Terecht	vragen	we	van	onze	gemeente	om	
zorgzaam	te	zijn	voor	onze	inwoners.	Om	goed	te	luisteren	naar	signalen	van	
ongelijkheid	en	kansloosheid,	van	werkeloosheid	en	armoede.	Mensen	die	in	de	
verdrukking	komen	door	het	systeem.	Wij	pleiten	voor	menselijkheid,	warmte,	mede-
dogen	en	een	helpende	hand,	waar	nodig.	Werk	aan	de	winkel	voor	onze	gemeente.	
Maar	net	zo	goed	is	dit	een	oproep	aan	onze	inwoners	om	zorgzaam	te	zijn	voor	
elkaar.	Hulp	bieden,	aandacht	hebben,	een	praatje	maken,	er	zijn	voor	anderen.		

Alles	draait	om	mensen,	dat	wordt	wel	eens	vergeten	
We	hebben	het	nu	even	over	de	Wet	Maatschappelijke	Ondersteuning	(WMO)	en	de	
Jeugdzorg.	In	het	leven	geroepen	om	mensen	op	te	vangen	en	te	steunen	die	daar	
behoe@e	aan	hebben.	De	financiële	middelen	om	die	zorg	te	kunnen	geven,	komen	
uit	Den	Haag.	En	het	is	waar,	dat	is	geen	vetpot,	dus	de	zorg	voor	mensen	schiet	dan	
nog	wel	eens	tekort.	Het	systeem,	het	stelsel	wordt	heiligverklaard	en	soms	wordt	te	
makkelijk	vergeten	dat	het	om	mensen	gaat.	Dat	mag	niet,	vinden	we.	Het	draait	
al.jd	en	in	alle	gevallen	om	mensen,	die	recht	hebben	op	noodzakelijke	hulp.		
Tekort	aan	geld	mag	nooit	een	reden	zijn	om	die	zorg	niet	te	verlenen.	

Hulp,	zorg	en	advies	moeten	voor	onze	inwoners	makkelijk	bereikbaar	zijn.												
Goed	toegeruste	zorgteams	in	al	onze	gemeenschapshuizen	zou	voor	veel	mensen		
een	uitkomst	zijn.		

We	vinden	dat	ouderen	zo	lang	mogelijk	op	zichzelf,	thuis,	in	hun	vertrouwde	
omgeving	moeten	kunnen	blijven	wonen.	Dat	vraagt	om	goede	mantelzorg	en	een	
netwerk	van	professionele	verzorgers.		

Eenzaamheid,	daar	doen	we	concreet	wat	aan	
Mensen	die	chronisch	eenzaam	zijn	en	daardoor	een	beetje	verpieteren,	dat	laten	we	
niet	gebeuren.	We	moeten	daar	veel	aandacht	aan	besteden.	Via	het	netwerk	van	
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diverse	organisa.es	moet	het	mogelijk	zijn	alle	eenzame	mensen	op	te	sporen.												
En	moeten	we	ervoor	zorgen	dat	deze	mensen	de	aandacht	en	de	zorg	krijgen	die	ze	
nodig	hebben,	waardoor	ze	los	kunnen	komen	uit	hun	isolement.	Voor	ons	een	must.	

Wie	productief	werkt,	wordt	daarvoor	betaald,																																																				
dat	vinden	wij	normaal	
De	prak.jk	is	vaak	anders.	Als	iemand	om	welke	reden	dan	ook	niet	in	staat	is	om		
de	stap	naar	betaald	werk	te	zeTen,	wordt	er	gedacht	aan	vrijwilligerswerk.		
Mooi	dat	er	vrijwilligers	zijn,	van	groot	belang	voor	de	samenleving.	Maar	het	is	
allesbehalve	een	volwaardig	alterna.ef	voor	betaald	werk.	Veel	mensen	zijn	door	de	
gemeente	in	de	steek	gelaten	door	ze	als	vrijwilliger	werk	te	laten	doen.		
Wat	ons	betre@	moet	produc.ef	werk	betaald	worden.	Nogal	logisch!	

Laten	we	goed	zijn	voor	onze	jongsten	
Onze	basisscholen	verdienen	alle	aandacht	van	de	gemeente.	De	kwaliteit	van	het	
onderwijs,	zorgen	voor	een	fijne	omgeving	waarin	kinderen	samen	kunnen	zijn,	
samen	kunnen	spelen	en	natuurlijk	samen	kunnen	leren.	Goede	huisves.ng	vraagt	
een	gedegen	financieel	beleid	in	verband	met	onderhoud	en	nieuwbouw.		

De	gemeente	werkt	aan	een	goede	start	voor	nieuwe	basisschoolleerlingen		
met	voorschoolse	educa.e.	Kinderen	die	niet	goed	mee	kunnen	krijgen	extra	
ondersteuning.	De	verkeersveiligheid	bij	en	rond	de	scholen	vraagt	om	een	ac.ef	
beleid	van	de	gemeente.	Minder	met	de	auto,	meer	lopend	en	met	de	fiets,		
dat	is	voor	alles	en	iedereen	beter.		

Armoede,	eigenlijk	schandelijk	dat	het	in	onze	gemeente	voorkomt	
In	onze	dorpen	zijn	veel	gezinnen	die	met	moeite	de	eindjes	aan	elkaar	kunnen	
knopen.	En	er	zijn	gezinnen	die	zelfs	dát	niet	kunnen,	die	voortdurend	in	de	
problemen	ziTen.	Dat	kunnen	we	niet	accepteren.	Dit	vraagt	om	een	stevige	aanpak,	
de	gemeente	moet	hier	het	voortouw	nemen.	Via	de	diverse	instan.es	moeten	alle	
mensen	die	zo	kommervol	leven	worden	opgespoord.	Er	zijn	weTelijke	
mogelijkheden	waar	deze	mensen	gebruik	van	kunnen	maken	om	wat	meer	lucht	te	
krijgen.	Veel	mensen	weten	dat	niet	of	durven	er	uit	schaamte	niet	naar	te	vragen.	
Wij	vinden	dat	de	gemeente	met	dit	probleem	ac.ef	aan	de	slag	moet!	

De	Vincen.usvereniging	zorgt	in	onze	gemeente	voor	het	uitdelen	van	voedsel.												
Zij	verdienen	alle	ondersteuning	van	de	gemeente	om	hun	goede	werk	te	doen.		

Duurzaamheid,	we	steken	onze	nek	uit	
Duurzaamheid,	er	wordt	vooral	over	gepraat	en	mondjesmaat	gebeuren	er	wel	
dingen.		Maar	rigoureuze	stappen	worden	er	in	onze	gemeente	niet	gezet.		
Wij	willen	dat	er	harder	aan	getrokken	wordt,	dat	we	méér	gaan	doen.	Wij	hebben		
de	ambi.e	om	koploper	te	worden!	We	moeten	wel,	de	problemen	zijn	dringend.	
Klimaatverandering,	stikstofuitstoot,	het	dramatisch	afnemen	van	de	biodiversiteit…	de	
aarde	hee@	het	zwaar.	De	gemeente	moet	zijn	verantwoordelijkheid	nemen	en	direct	
in	ac.e	komen.	De	gemeente	wil	in	2040	klimaatneutraal	zijn.	Wij	zijn	het	daarmee	
eens	maar	willen	graag	eerder	dat	doel	bereiken!	
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Zonne-energie,	laten	we	dóórpakken	
Qua	zonne-energie	is	er	nog	veel	te	winnen.	Dat	vraagt	veel	crea.viteit	van	de	
gemeente.	Bedrijfsgebouwen,	langs	wegen,	bij	par.culieren,	er	is	nog	zoveel	
beschikbare	ruimte	waar	zonnecollectoren	hun	werk	kunnen	doen.	Maar	het	
energienet	kan	dat	allemaal	niet	aan,	horen	we	tegenwoordig	steeds	vaker.		
Klopt,	ons	energienet	is	op	dit	moment	niet	berekend	op	een	enorme	toevloed	van	
energie.	Maar	we	ziTen	nog	steeds	niet	aan	de	grens,	er	kan	nog	genoeg	bij,	laten	we	
dat	dan	in	ieder	geval	op	de	kortste	termijn	realiseren.	Daarnaast	zijn	er	nieuwe	
technieken	in	opkomst,	bijvoorbeeld	om	energie	op	te	slaan,	waardoor	het	
stroomnet	minder	belast	zal	worden.	

Windenergie,	liever	niet	maar	het	kan	niet	anders…	
Als	we	in	2040	of	eerder	klimaatneutraal	willen	zijn,	dan	lijkt	het	erop	dat	we	er	
alleen	met	zonne-energie	niet	komen.	Windenergie	kan	dat	gat	vullen,	hoewel		
we	er	geen	dogma.sch	voorstander	van	zijn.	Maar	als	het	niet	anders	kan,	dan	
moeten	we	daar	heel	zorgvuldig	mee	omgaan.	Niemand	mag	last	hebben	van	het	
geluid	van	windmolens,	niemand	mag	last	hebben	van	de	slagschaduw	van	de	
wieken.	En	we	moeten	zuinig	zijn	op	ons	landschap.	Dus	eventuele	plaatsing	slechts	op	
plekken	waar	de	overlast	en	ook	de	aantas.ng	van	het	landschap	minimaal	is	en	
natuurlijk	in	goed	overleg	met	de	mensen	die	er	in	de	buurt	wonen.			

Duurzame,	biologische	en	circulaire	landbouw,																																	
dat	gaan	we	aanvuren	
Groen-denken	wil	dus	ook	zeggen	dat	we	alles	op	alles	zeTen	om	de	landbouw	in	
onze	gemeente	gezond	te	maken.	De	gemeente	moet	de	regie	nemen	over	een	
gezonde	voedselvoorziening.	Duurzaam,	biologisch	en	circulair	geproduceerd.		
Het	klinkt	ongewoon,	maar	we	willen	eigenlijk	graag	méér	boeren	in	onze	gemeente	
die	op	deze	manier	voor	ons	voedsel	zorgen.	En	we	geven	ze	ook		
graag	de	ruimte	voor	andere	ac.viteiten	die	passen	bij	de	aard	van	het	bedrijf.		

Megastallen	passen	niet	in	onze	nieuwe	evenwichFge	toekomst		
Megastallen	mogen	er	wat	ons	betre@	niet	meer	bijkomen	en	de	bestaande	moeten	
verantwoord	worden	afgebouwd.	Ook	willen	we	een	stop	op	geitenhouderijen.		
Nee,	we	laten	de	boeren	echt	niet	vallen.	Dit	soort	stappen	zet	je	samen	en	in	goed	
overleg.	Onze	drijfveren:	de	volksgezondheid,	het	dierenwelzijn	en	de	
brandgevoeligheid	van	deze	megastallen.	

We	breken	’n	lans	voor	het	werken	aan	gezondheid	op	elke	school		
Er	is	een	landelijk	programma	‘Gezonde	School’	dat	erop	gericht	is	jonge	mensen	
vertrouwd	te	maken	met	een	gezonde	leefstijl.	Het	resultaat	is:	gezondere	kinderen	
dankzij	een	bewustere	manier	van	leven,	van	bewegen,	van	eten	en	van	doen.		
Wij	vinden	het	belangrijk	dat	elke	basis-	en	middelbare	school	in	onze	gemeente	daaraan	
deelneemt.		
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De	uitstoot	van	openhaarden	en	kachels	gaan	we	aanpakken	
De	wetenschap	is	inmiddels	wel	duidelijk	als	het	gaat	om	de	gevolgen	van	het	stoken	
van	openhaarden	en	kachels.	De	vervuiling	voor	de	buurt	is	enigszins	te	vergelijken	
met	het	wonen	langs	een	snelweg.	Werken	aan	minder	CO2,	aan	minder	s.kstof	en	
fijnstof	betekent	dat	we	dit	probleem	moeten	aanpakken.	Verbieden?	Nee,	dat	niet,	
maar	wel	een	ac.eve	voorlich.ng	vanuit	de	gemeente	waardoor	mensen	hiermee	zo	
verstandig	mogelijk	omgaan.	En	een	verplich.ng	om	in	elke	openhaard	en	kachel	een	
fijnstoffilter	te	plaatsen.		

Daarnaast	willen	we	een	einde	maken	aan	het	stoken	van	snoeiafval	in	het	
buitengebied.	De	gemeente	moet	aan	boeren	en	buitenwoners	een	beter	en	
duurzamer	alterna.ef	bieden.		

Van	het	aardgas	af,	ja,	daar	zijn	we	vóór	
Nieuwbouwhuizen	zijn	inmiddels	allemaal	aardgasvrij.	In	bestaande	woningen		
zou	het	apoppelen	door	de	gemeente	ges.muleerd	moeten	worden.	Ac.e	graag!		
Wat	de	toekomst	ons	gaat	brengen	is	nog	onzeker.	Gaan	we	ooit	stoken	op	
waterstof?	Met	het	oog	daarop	is	het	van	belang	het	aardgasnetwerk	voorlopig		
te	handhaven.		

Afval,	we	streven	ernaar	om	het	niet	meer	te	verbranden	
Groen-denken,	duurzaamheid,	evenwicht,	klimaat-	en	natuurvriendelijkheid…		
dat	dwingt	ons	om	na	te	denken	over	de	bergen	afval	die	we	met	zijn	allen	
produceren.	We	scheiden	al	papier,	plas.c,	blik	en	glas	en	dergelijke.	De	rest	gaat	tot	
nu	toe	de	oven	in.	Daar	willen	we	mee	stoppen,	afval	daar	willen	we	op	een	andere	
manier	naar	kijken.	Als	grondstoffen.	De	techniek	is	al	bijna	zover	dat	we	alles	maar	
dan	ook	alles	kunnen	hergebruiken.	De	circulaire	economie	noemen		
we	dat.	We	voelen	het	als		onze	plicht	om	die	zo	snel	mogelijk	te	realiseren.		

We	zijn	toe	aan	een	Circulair	Ambachtscentrum,		
een	uit	de	kluiten	gewassen	milieustraat	
Het	is	een	nieuwe	ontwikkeling	die	zich	snel	over	ons	land	verspreid.	Ook	onze		
regio	is	eraan	toe.	Een	Circulair	Ambachtscentrum.	Dat	is	een	soort	verbinding		
van	bijvoorbeeld	een	milieustraat,	kringloopwinkel,	repara.ewerkplaats	en	een	
onderwijsinstelling.	De	bedoeling	is	dat	via	dit	centrum	producten	kunnen	worden	
hergebruikt	en	dus	het	onnodig	weggooien	van	grondstoffen	en	materialen	wordt	
voorkomen.	Behalve	voor	duurzaamheid,	zorgen	deze	plekken	vaak	voor	werk-				
gelegenheid	voor	mensen	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt.		
Zo’n	ambachtscentrum	is	voor	afzonderlijke	gemeenten	nauwelijks	te	realiseren,		
dus	zal	het		in	samenwerking	met	andere	gemeenten	moeten	gebeuren.	Sowieso	is	
samenwerking	op	het	gebied	van	de	circulaire	economie	van	groot	belang.		

Het	Upcycle-centrum	in	Almere	en	het	Duurzaamheidsplein	in	Oss	zijn	twee	mooie	
voorbeelden	waar	we	ons	aan	op	kunnen	trekken.	En	de	kleinere	milieustraten	dan?	
Die	blijven	in	een	bescheiden	vorm	hun	rol	vervullen	als	verzamelpunt	van	afval.		
Zij	beleveren	dan	het	Circulaire	Ambachtscentrum	in	de	regio.	Het	aantal	van	deze	
kleinere	verzamelpunten	kan	toenemen,	waardoor	ze	makkelijker	bereikbaar	zijn																
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voor	de	inwoners.	Ook	pleiten	wij	ervoor	dat	de	gemeente	meer	soorten	afval		 	
ophaalt,	waardoor	er	minder	naar	de	milieustraten	hoe@	te	worden	gereden.									
Dat	zou	op	afroep	kunnen	en	eventueel	tegen	een	geringe	vergoeding.		

Bedrijvigheid	vraagt	ruimte	en	die	krijgt	het	ook	
We	nemen	ons	petje	af	voor	de	vele	ondernemers	in	onze	dorpen	die	met	hart	en	
ziel	hun	werk	doen.	Die	mensen	in	dienst	hebben,	producten	en	diensten	leveren	
waar	vraag	naar	is,	en	voor	wie	niets	te	veel	is	als	het	om	hun	onderneming	gaat.		
Zij	vormen	de	economische	motor	van	onze	gemeente	en	brengen	dynamiek	in	de	
dorpen.	Als	werkgever	moet	je	kunnen	rekenen	op	de	gemeente	en	weten	en	voelen	
dat	je	er	al.jd	terecht	kunt	als	het	nodig	is.	Ruimte	voor	bedrijvigheid	betekent:	
openstaan	voor	ini.a.even,	s.muleren	van	verbetering,	meedenken	over	nieuwe	
bedrijfsloca.es,	s.muleren	van	goed	ondernemerschap,	meedenken	over	en	
s.muleren	van	verduurzaming	van	bedrijven	en	dergelijke.	Grootschalige	industrie,	
nee	dat	zou	het	karakter	van	onze	gemeente	te	veel	aantasten.		

Vraagtekens	bij	de	samenwerking	met	AgriFoodCapital		
AgriFoodCapital,	een	regionaal	samenwerkingsverband	op	het	gebied	van	
ecosystemen	en	voedselketens	van	de	toekomst.	We	vragen	ons	af	wat	de	waarde		
is	van	de	deelname	van	onze	gemeente	hieraan.	Er	wordt	veel	geld	aan	uitgegeven	
en	de	vraag	is	of	dat	ook	terecht	is.	We	willen	graag	meer	duidelijkheid	over	onze		
rol	en	zonodig	moet	die	nog	eens	tegen	het	licht	worden	gehouden.	

Toeristen	in	onze	dorpen,	dat	mogen	er	best	meer	worden	
Toerisme	gaan	niet	vanzelf,	dat	vraagt	om	een	ac.eve	rol	in	de	promo.e	van	de	
aantrekkelijkheid	en	schoonheid	van	onze	dorpen.	We	hebben	plenty	mooie	fiets-		
en	wandelroutes,	schiTerende	natuur,	veel	rust	en	ruimte.	B&B	en	andere	
verblijfsmogelijkheden,	ook	die	mogen	best	wat	meer	ges.muleerd	worden.		
We	vinden	dat	de	gemeente	het	voortouw	moet	nemen,	zichzelf	moet	laten	zien		
en	horen	via	de	website	VisitBrabant.com,	maar	ook	zelf	in	ac.e	moet	komen.		

Goed	zijn	voor	mensen	die	hier	hun	nieuwe	huis		
en	haard	hebben	gevonden	
Laten	we	goed	zijn	voor	mensen	uit	andere	landen,	vaak	oorlogsgebieden,	die		
hun	verblijfsstatus	hebben	gekregen	en	hier	terecht	komen.	Goede	huisves.ng,		
het	begin	van	thuisvoelen.	Maar	het	gaat	verder.	Ook	het	leren	van	de	taal,		
het	begrijpen	van	onze	gewoontes	en	gebruiken	en	wij	die	van	hen.	Het	welkom	
voelen,	de	sociale	contacten	het	ontdekken	van	de	buurt.	Werk	aan	de	winkel		
voor	de	gemeente,	samen	met	organisa.es	en	de	individuele	burger.		

		

Onze	bestuurscultuur	moet	anders.	Moderner,	opener,	eerlijker	
De	gemeenteraad	is	het	hoogste	orgaan	van	de	gemeente.	Die	controleert	het		 		
college	van	burgemeesters	en	wethouders.	Wat	de	leden	van	de	raad	doen,	doen			
ze	dat	goed?	Klopt	het,	is	het	eerlijk,	dient	het	de	gemeenschap?	In	de		meeste					
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gevallen	mag	de	gemeenteraad	een	oordeel	vellen	over	de	voorstellen	en	besluiten	
van	het	college.	En	dus	de	uiteindelijke	beslissing	nemen.	Elk	gemeenteraadslid	doet	
dat	naar	eer	en	geweten,	dus	oprecht,	eerlijk	en	onatankelijk.	Maar	dit	is	wel	het	
ideale	plaatje…		

De	prak.jk	leert	echter	anders.	Veel	raadsleden	lijken	in	de	prak.jk	niet	
onatankelijk.	Het	college	verwacht	dat	de	coali.epar.jen	achter	het	collegebeleid	
staan,	dus	ook	de	individuele	raadsleden	van	die	par.j.	Het	gaat	niet	meer	om	een	
eerlijke,	open	discussie	over	plannen	en	ideeën	en	een	strikt	onatankelijke	
beoordeling	van	de	raadsleden.	Het	par.jbelang	gaat	vóór	het	belang	van	de	
gemeenschap.	En	vóór	het	belang	van	de	democra.e.			

Wij	willen	alles	op	alles	zeTen	om	deze	cultuur	om	te	buigen	en	staan	erop	dat	
poli.ek	weer	eerlijk	wordt.	Geen	dubbele	agenda’s,	geen	poli.eke	spelletjes,	geen	
trucjes,	geen	achterkamertjes.	Open	discussies!	Tussen	de	raadsleden	onderling	en	
met	de	bewindslieden.	Met	een	open	en	onatankelijke	blik	en	geest	kijken	naar		
de				voorstellen,	openstellen	voor	andere	ideeën	die	mogelijk	ook	houtsnijden.		
En	elk	raadslid	hee@	de	volstrekte	vrijheid	om	zijn	persoonlijke	oordeel	te	geven.		
Dat	is	wettelijk	al	zo,	maar	in	de	praktijk	wordt	die	wet	nogal	makkelijk	terzijde	
geschoven.	En	als	er	al	eens	een	fout	wordt	gemaakt,	niet	wegduiken,	niet	met	
smoesjes	komen	en	een	geforceerde	verdediging	voeren.	Fout	is	fout,	we	zijn		
maar	mensen,	dat	kan	gebeuren.	Fouten	ruiterlijk	toegeven,	spijt	betuigen,	excuses	
aanbieden,	fouten	herstellen.	Op	zulke	momenten	past	ons	deemoed.	

Een	nieuwe	open	en	eerlijke	bestuurscultuur	komt	de	democra.e	ten	goede,		
gee@	de	allerbeste	ideeën	en	plannen	een	kans	en	brengt	de	poli.ek	dichter		
bij	de	mensen,	om	wie	het	toch	allemaal	gaat.			

Wetsovertreders	ontzien,	dat	kan	echt	niet,	vinden	wij	
We	zien	de	laatste	jaren	dat	de	gemeente	dur@	op	te	treden	als	een	inwoner	echt	
onwillig	is	zich	aan	de	wet	te	houden.	Daar	zijn	we	het	van	harte	mee	eens.	Maar	we	
verbazen	ons	erover	dat	die	strengheid	kennelijk	niet	voor	het	bedrijfsleven	geldt.	
Daar	wordt	bij	een	overtreding	nogal	gemakkelijk	een	oogje	dichtgeknepen	door	de	
overheid.	Er	wordt	niet	opgetreden	en	goed	gehandhaafd.	Uit	angst	voor	het	bedrijf	
of	misschien	toch	een	beetje	vriendjespoli.ek?	Het	is	niet	al.jd	eenvoudig	om	een	
vinger	te	krijgen	achter	de	werkelijke	reden	waarom	een	bedrijf	dat	de	fout	indraait	
met	fluwelen	handschoenen	wordt	aangepakt.	Laten	we	duidelijk	zijn.	Wij	vinden	dat	
dit	niet	kan.	Iedereen	is	gelijk,	wie	de	wet	overtreedt	wordt	aangesproken.	Burger	of	
bedrijf,	het	maakt	niet	uit.								

Ook	bijvoorbeeld	bij	onderhandelingen	over	nieuwbouwprojecten.	De	zakelijke	
par.jen	worden	vaak	met	alle	vriendelijkheid	en	egards	behandeld.	De	burger	moet	
niet	zeuren,	zo	wordt	het	door	inwoners	vaak	gevoeld,	die	hebben	niet	veel	in	te	
brengen	en	worden	vaak	gedwongen	om	via	procedures	ook	werkelijk	gehoord	te	
worden.	Deze	mentaliteit	van	de	zijde	van	de	gemeente,	we	willen	dat	het	stopt.	Laten	
we	eerlijk	zijn	en	open,	iedereen	gelijk	behandelen.	Luisteren	naar	iedereen,	goed	
luisteren	met	een	open	mind.	We	worden	er	als	gemeente	zoveel	beter	van	en	we	
creëren	zo	een	veel	betere	band	met	onze	burgers	en	andere	par.jen.		
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Eerlijk	delen,	dat	geldt	zeker	voor	de	lasten	van	de	burger	
Wat	de	lasten	voor	de	burgers	betre@	mogen	gemeenten	niet	nivelleren.	Dat	is	
begrijpelijk	maar	pakt	in	de	prak.jk	soms	nogal	gevoelloos	uit.	Er	zijn	regelingen	die	
soms	wel	erg	hard	aankomen	bij	mensen	met	een	lager	inkomen,	die	daardoor	klem	
komen	te	ziTen.	Het	zit	in	ons	bloed	om	ervoor	te	kiezen	de	lastendruk	te	verdelen	
naar	draagkracht.	Wij	willen	dan	ook	graag	meer	crea.viteit	als	het	om	dit	soort	
klemgevallen	gaat.	

De	Onroerende	Zaak	BelasFng	mag	een	stuk	eerlijker		
De	inkomsten	via	de	OZB	zijn	voor	de	gemeente	onmisbaar	om	de	lasten	te	dragen		
die	nu	eenmaal	horen	bij	een	goed	beleid.	We	willen	graag	dat	eigenaren,	bewoners	
en	gebruikers	op	een	faire	manier	worden	behandeld.	Dat	is	momenteel	niet	zo.	De	
afgelopen	jaren	is	de	OZB	voor	woningen	al	enkele	keren	verhoogd,	onze	gemeente	
zit	boven	het	landelijk	gemiddelde.	Het	rare	is	dat	de	OZB	voor	de	eigenaren	en	
gebruikers	van	gebouwen	die	geen	woning	zijn,	niét	hoger	zijn	geworden.	Dat	peil	ligt	
zowel	voor	eigenaren	als	voor	gebruikers	lager	dan	het	landelijk	gemiddelde.	Dat	
vinden	we	niet	eerlijk	en	moet	wat	ons	betre@	veranderen.	Door	dat	peil	op	te	
trekken	komt	er	ook	wat	meer	ruimte	om	de	OZB	voor	de	bewoners	te	stabiliseren	of	
zelfs	te	verlagen.	Daar	waar	deze	verhoging	ook	verenigingen	betre@	willen	we	die	
extra	kosten	compenseren.	

Het	is	ook	denkbaar	dat	gebruikers	van	niet-woningen	vrijgesteld	worden	van	de	OZB	
en	dat	die	alleen	door	de	eigenaren	betaald	wordt.	Wij	willen	dat	dit	scenario	serieus	
onderzocht	wordt.	Het	scheelt	in	ieder	geval	in	de	administra.eve	lasten	en	dit	kan	
weer	de	OZB-hoogte	voor	alle	eigenaren,	bewoners	en	gebruikers	drukken.	

Goed	beleid	vraagt	om	voldoende	geld,		
waar	halen	we	dat	vandaan?		
De	belangrijkste	inkomensbron	van	de	gemeente	is	het	Gemeentefonds	van	het	Rijk.	
Dat	is	geen	vetpot	en	over	enkele	jaren	zal	dat	weer	minder	worden.	Terwijl	er	geld	
nodig	is	voor	achterstallig	onderhoud,	er	zijn	geen	groenreserves	meer,	geen	
verkeersreserves	en	te	weinig	reserves	voor	de	huisves.ng	van	ons	onderwijs.	En	ook	
de	ambtelijke	fusie	tussen	onze	gemeente	en	Boxtel,	de	zogeheten	Mijn	Gemeente	
Dichtbij,	vraagt	een	smak	geld.		

Hoe	moet	dat?	Daar	hebben	we	wel	ideeën	over.	Onze	moederpar.jen	in	Den	Haag	
vechten	voor	ons	voor	een	eerlijker	verdeling	vanuit	het	Gemeentefonds.	Ook	de	
gemeente	zelf	klopt	natuurlijk	aan	bij	het	Rijk	voor	meer	geld.	De	kwes.e	is	dat	
kleinere	gemeenten	financieel	steeds	slechter	af	zullen	zijn.	Deze	kwes.e	vraagt		
om	een	degelijke	oplossing.		

Mijn	Gemeente	Dichtbij	is	niet	de	manier	om	meer	geld	vanuit	Den	Haag	los	te	
krijgen,	integendeel,	het	kóst	meer	geld	dan	het	oplevert.	Boxtel	en	Sint-Michiels-
gestel	blijven	twee	gemeenten	met	twee	besturen,	twee	gemeenteraden,	twee	
verschillende	culturen,	twee	soorten	beleid.	Terugkijkend	kun	je	niet	zeggen	dat		
de	ambtelijke	samenwerking	een	breed	gedragen	succes	is.	Een	bestuurlijke	fusie																														
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tussen	de	twee	gemeenten	zien	we	niet	gebeuren.	En	als	dat	wel	zou	gebeuren	
zouden	we	als	gemeente	nog	steeds	te	klein	zijn	en	zal	dus	de	uitkering	uit	het	
Gemeentefonds	nog	steeds	tekortschieten.	

We	willen	spijkers	met	koppen	slaan.	Het	nieuwe	college	gaat	een	betere	
samenwerking	met	Boxtel	aan,	stroomlijnt	de	boel	beter,	gaat	efficiënter	werken	en	
stemt	alles	beter	op	elkaar	af.	Mocht	dat	niet	van	de	grond	komen	dan	stellen	wij	
voor	om	een	bestuurlijke	fusie	met	’s-Hertogenbosch	te	onderzoeken.	Dat	is	zowel	
voor	Sint-Michielsgestel	als	voor	’s-Hertogenbosch	een	situa.e	waar	veel	bij	te	
winnen	valt.	En	wat	ook	financieel	voor	beiden	zeer	aantrekkelijk	is.		

En	voor	degenen	die	denken	dat	we	onze	iden.teit	verliezen,	nee	dus,	we	blijven	wie	
we	zijn,	dat	geldt	voor	elk	dorp	in	onze	gemeente.	Ook	dat	is	een	belangrijk	punt	van	
aandacht	bij	de	eventuele	onderhandelingen.		

We	gaan	het	samen	doen,	met	u	
U	hebt	nu	gelezen	wie	we	zijn,	hoe	we	denken,	wat	we	vinden	en	waar	we	

voor	staan.	We	beseffen	maar	al	te	goed	dat	we	al	onze	plannen	en	ideeën	

niet	alleen	kunnen	verwezenlijken.	Samen	met	andere	poli?eke	par?jen,	met	

de	gemeenteraad	en	het	college	van	burgemeester	en	wethouders,	nee	dat	

vinden	we	ook	niet	genoeg.	We	willen	een	echte	democra?e!	Waarin	u	

meedenkt,	meepraat,	mee	vorm	geeB,	ons	helpt	om	het	goede	te	doen	voor	

uzelf	en	voor	alle	inwoners	van	onze	dorpen.		

We	willen	niet	dat	u	denkt	dat	u	nu	goed	genoeg	bent	om	uw	stem	uit	te	

brengen	en	dat	u	verder	aan	de	zijlijn	staat.	Zoals	het	al	zo	vaak	is	gegaan.	

Daar	willen	we	vanaf.		We	doen	het	samen	met	u!	En	we	begrijpen	dat	deze	

werkwijze	een	omwenteling	is	in	onze	gemeente,	zeker.	Daar	zijn	we	hard	

aan	toe!	Een	nieuwe	frisse	wind,	anders	denken,	anders	doen.		

U	begrijpt	dat	we	de	ambi?e	hebben	om	zo	groot	te	worden	dat	we	met	een	

wethouder	in	het	college	komen.	Dan	hoeven	we	niet	alleen	meer	in	de	raad	

te	vechten	voor	u,	maar	ziGen	we	aan	de	knoppen.	En	kunnen	we	veel	

waarmaken	van	wat	u	hier	hebt	gelezen.	We	staan	te	trappelen	om	die	

verantwoordelijkheid	te	nemen.	En	dat	lukt	als	u	in	ons	gelooB!	We	hebben	

onze	toekomst	in	uw	handen	gelegd,	de	keus	is	nu	aan	u.		

Op	16	maart	2022	mag	u	het	zeggen.		
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PvdAGROEN 
LINKS
S i n t - M i c h i e l s g e s t e l

Wilt u nog gedetailleerdere informatie 
over ons Doe-programma, kijk dan op onze 
website www.groenlinks-pvda-gestel.nl 
U komt ook op de website met de QR-code 
hieronder. Heeft u vragen over ons of over 
ons programma, dan kunt u ons een mailtje 
sturen. Heeft u goede ideeën voor uw 
straat, voor uw buurt of wijk, voor uw dorp 
of voor de gehele  gemeente, dan               
horen wij dat graag. Mail naar 
groenlinkspvdagestel@gmail.com


