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II Voorwoord

Bladel Transparant: écht lokaal, écht jong, écht realistisch 

Geachte lezer,

Bladel Transparant (BT) is een lokale, jonge, dynamische partij. Een partij die staat voor transparantie, 
openheid, integriteit, verantwoording én het varen van een nieuwe koers. Met 23 kandidaten op onze lijst, 
met een zeer verschillende achtergrond, bieden we een realistische partij met brede kennis. Dat realisme 
staat bij ons hoog in het vaandel. We doen dan ook geen beloftes die we niet waar kunnen maken. 
Daarnaast zijn we een echte lokale partij, we zijn er voor u als inwoner van de gemeente Bladel.

Bladel Transparant werd opgericht in 2005. Een van de belangrijkste doelstellingen was destijds het 
openhouden van het openluchtzwembad ‘De Smagtenbocht’ in Bladel. De partij kreeg direct veel steun: 
bij de verkiezingen van 2006 werden er maar liefst 1335 stemmen gehaald. Dit was 15,3% van het 
totaal aantal stemmen en goed voor 3 van de 17 zetels. Helaas bleek dit niet voldoende om in de coalitie 
te komen. De coalitie werd die periode gevormd door CDA, PvdA en VVD.

In de oppositie bewees Bladel Transparant haar waarde. De partij leverde scherpe analyses, was 
betrokken bij de inwoners van de gemeente Bladel en bleek niet bang om de confrontatie aan te gaan. 
Dat resultaat was ook terug te zien in de verkiezingen van 2010: Bladel Transparant behaalde 1228 
stemmen (15,5% van het totaal aantal stemmen en goed voor 3 van de 17 zetels) en vestigde zich 
hiermee	definitief	in	de	politieke	arena.	In	korte	tijd	had	Bladel	Transparant	aangetoond	een	stabiele	partij	
te zijn en een plekje te verdienen in de politiek van de gemeente Bladel. 

Bladel Transparant nam als grootste fractie deel aan een coalitie met PvdA, VVD en GL. Dick Zumker, 
verantwoordelijk voor de portefeuilles Sport, Onderwijs en Bedrijfsvoering,werd wethouder namens 
Bladel Transparant. 

Inmiddels is het 2014 en ligt het verkiezingsprogramma van 2014-2018 voor u. Het programma is 
gebaseerd op onze hoofddoelstellingen: transparantie, openheid, integriteit, verantwoording en het varen 
van een nieuwe koers. Vaart u mee? 

Namens het bestuur van Bladel Transparant,

Ger van Beers, voorzitter
Davy Jansen, secretaris
Ben van Hoof, penningmeester
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III Onze kernen

Open– verbindend – samen – sterk – dynamisch
Wat zijn onze raakvlakken met de vijf parels van De Kempen, onze dorpen in de gemeente Bladel? Wie 
zijn we van BT? Wat zijn onze eigenschappen, van de kernen en de partij? De kernen vertegenwoordigen 
de kern van onszelf. Deze unieke dorpen zijn als een solide net met elkaar verweven. Iedere kern met 
een bewonderenswaardige eigenheid. Iedere kern met volop overeenkomsten, die we ook terugzien in 
onze politieke idealen. Onze streek is een mooi goed. We laten u graag zien waarom.

Netersel - Echt open
Zo weids als de Neterselse hei, zo open word je ontvangen door 
de Neterselse bevolking. Dit enthousiaste welkom voelt als een 
warm bad. Er is oprechte aandacht voor eenieder. De prettige 
discussies zijn transparant, de diversiteit aan meningen wordt 
gerespecteerd. Breed toegankelijk is alles wat er georganiseerd 
wordt. De deur staat voor je open bij Neterpop, 
kindervakantieweken, buurtschappen, popconcerten en veel 
meer. Wie goed doet, goed ontmoet. Netersel, echt open! 

Hoogeloon - Echt samen
Jong en oud, leden van sportverenigingen, fanfares, de zorg-
coöperatie, besturen en clubs. Kom je in Loon, dan ervaar je de 
samenwerking in alle lagen van het Loonse volk. Rijk aan cultuur, 
historie, natuur en fantasie. Loon is de toegangspoort naar een 
schat aan mogelijkheden en de inwoners schromen niet om de 
handen ineen te slaan, elkaar hulp te bieden en laten dit graag 
zien ook. Hoogeloon zet zich samen met al haar mensen steeds 
weer op de kaart, is vaste klant van de Dorpen Derby bij Om-
roep	Brabant	en	brengt	Kabouterkoning	Kyrië	weer	tot	leven.	
Echt een Kern met Pit. Hoogeloon, echt samen!

Netersel ECHT open

Hoogeloon ECHT samen

Casteren ECHT verbindend Casteren - Echt verbindend
Een afwisselende mix van ‘binnendurps’ en ‘buitendurps’, dat maakt 
deze kern zo kleurrijk. Alle wegen leiden naar ‘Coastere’. De inwoners 
zetten hun lijnen uit en zetten alle positieve kern-merken van de 
omliggende dorpen naar hun hand. Hun interesse in de buurdorpen is 
bewonderenswaardig. Casteren, prachtig landelijk gelegen in het dal 
tussen de Grote Beerze en de Kleine Beerze, is niet alleen de schakel 
tussen	wandel	-en	fietsroutenetwerken.	Casteren	is	tevens	de	schakel	
tussen jonge en oudere inwoners, waarbij men met elkaar in contact 
komt om de mooiste carnavalswagens te bouwen of in de rij aan te 
sluiten voor de wandel-driedaagse. Hier weet je de weg wel te vinden. 
Casteren, echt verbindend! 
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Bladel - Echt dynamisch
De toekomst is hier en nu. Innovatief en ruimdenkend. 
De inwoners zijn in beweging en brengen zo hun creatief denken 
tot leven. Tot in de kern van dit dynamische dorp. Leerlingen op 
de basisscholen en in het voortgezet onderwijs van Pius X 
benutten volop mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Een 
nieuwe sporthal rijst op uit haar fundamenten. ‘On the move’. 
Den Herd neemt een centrale plek in, daar waar het hoort. Bloal 
heeft je alles te bieden. Er is een gezonde variatie in winkels, 
recreatie, cultuur, ouderenzorg, wetenschap en sport. 
Het landelijke leven, de agrarisch sector neemt een grote vlucht. 
Deze inwoners waarderen het pure van de streek. 
Ontwikkeling is er via de vijf poorten naar al haar kernen. 
Bladel, echt dynamisch!

Open– verbindend – samen – sterk – dynamisch 
Écht Bladel Transparant!

Stem BT! Iedereen telt mee!

Hapert ECHT sterk Hapert - Echt sterk
Dit dorp laat zich gelden. Als een rots in de branding staan de 
inwoners hun mannetje. Ze zijn klein begonnen, groot geworden en 
blijven groeien. In industrie, ondernemingen, sport en recreatie. 
Hoapert, de kracht van De Kempen. Er hapert niets aan deze 
mensen, ze weten wel wat ze willen! En niet alleen bij het pinten 
wippen. Deze kern is met recht de spil van de gemeente. En gaat 
voorbij de grenzen, dat zie je aan Het Vennenbos, Kempen FM & 
TV, de Kempenoptocht. Bedrijvigheid alom en je kunt er bij uitstek je 
spieren trainen. Wat je hier ook vraagt, het antwoord is er één met 
waarheid. Hapert, echt sterk!

Bladel ECHT dynamisch



VERKIEZINGSPROGRAMMA BLADEL TRANSPARANT

7

IV Terugblik 2010-2014

Luisteren naar de inwoners
Steeds meer inwoners weten ons te vinden! Dat zien we onder andere terug tijdens onze openbare 
vergaderingen. Ook buiten deze vergaderingen lieten we zien midden in de samenleving te staan: 
we schatten signalen van verenigingen en individuele inwoners op waarde in. 
Dit uit zich in praktijkvoorbeelden zoals de realisatie van de ijsbaan bij de Mariaschool in Bladel, de 
aanpak van de parkeerproblematiek bij de Jumbo in Bladel, de invulling van het sportterrein in 
Hoogenloon, de (helaas niet gelukte) fusiebesprekingen tussen voetbalvereniging Casteren en Netersel, 
het voortbestaan van Kempen FM en het realiseren van een speelveld in De Biezen. Daarnaast lieten we 
ook een eerlijk beeld zien: we doen geen loze beloftes. 

Centrumplan Hapert
We benadrukken de belangen van elke dorpskern. We hebben gepleit voor de ontwikkelingen van het 
centrumplan van Hapert. Geen loze beloftes. We zijn erg blij met de opknapbeurt van de Markt in Hapert 
en de ontwikkelingen die nu gaande zijn met betrekking tot de multifunctionele accomodatie (MFA). 
We zijn al geruime tijd bezig om de oversteek ter hoogte van de Bamboo Inn veiliger te maken en willen 
dit werk graag afmaken.

Brede scholen
Elke kern van de gemeente Bladel heeft inmiddels een brede school en daar zijn we trots op! Vanuit ons 
verkiezingsprogramma hebben we kunnen realiseren dat elke kern beschikt over peuterspeelzaalwerk, 
een bibliotheek en (indien gewenst) kinderopvang. 

Sporthal en praktijkschool
Na langdurige onderhandelingen door onze wethouder Zumker met alle belanghebbenden en het 
presenteren van een gedegen plan ging de gemeenteraad unaniem akkoord. De praktijkschool is in het 
schooljaar 2013 – 2014 in gebruik genomen op de nieuwe locatie en de bouw van de sporthal en 
sportzaal is gestart. Medio 2014 zal de nieuwe sporthal in gebruik genomen worden.

Bedrijfsvoering
Een belangrijke opdracht was het verbeteren van de bedrijfsvoering binnen de gemeente Bladel. 
En dit is gelukt! Uit meerdere onderzoeken blijkt dat de komende jaren met minder mensen kwalitatief 
beter werk verricht zal worden. Dit is onder andere mogelijk door het inzetten van een slankere
afdelingsstructuur. Tevens is de dienstverlening verbeterd (en deze zal in de toekomst verder verbeteren). 
Er is een bezuiniging van € 1,3 miljoen op het ambtelijk apparaat gerealiseerd. 
 
Speelveld De Biezen-Noord Bladel
Het is gelukt om het, door de jeugd zo geliefde, veldje in de wijk De Biezen-Noord in Bladel voor een 
groot deel te behouden. We hebben ons hier jarenlang voor ingezet en wisten op 28 maart 2013 een 
meerderheid van de gemeenteraad te overtuigen om nog eenmaal onderzoek te doen naar de 
mogelijkheid tot behoud van het veld. Dankzij gesprekken met de verantwoordelijke ambtenaren en 
de grondeigenaar is er een gelijkwaardig vervangend speelveld gerealiseerd net buiten plangebied ‘De 
Biezen I’ met de intentie om in plangebied ‘De Biezen 2’ eenzelfde speelveld te realiseren. Tevens wordt 
met de buurtbewoners de wenselijkheid van een zogeheten ‘pannakooi’ bekeken. 
In de raadsvergadering van 31 oktober 2013 is de hiervoor ingediende motie unaniem aangenomen.
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Woonlasten
Ondanks de relatief grote ‘winst’ die de gemeente Bladel de afgelopen jaren boekte, betalalden
huiseigenaren tóch telkens meer onroerendezaakbelasting (OZB). Dat kan volgens ons niet. 
Na twee afgekeurde amendementen is het in 2008 toch gelukt om de OZB in 2008 en 2009 niet te 
verhogen en in de coalitieverklaring is opgenomen dat de totale woonlasten alleen zullen stijgen met 
de	inflatiecorrectie.	Bij	de	bezuinigingen	is	er	besloten	dat	de	totale	woonlasten	niet	stijgen,	de	riool-	en	
afvalstoffenheffing	dalen	en	daardoor	kan	de	OZB	vanaf	2015	met	2%	stijgen.	Dit	komt	neer	op	een	
stijging van gemiddeld € 5,- per huishouden op jaarbasis.

Weerstandsvermogen
De gemeenteraad heeft besloten dat er ongeveer € 4 miljoen in de algemene reserve dient te zitten om 
financiële	tegenvallers	op	te	vangen.	Daarnaast	is	er	nog	een	extra	‘spaarpotje’	waar	NRE	geld	in	zit	
(ruim € 5 miljoen). De rente over dit bedrag wordt alleen gebruikt voor grote projecten. We wilden graag 
een	groot	deel	van	het	NRE	geld	gebruiken	om	financiële	tegenvallers	op	te	vangen.	De	rente	van	het	
overgebleven bedrag zou dan alsnog gebruikt kunnen worden voor grote projecten. Dit voorstel is echter 
door alle andere partijen afgewezen.

Egyptische Poort
We zullen altijd van mening blijven dat het verdwijnen van het openluchtzwembad in Bladel niet nodig is 
geweest. Nu het openluchtzwembad weg is, streven we naar een invulling van dit gebied die past binnen 
de recreatieve/toeristische bestemming. Met een visuele presentatie hebben we aandacht gevraagd voor 
enkele onwenselijke elementen uit het voorgestelde bestemmingsplan. Zo willen we maar maximaal vier 
bosvilla’s in dezelfde stijl als de bungalows aan de Bossingel, meer recreatieve/toeristische voorzieningen 
voor het hele gezin en meer aandacht voor groen, natuur en water. Het plan is momenteel nog in 
ontwikkeling. 

Kempisch Bedrijven Park
We zijn nog steeds niet overtuigd van nut en noodzaak van een Kempisch Bedrijven Park (KBP) op de 
‘locatie Hapert-Zuid’. Op locaties als ‘Grensovergang Reusel’ of ‘Eersel-Noord’ was er minder natuur 
verloren gegaan en was de concentratie bedrijventerreinen niet verder verspreid in De Kempen. We zijn 
echter een realistische partij en hebben de afgelopen periode met genoegen gezien hoe het KBP 
gevulder raakte. Wel vragen we meer aandacht voor bedrijven waar hogeropgeleiden terecht kunnen.

Onderzoek verplaatsing Den Herd
We zijn groot voorstander van het verplaatsen van Den Herd naar het centrum van Bladel. Mede op 
ons initiatief is de locatie ‘Posthof’ onderzocht en is er gekeken naar een combinatie van Den Herd met 
het gemeentehuis: een betaalbaar alternatief dat een verhoging van de levendigheid in het centrum van 
Bladel kan verzorgen. Het onderzoek is inmiddels afgerond en wordt in de gemeenteraad behandeld in 
het eerste kwartaal van 2014. 

Digitalisering commissie- en raadsvergaderingen
We zijn voorstander van digitalisering en willen meer gebruik maken van digitale mogelijkheden. 
We zijn dan ook blij met de beamer die het voor bezoekers mogelijk maakt om een raadsvergadering 
goed te volgen. Daarnaast zijn we tevreden met de tablet die de raadsleden van commissie- en 
raadsstukken voorziet. Voorheen gebeurde dit op papier. Hierdoor wordt niet alleen gewerkt aan een 
kostenbesparing maar ook aan duurzaamheid. Punt van verbetering blijft het gebruik maken van
visualisatie. 
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V Verkiezingsprogramma 2014-2018

Speerpunten 
 Eigentijds Den Herd in het centrum van Bladel
 Geen problemen voor inwoners door transities in de zorg (jeugdzorg, AWBZ, WMO)
 Betaalbare koop- en huurwoningen stimuleren (energieneutraal) 
 Luisteren naar en adequaat reageren op signalen van inwoners en verenigingen 
 Leefbaarheid van alle kernen waarborgen

Wonen 

•	 Woningbouw	afstemmen	op	de	behoefte	van	de	inwoners	in	alle	vijf	de	kernen
Zorgen voor een goede verhouding tussen starterswoningen, gezinswoningen en seniorenwoningen, 
zowel in het huur- als in het koopsegment. Streven naar voldoende aanbod van alle type woningen zodat 
de inwoners kunnen en willen blijven wonen in de vijf kernen. Hierbij is het belangrijk om voldoende 
starters- en seniorenwoningen te bouwen.

•	 Betaalbare	koop-en	huurwoningen	stimuleren	(energieneutraal)
Voorkeur geven aan projecten waarbij energieneutrale woningen worden gebouwd. Energieneutrale 
koop- en huurwoningen zorgen voor lage(re) energiekosten en beter betaalbare woningen. 

•	 Behoud	van	het	Kempisch	karakter	van	alle	kernen
We willen een maximale bouwhoogte van drie bouwlagen, passend bij de omgeving. En evenwicht 
tussen woningbouw en het aanwezige groen handhaven en een goede onderlinge afstemming tussen
gebouwen en architectuur in relatie tot de omgeving.

•	 Monumentenbeleid	actualiseren
Een duidelijke, actuele lijst van alle monumenten in de gemeente Bladel is zeer wenselijk. We trachten 
monumenten te behouden omdat deze bepalend zijn voor het Kempisch karakter dat we uit willen 
stralen. Op dit moment hebben we een uitgekleed monumentenbeleid en is er bijna niets meer over van 
de subsidie op monumenten. We willen een nieuw beleid dat past bij de huidige tijd. 

•	 Wens	voor	upgraden/vernieuwen	Posthof	Bladel
De Markt in Bladel is vernieuwd en dit willen we ook voor de Posthof in Bladel. In dit gebied is veel 
leegstand en er is dringend een passende oplossing nodig om dit gebied te kunnen upgraden en/of 
vernieuwen. Hierdoor zal het hele gebied aantrekkelijker worden. De gemeente moet actief sturen in dit 
proces. 

•	 Verbeteren	uitstraling	van	het	centrum	alle	kernen
We willen meer groen en bloembakken. Op de Markt in Bladel willen we een alternatief voor de 
waterpartij omdat deze niet de gewenste uitstraling heeft en het veel onderhoud vergt. Bijvoorbeeld een 
kiosk of een mooi groengebied met bloemen.

•	 Meer	levendigheid	creëren	op	het	Burgemeester	Van	Houdtplein
Een mooie driehoek met de kerk, de jongensschool en het klooster verdient een mooi plein, dit was ons 
al duidelijk tijdens de planfase. We willen een verbetering van de uitstraling en praktische invulling van het 
plein. Meer kleur, bloemen en groen. Horeca bij of op het plein stimuleren. Uiteraard moet het plein ook 
veel beter toegankelijk zijn voor mindervaliden. De gemeente moet activiteiten stimuleren en faciliteren, in 
overleg met lokale ondernemers.
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•	 Aangepaste	woningen	voor	mindervaliden	en	senioren
Mindervaliden en senioren de eigen regie over hun leven laten behouden door creatie van meer 
gedifferentieerde woonmogelijkheden. 

•	 Gemeente	zelf	participeren	op	woningmarkt,	actief	woningbeleid
Om de vorige doelstelling te kunnen halen moet de gemeente zelf de regie in de hand houden, door zelf 
projecten te laten ontwikkelen en bij andere projecten goed te sturen.

Kortom,	Bladel	Transparant	staat	voor:	
Het	veraangenamen	van	het	wonen	in	de	gemeente	Bladel,	onder	andere	
behoud	en	verbetering	van	de	dorpskernen,	afgestemde	woningbouw,	meer	
energieneutrale betaalbare huur- en koopwoningen en meer 
woonmogelijkheden voor mindervaliden en senioren. 

Sport en recreatie 

•	 Het	blijven	stimuleren	van	sportactiviteiten
Verenigingen maximaal ondersteunen bij hun activiteiten. De huldiging van de jeugdkampioenen bij de 
verenigingen op locatie is een succes en moeten we handhaven. We willen graag dat de gemeente 
sportactiviteiten op locatie actief stimuleert.

•	 Positief	subsidiebeleid	voor	organisaties	en	verenigingen
We willen actief goed draaiende verenigingen blijven ondersteunen. Maar daarnaast zelfredzaamheid 
stimuleren	en	belonen	met	extra	financiële	middelen.	Mindervaliden	en	ouderen	moeten	meer	bij	het	
verenigingsleven en sport betrokken worden.

•	 Stimuleren	en	behouden	van	verenigingsleven	in	alle	kernen
Juist in de kleinere kernen is het verenigingsleven van groot belang. Alleen op initiatief van de 
verenigingen een mogelijke fusie of samenwerking ambtelijk begeleiden. Het is belangrijk dat het 
verenigingsleven behouden blijft.

•	 Toezien	op	een	juiste	invulling	van	de	Egyptische	Poort
We blijven ons inzetten op een maximale invulling van recreatieve en toeristische voorzieningen in dit 
gebied. Een unieke kans voor de gemeente om dit plan ten goede te laten komen aan alle inwoners. 
Waar jong en oud kunnen genieten, ontspannen, wandelen, maar ook actief bezig kunnen zijn. 
Waarom zou een ‘Papendal van het Zuiden’ geen mooie optie zijn? Beperkte woningbouw passend bij 
de bestaande bouw aan de Bossingel, geen aantasting van de houtwal, geen geluidsoverlast of 
geurhinder en geen parkeeroverlast. Dat is waar we voor staan.

•	 Bevorderen	toerisme
We	willen	een	nauwere		samenwerking	met	andere	gemeentes,	ook	met		België.	Toerisme	moet	
Kempenbreed op een hoger niveau getild worden om nog meer toeristen in onze gemeente te krijgen en 
te houden. Hiervoor is het behoud van een toeristisch informatiecentrum van groot belang. 
De toeristenbelasting dient zoveel mogelijk ingezet te worden ten behoeve van toeristische activiteiten en 
voorzieningen.
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•	 Groen	gebruiken	als	speelveld
Bestaande speelveldjes in de wijken en kernen in stand houden en integraaltoegankelijk maken, zodat 
alle kinderen er veilig kunnen spelen. Bij vervanging van speelveldjes moet hier aandacht voor blijven.

Kortom,	Bladel	Transparant	staat	voor:
De	gemeente	Bladel	staat	bol	van	de	(sport)verenigingen,	organisaties	en	
activiteiten. Dit moet blijvend gestimuleerd worden. De gemeente Bladel moet 
een plek zijn waar kinderen (en volwassenen!) veilig kunnen sporten en spelen! 
Ook	toeristen	zijn	van	harte	welkom,	iets	wat	we	dan	ook	van	harte	stimuleren.	

Welzijn

•	 Aandacht	voor	transities	door	de	gemeente
We hebben als doel dat iedere inwoner zo min mogelijk last heeft van de transities (veranderingen) 
binnen zorg en welzijn. De gemeente moet actief op zoek gaan naar inwoners die hier het slachtoffer van 
(dreigen te) worden en proberen deze mensen een alternatief te bieden. Vooral wanneer de problemen 
zich door de transities opstapelen bij inwoners.

•	 Actief	armoedebeleid
We willen weten wie deze mensen zijn en deze mensen actief benaderen zodat ze de ondersteuning 
krijgen waar ze recht op hebben. Het laagdrempelig en toegankelijk maken van het minimabeleid door 
hier meer bekendheid aan te geven zodat mensen er eerder gebruik van maken. De Voedselbank is een 
belangrijk	vangnet	en	moet	voldoende	financiële	ondersteuning	blijven	krijgen.	Voor	schuldhulpverlening	
dient er extra aandacht te zijn, er mogen geen (lange) wachtlijsten ontstaan omdat acute hulp in deze 
situaties van groot belang is.
 
•	 Extra	aandacht	voor	verslavingsproblematiek	binnen	de	gemeente
De verslavingsproblematiek is groeiende. Om deze groepen te bereiken en hulp te bieden is effectieve 
inzet van mankracht en middelen belangrijk. Preventie door voorlichting en tijdige signalering zijn hierbij 
van groot belang.

•	 Agenda	22
Iemands beperking mag geen belemmering zijn bij deelname aan de samenleving. Daadwerkelijk als 
gemeente actie ondernemen op dit gebied door hier proactief naar te handelen en dit te integreren in het 
gemeentelijk beleid door het volgen van de 22 VN Standaardregels voor Gelijke Kansen uit 1993 voor alle 
mensen met een handicap: lichamelijk, zintuiglijk, verstandelijk, geestelijk, chronisch en verborgen.

•	 Preventie	schuldproblematiek	(voornamelijk	bij	jongeren)
Door onder andere de crisis is de schuldproblematiek onder de inwoners groter geworden. 
Het is van belang om inwoners te wijzen op de hulp die ze hierbij kunnen krijgen. Daarnaast is het ook 
hierbij van belang dat er meer gedaan wordt aan preventie, bijvoorbeeld door voorlichting op scholen 
voor de jongeren en hun ouders/verzorgers.

•	 Transitiegelden	
De vanuit het Rijk ontvangen gelden moeten worden besteed aan die doelgroepen waarvoor deze gelden 
bestemd zijn. De gemeente moet ervoor waken dat er doelgroepen worden ‘vergeten’. Dit kan door deze 
gelden op voorhand te oormerken.
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Kortom,	Bladel	Transparant	staat	voor:	
De gemeente Bladel is er voor iedereen! Daarom maken we ons ook sterk voor 
een	juiste	naleving	van	het	WMO	beleid	en	streven	we	naar	extra	zorg	voor	
verslavings- en schuldproblematiek. 

Cultuur

•	 Een	nieuw	Den	Herd	in	het	centrum	van	Bladel
Den Herd is aan vernieuwing toe. Den Herd dichter bij het centrum betekent een levendig en cultureel 
centrum in Bladel met een regionale functie. Een mogelijke locatie is in het gemeentehuis, maar ook de 
Posthof zou een optie kunnen zijn. De huidige locatie van Den Herd kan gebruikt worden voor (sociale) 
woningbouw passend bij de behoefte.

•	 Den	Tref	Hapert	monitoren
De ontwikkelingen rondom de multifunctionele accommodatie (MFA) nauwlettend in de gaten houden 
en hier actief op inspelen. Actief gesprekken aangaan met het kerkbestuur en in gesprek blijven met het 
GBOH, het Palet en het bestuur van Den Tref.
 
•	 Behoud	en	stimuleren	van	lokale	initiatieven	en	tradities
Lokale, culturele initiatieven en tradities mogen nooit verloren gaan en vragen om ondersteuning. Dit 
kan in eerste instantie door te faciliteren, maar dit kan ook in de vorm van een waarderingssubsidie voor 
bijvoorbeeld Neterpop, carnavalsoptochten, het Totaalfestival, de Boerenmert, Taptoe, Summercast, 
kerststallen en Sinterklaasintochten.

•	 Behoud	van	cultuurcoördinator
Cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van de mens. We willen de culturele historie graag een vaste 
bodem geven. Culturele activiteiten dienen een structurele plek te krijgen binnen de gemeente. 
Een cultuurcoördinator is hierin een onmisbare schakel.

Kortom,	Bladel	Transparant	staat	voor:	
Behoud van alles wat haar dorpskernen zo bijzonder maakt. 
Van carnavalstradities tot heemkundige kringen en van buurtverenigingen tot 
de Boerenmert. 

Milieu	

•	 Handhaving	huidige	afvalinnamebeleid	
Het	afvalinnamebeleid	zodanig	inrichten	dat	het	milieu	gespaard	wordt	en	de	inwoners	er	een	financieel	
voordeel door behalen. Het huidige afvalbeleid sluit hier goed op aan en kan op deze manier in stand 
gehouden worden.

•	 Maatwerk	voor	bestaande	agrariërs
Binnen de landelijke wetgeving de mogelijkheden bekijken om zoveel mogelijk maatwerk te bieden aan 
bestaande	agrarische	bedrijven.	Ieder	bedrijf	is	uniek	en	verdient	specifieke	aandacht.	
Hierbij dient vanzelfsprekend ook de door de gemeente gestelde regelgeving te worden gerespecteerd. 
Voor te grote en te vervuilende agrarische bedrijven is in Bladel geen plaats. De volksgezondheid mag 
niet meer in gevaar gebracht worden.
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•	 Adequaat	onderhoud	groenvoorzieningen
Meer voorlichting op scholen en verenigingen geven over de gevolgen van zwerfafval. Actief reageren op 
vervuiling en middels taakstraffen de vervuilers zichtbaar laten opruimen in alle kernen.

•	 Verminderen	overlast	honden	–en	paardenpoep	
Meer	hondenpoepbakken	plaatsen	en	ook	speciale	uitlaatplaatsen	creëren.	
Tevens meer controle uitoefenen op de plaatsen waar de meeste overlast wordt geconstateerd. 
In gesprek gaan met de coördinatoren van de buurtpreventie. We vergeten ook de paardenhouders niet. 
Ook zij dienen hun verantwoordelijkheid te nemen.

•	 Stimulering	behoud	agrarische	bedrijven
Agrarische familiebedrijven niet remmen in hun bestaan en innovatieve groei bevorderen. 
Landelijke inpassing van agrarische bedrijven stimuleren.

Kortom,	Bladel	Transparant	staat	voor:	
De gemeente Bladel is een prachtige plek om te wonen. Dat houden we graag 
zo! Daarom zetten we hoog in op de handhaving van het huidige afvalin-
namebeleid	en	zorgen	we	voor	schone,	goed	onderhouden	groenvoorzieningen.	

Verkeer 
 
•	 Geen	(nieuwe)	auto	vernielende	verkeersdrempels
Verkeersdrempels zijn vaak nodig, maar wekken ook de nodige irritatie op bij zowel de 
verkeersgebruikers als de omwonenden. We streven naar gelijke hoogten van deze drempels en waar 
mogelijk betere alternatieven.

•	 Adequate	oplossingen	voor	gevaarlijke	verkeerspunten
Er zijn in de gemeente nog diverse gevaarlijke verkeerspunten, zoals bijvoorbeeld de Sniederslaan in 
Bladel, De Wijer/De Kuil in Hapert en het kruispunt bij Van Mossel Hapert. 
Maar ook de sluipverkeersrouteproblematiek in Casteren/Hoogeloon verdient aandacht. We kunnen dat 
als gemeente niet alleen, samenwerking met de Provincie, bedrijven en overige belanghebbenden is een 
must. Denk aan eventuele rotondes, het anders afstellen van de verkeerslichten, het aanpassen van de 
wegmarkering en het plaatsen van verkeersborden.

•	 Verbeteren	doorstroming	N284	in	overleg	met	de	Provincie
De doorstroming op de N284 kan beter. Een verbeterde afstelling van de verkeerslichten en het 
vervangen van verouderde verkeerslichten kan hieraan bijdragen. Overleg tussen de gemeente en de 
Provincie is noodzakelijk. De gemeente dient hierin een actieve rol te spelen, bijvoorbeeld door lobbywerk.

•	 Voltooiing	rondweg	Bladel	
De voltooiing van de rondweg in Bladel dient gekoppeld te worden aan gronduitgifte uit woningbouw. 
Op deze manier worden inkomsten gegenereerd om de kosten te dekken. Zolang er geen woningbouw 
gepland is, kan de rondweg niet afgemaakt worden.
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•	 Verbeteren	openbaar	vervoer	verbinding	tussen	Bladel	en	Tilburg
Er gaat nu maar één bus per uur. Deze frequentie moet omhoog. We vinden het wenselijk om de bus te 
laten vertrekken vanuit Bladel/Hapert in plaats van Reusel. Hier is overleg tussen gemeente en Provincie 
noodzakelijk. De gemeente dient hierin een actieve rol te spelen.

•	 Handhaven	gratis	parkeren	in	combinatie	met	blauwe	zone
De winkelgebieden in onze gemeente moeten aantrekkelijk blijven. Betaald parkeren zal drempel-
verhogend werken voor winkelend publiek. Belangrijk is een duidelijke bewegwijzering naar 
parkeermogelijkheden. Er is voldoende parkeergelegenheid maar deze moet ook zichtbaar zijn.

Kortom,	Bladel	Transparant	staat	voor:	
In	de	gemeente	Bladel	moet	iedereen	veilig	kunnen	leven,	werken	en	wonen.	
Daarom	zetten	we	ons	in	voor	de	verbetering	van	gevaarlijke	verkeerssituaties,	
een betere busverbinding tussen Bladel en Tilburg en het handhaven van het 
gratis parkeren in de winkelgebieden. 

Onderwijs 

•	 Streven	van	behoud	van	basisscholen	in	de	kleine	kernen
De aanwezigheid van een basisschool maakt het aantrekkelijker om in een kleine kern te blijven wonen, 
het houdt de kern levendig. De kwaliteit van het onderwijs moet voorop blijven staan. Het behoud van 
basisscholen kunnen we bevorderen door stimulering van de samenwerking met alle lagen van de 
gemeenschap. Denk hierbij aan innovatie, creatief denken, ondernemerschap, brede school, de 
agrarische ondernemers en ouderen. Opvoeden en educatie doen we met heel de maatschappij. 
Kennis en ervaring putten we uit de omgeving.

•	 Het	handhaven	en/of	vergroten	van	het	huidige	voorzieningenniveau
Deze dienen afgestemd te zijn op de behoefte van de scholen. Voorzieningen kunnen zijn: 
speelplaatsfaciliteiten, (onderhoud) gebouw, bijscholing leerkrachten en nieuwe lesmethodes.

•	 School	voor	speciaal	onderwijs	realiseren	of	geïntegreerd	in	het	kader	van	passend	
 onderwijs
In het kader van passend onderwijs waarbij het speciaal onderwijs geïntegreerd zal zijn binnen regulier 
onderwijs en/of de brede school. We zijn een groot voorstander van een school voor speciaal onderwijs 
omdat deze in de nabije omgeving niet aanwezig is en er wel behoefte aan kan zijn.

•	 Verkeersveiligheid	rondom	scholen	vergroten
Het blijkt dat een groot aantal (Basisschool)- leerlingen met de auto wordt gebracht of gehaald. Dit is een 
onwenselijke ontwikkeling omdat dit verkeersonveilige situaties oplevert, het milieu belast en beweging 
in de weg staat. We willen de verkeersveiligheid rondom de scholen graag vergroten door bijvoorbeeld 
meer	woonerven	in	te	stellen,	het	fietsen	of	wandelen	te	stimuleren	en	voorlichting	te	geven.	

•	 Aandacht	voor	taalachterstand	bij	kinderen
Meer dan 25% van de kinderen heeft een taalachterstand alvorens ze naar de basisschool gaan. Dit is 
een zorgelijke ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om het peuterspeelzaalwerk (voorschoolse educatie) 
in stand  te houden en ontwikkelingsachterstanden vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. We willen 
dat hier voldoende budget voor beschikbaar blijft.
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•	 Stimuleren	sport,	muziek	en	creativiteit
Meer aandacht voor sport, muziek en creativiteit voor mensen met een laag inkomen. Deze doelgroep 
actief	benaderen	en	proberen	bij	deze	activiteiten	te	betrekken	en	financieel	te	ondersteunen.	We	vinden	
het belangrijk dat iedereen aan deze activiteiten deel kan nemen.

•	 Peuterspeelzaalwerk	in	stand	houden
Peuterspeelzaalwerk en pré-educatie zijn een waardevolle basis voor het onderwijs. Werkvormen van 
peuterspeelzaal	zoals	binnen-	en	buiten	activiteiten,	kringgesprekken,	grove	en	fijne	motorriek,	muziek,	
toneel en dans en creativiteit zijn waardevol, ook voor het vervolgonderwijs. We vinden het zeer belangrijk 
dat het peuterspeelzaalwerk voor iedereen toegankelijk blijft en haar kwalitatief hoogwaardige niveau kan 
handhaven.

•	 Vernieuwend	onderwijs	ontwikkelen
Voorbeelden zijn ervaringsgericht onderwijs, Accelerated Learning en de negen meervoudige 
intelligenties zoals beschreven door Howard Gardner.
Realisatie van vernieuwend onderwijs onderzoeken op de combinerende factoren binnen alle punten die 
hier genoemd worden onder het kopje ‘Onderwijs’: dus een netwerk van leefbaarheid, innovaties zoals 
Brainport en Strijp S, Passend onderwijs, peuterspeelzaalwerk, voorzieningen, verkeersveiligheid, 
taalstimulatie en met voldoende aandacht voor sport, muziek en creativiteit. Samenwerking is in alle 
lagen van de gemeenschap belangrijk en heeft een positieve invloed op inwonersaantallen door inzetten 
van unieke eigenschappen en leervoorkeuren van leerlingen, leerkrachten en volwassenen vanuit de 
kernen. 

Kortom,	Bladel	Transparant	staat	voor:	
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Daarom pleiten we voor het behoud 
van	de	basisscholen	in	de	dorpskernen	(zodat	kinderen	in	hun	eigen,	
vertrouwde omgeving naar school kunnen) en de leefbaarheid in stand 
blijft,	behoud	van	peuterspeelzaalwerk	en	de	ontwikkeling	van	een	school	voor	
speciaal	onderwijs.	Daarnaast	richten	we	ons,	met	het	oog	op	de	toekomst,	op	
vernieuwend onderwijs.

Jeugd en jongeren

•	 Faciliteiten	en	voorzieningen	creëren	voor	jongeren	tussen	de	12	en	18	jaar
We moeten in gesprek gaan met deze doelgroep om hun wensen te achterhalen. Na inventarisatie van 
deze	wensen	samen	met	de	doelgroep	bekijken	wat	(financieel)	haalbaar	is	om	uit	te	voeren	en	waar	
nodig faciliteren.

•	 Toezien	op	kwaliteit	van	Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin	
Inwoners moeten weten waarvoor ze bij het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht kunnen. 
Publicaties zijn belangrijk. Het Centrum moet laagdrempelig en toegankelijk zijn voor alle inwoners en de 
medewerkers kwalitatief geschoold om een juiste dienstverlening mogelijk te maken.

•	 Investeren	in	jongerenorganisaties
Met investeren bedoelen we niet alleen subsidies verstrekken, maar ook een helpende hand bieden. 
Dit kan bijvoorbeeld door evenementen te ondersteunen als blijk van waardering voor de inzet van deze 
jongeren.
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•	 Overlegplatform	voor	jongeren	instellen
Jongeren	hebben	nu	vaak	geen	idee	waar	ze	met	goede	ideeën	of	andere	inzichten	terecht	kunnen.	
We willen zorgen voor een plek waar dit wel kan. Hiervoor dient de gemeente actief de jongeren te 
benaderen om mogelijk een platform op te richten waardoor jongeren georganiseerd in overleg kunnen 
treden met de gemeente.

Kortom,	Bladel	Transparant	staat	voor:	
Jongeren hebben de toekomst! Daarom gaat we met jongeren in gesprek om 
hun wensen waar mogelijk om te zetten in werkelijkheid. Daarnaast 
benadrukken	we	voor	ouders	het	belang	van	het	Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin.

Senioren 

•	 Woonzorglocatie	in	de	gemeente	behouden	voor	deze	doelgroep
Inwoners die zorg nodig hebben en niet meer thuis kunnen wonen moeten in hun gemeente kunnen 
blijven wonen en goede zorg ontvangen. Maximale invloed en lobbymogelijkheden benutten voor het 
behoud van de Regionale Stichting Zorgcentra De Kempen (RSZK). 

•	 Ernaar	streven	dat	senioren	zo	lang	mogelijk	zelfstandig	kunnen	blijven	wonen
Het is belangrijk dat deze doelgroep in hun eigen omgeving kan blijven zolang als dit mogelijk is. 
Manieren om dit te bereiken zijn onder anderen het aanpassen van woningen en het bieden van de 
noodzakelijke zorg en ondersteuning. Een voorbeeld is het zorgproject in Hoogeloon.

•	 Anticiperen	op	vergrijzing	en	dementie
We moeten ouderenbonden betrekken bij planvorming over deze doelgroep.
In gesprek gaan met bijvoorbeeld de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) en dienstencentrum om te 
weten wat er speelt en hierop actie te ondernemen. De handhaving van de subsidies aan de 
ouderenbonden, waardoor zij hun activiteiten kunnen blijven ontplooien, is van belang. Daarnaast vinden 
we uitbreiding van het huidige voorzieningenniveau belangrijk en is het nodig te zorgen voor voldoende 
accommodaties met daarbij de nodige zorg. We blijven de ontwikkelingen volgen en willen vroegtijdig 
actie ondernemen.

•	 Mantelzorg	stimuleren
We	willen	de	mantelzorgvergoeding	in	stand	houden.	Dit	is	een	financieel	steuntje	in	de	rug	voor	mensen	
die zwaar belast zijn met de zorg voor naasten. De mantelzorgdagen zijn een goed initiatief. 
Mantelzorgers verdienen blijvende ondersteuning.
 
•	 Collectief	vraagafhankelijk	vervoer	leeftijd	behouden
De CVV leeftijd is momenteel vastgesteld op 65 jaar en dit willen we zo houden. Mensen boven deze 
leeftijd kunnen door deze regeling goedkoop en eenvoudig reizen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of 
familie.

•	 Inventariseren	vraag	en	aanbod	van	seniorenwoningen
In samenspraak met belangenverenigingen zorgen voor een goede afstemming en hier daadwerkelijk 
invulling aan geven.
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•	 Beweegtuin	voor	ouderen	realiseren
Als preventie inzetten om de gezondheid van deze doelgroep te behouden/bevorderen en om sociale 
contacten te stimuleren.

Kortom,	Bladel	Transparant	staat	voor:	
Ouderen moeten de mogelijkheid hebben om in hun geliefde omgeving te 
kunnen blijven wonen. Zo lang mogelijk zelfstandig en altijd met de juiste hulp. 
Daar maken we ons sterk voor! 

Economie en werkgelegenheid
 
•	 Instellen	fysiek	ondernemersloket	(naast	het	digitale	loket)
Het voor ondernemers eenvoudiger maken vragen te stellen binnen het gemeentehuis. 
Door het aanstellen van een accountmanager voor ondernemers kunnen ondernemers bij één persoon 
terecht. De inwoners hebben deze mogelijkheid al via het Klanten Contact Centrum (KCC) en op deze 
manier kunnen de ondernemers ook sneller en beter bediend worden.

•	 Voorkomen	van	verpaupering	bestaande	bedrijventerreinen	en	winkelcentra
Actief werven van ondernemers in nauwe samenwerking met de diverse ondernemersverenigingen, 
maar ook door nauwe samenwerking met de Kamer van Koophandel, Brainport en de Provincie. 
Meer netwerken en Bladel onder de aandacht van het (inter)nationale bedrijfsleven brengen.

•	 Goed	ondernemersklimaat
Minder regeldruk. Ondernemers moeten kunnen ondernemen zonder onnodig veel tijd kwijt te zijn met 
het invullen van formulieren, zich gewenst voelen binnen de gemeente, op een prettige manier samen 
kunnen werken met andere ondernemers en partners.

•	 De	nieuwe	aanbestedingswet	actief	toepassen
Stimuleren dat lokale ondernemers mee kunnen doen bij aanbestedingen, met name door het geven van 
voorlichting vanuit het inkoopbureau (Bizob) en door de accountmanager.

•	 Stimuleren	dat	lokale	ondernemers	raamcontracten	kunnen	afsluiten	met	Bizob	
 gemeenten
Lokale ondernemers actief bewust maken van de mogelijkheid om zich via het inkoopbureau (Bizob) te 
registreren met behulp van een goede communicatie vanuit de gemeente. 

•	 Stimuleren	alternatieve	werving	nieuwe	bedrijven	om	werkloosheid	tegen	te	gaan
Gezien het economische belang (werkgelegenheid, meer inwoners) actief nieuwe bedrijven voor het KBP 
en de huidige bedrijventerreinen gaan werven. Dit kan door een intensieve samenwerking met Brainport. 
Differentiatie van ondernemingen, samenwerken met creatieve ondernemers die vanuit een 
bedrijfsverzamelgebouw kunnen doorgroeien op het KBP.

•	 Stimuleren	dat	mensen	met	een	moeilijke	toegang	tot	de	arbeidsmarkt	toch	aan	het	
 werk kunnen gaan
Vanuit de nieuwe aanbestedingswet kunnen we bedrijven verplicht opleggen om, via Social Return, 
mensen in te zetten die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt.
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•	 Onderzoek	autoluw	maken	van	de	Sniederslaan	in	Bladel	
In samenspraak met de Ondernemersvereniging en het MKB bekijken of het autoluw maken van de 
Sniederslaan	wenselijk	is,	vanwege	het	vergroten	van	de	verkeersveiligheid	voor	fietsers	en	voetgangers.	
Er kunnen dan ook meer activiteiten in de Sniederslaan plaatsvinden (bijvoorbeeld de weekmarkt) 
waardoor de parkeergelegenheid op de Markt behouden blijft.

•	 Gratis	Wifi	in	de	winkelkernen
Het	is	belangrijk	om	met	de	tijd	mee	te	gaan.	Door	het	beschikbaar	stellen	van	gratis	Wifi	in	de	
winkelkernen kunnen ondernemers via speciale apps en andere reclamemiddelen aanbiedingen en acties 
onder de aandacht brengen. Hiermee kunnen we ons onderscheiden ten opzichte van andere 
winkelgebieden in de regio.

Kortom,	Bladel	Transparant	staat	voor:	
Werken in de gemeente Bladel werkt! We stimuleren de werkgelegenheid en 
de bezetting van bedrijventerreinen en zorgen tevens voor diverse 
adviesmogelijkheden voor werkzoekenden en ondernemers. 

Gemeentelijke	financiën	

•	 Een	reëel	weerstandsvermogen	
Het weerstandsvermogen is bedoeld om tegenvallers op te vangen. De NRE gelden (die we hebben 
ontvangen bij de verkoop van het Nutsbedrijf NRE) bedragen ruim € 5 miljoen en zouden (deels) als 
weerstandsvermogen kunnen dienen. De overige reserve is dan vrij besteedbaar.

•	 Terughoudendheid	investeringen	en	nieuw	beleid	
De hand op de knip houden, maar er wel voor zorgen dat de gemeente Bladel zich blijft ontwikkelen. 
Slim blijven investeren en bedrijven sterk stimuleren zich in Bladel te vestigen.

•	 Streven	naar	geen	extra	stijging	woonlasten,	alleen	inflatiecorrectie
We	hebben	ons	altijd	ingezet	om	de	OZB	niet	jaarlijks	te	verhogen	bovenop	de	inflatiecorrectie.	We	
vinden het belangrijk deze lijn te handhaven en de totale woonlasten (waaronder ook de OZB) niet extra 
te	laten	stijgen,	alleen	met	de	inflatiecorrectie.	Bezuinigingen	houden	niet	automatisch	het	verhogen	van	
lasten voor de inwoners in.

•	 De	opbouw	van	legeskosten,	OZB	en	WOZ	transparant	maken
Het moet voor de inwoners duidelijk en inzichtelijk zijn hoe deze kosten zijn opgebouwd. Middels een 
app kunnen inwoners dit zelf invoeren en op transparante wijze ontdekken hoe dit is opgebouwd.

•	 Terughoudendheid	bij	inhuur	externe	adviseurs
Alleen voor korte opdrachten of voor zeer specialistische kennis externen inhuren, meer samenwerken 
met andere gemeentes om kennis en ervaring te delen. 

•	 Maximaal	gebruik	maken	van	bestaande	EU-subsidies
Ruim voordat projecten starten de subsidiemogelijkheden onderzoeken en de subsidies pas inboeken als 
ze daadwerkelijk ontvangen zijn. 
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•	 Jaarrekening	en	begroting	leesbaar	maken	voor	alle	inwoners
Vereenvoudigen van deze documenten zodat iedereen ze kan lezen en begrijpen.

Kortom,	Bladel	Transparant	staat	voor:	
We	streven	naar	een	reëel	weerstandsvermogen	en	gaan	goed	om	met	de	
financiële	zaken	van	de	gemeente	Bladel.	Zo	geven	we	subsidies	pas	uit	als	
ze daadwerkelijk ontvangen zijn en zijn we terughoudend met het doen van 
grootschalige investeringen. De gemeente staat echter niet stil en blijft volop 
in	ontwikkeling	door	samenwerking,	het	delen	van	kennis	en	enthousiasme!		

Algemeen

•	 Stimuleren	van	samenwerkingsverbanden	in	De	Kempen
Samenwerken is niet meer weg te denken in onze maatschappij, ook de gemeente Bladel is of wordt op 
den duur te klein om zelfstandig de best mogelijke service te blijven verlenen aan de inwoners.
De gemeente moet uiteraard wel haar eigen karakter behouden, maar samenwerken staat dit wat ons 
betreft niet in de weg. Een gemeentelijke herindeling is voor ons niet bespreekbaar, we willen de politiek 
dicht bij de inwoners houden.

•	 Het	tegengaan	van	belangenverstrengeling	tussen	de	publieke	en	private	sector	
Eerlijke contracten, indien mogelijk, met lokale ondernemers afsluiten voor werken en aankopen binnen 
de gemeente. Iedere ondernemer moet een offerte kunnen indienen en een eerlijke kans krijgen.

•	 Verder	verbeteren	klantvriendelijkheid	gemeente
De gemeente moet actiever communiceren met de inwoners via alle vormen van Social Media. 
Daarnaast dient er ook altijd een gemeentepagina te zijn opgenomen in lokale bladen, waar in heldere 
taal wordt verteld wat er speelt. Ook radio en TV moeten naar onze mening intensiever worden gebruikt. 
Inwoners moeten veel meer gezien worden als klant.

•	 Jaarlijks	benchmarken	met	soortgelijke	gemeentes	in	Nederland	
Dit om te kunnen vergelijken waar we staan als gemeente. Doen we het goed of slecht?

•	 Een	goed	mobiel-/internetnetwerk	voor	inwoners	in	de	hele	gemeente
Het is belangrijk dat alle inwoners, ook in het buitengebied, kunnen beschikken over een goed mobiel-
internetnetwerk. Internet is niet meer weg te denken uit de samenleving en zal ook een steeds grotere rol 
gaan spelen.

Kortom,	Bladel	Transparant	staat	voor:	
Transparantie,	eerlijke	concurrentie,	geen	vriendjespolitiek,	kostenbesparing	
en betere communicatie. 
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Bedrijfsvoering

•	 De	bedrijfsmatige	aanpak	binnen	de	ambtelijke	afdelingen	blijven	stimuleren
Een gemeente is geen commercieel bedrijf, maar er mag wel op een bedrijfsmatige manier gewerkt 
worden.	Meer	efficiency,	efficiëntie	binnen	de	gemeentelijke	processen	en	een	duidelijke,	snelle	
communicatie richting de inwoners.

•	 Samenwerking	met	andere	partners	stimuleren
Wat we aan de samenleving of het bedrijfsleven kunnen overlaten, moet de gemeente niet zelf willen 
doen. Wel de regie in eigen hand houden.

•	 Ambtelijke	organisatie	zo	klein	mogelijk	houden
De dienstverlening naar de inwoners moet uiteraard wel gegarandeerd blijven.

•	 Maximaal	gebruik	maken	van	de	digitale	mogelijkheden
Afspraakmogelijkheden, aanvragen documenten en dergelijke via de website mogelijk maken. 

Kortom,	Bladel	Transparant	staat	voor:	
We	werken	hard	aan	onze	samenwerking	en	digitalisering.	Wat	digitaal	kan,	
moet	digitaal	gebeuren,	mét	waarborging	van	onze	dienstverlening	naar	
inwoners.	We	houden	altijd	de	regie	in	eigen	hand,	maar	stimuleren	ook	de	
samenleving en het bedrijfsleven om zaken op te pakken. 

Inwonerparticipatie

•	 Actief	stimuleren	van	inwonerinitiatieven
Als gemeente proactief initiatieven ondersteunen vooral door middel van adviezen, facilitering en het 
delen van knowhow.

•	 Stimuleren	betrokkenheid	politiek
Politiek staat vaak ver van de inwoners af, zelfs de lokale politiek. We zijn van mening dat de beslissingen 
die genomen worden gevolgen hebben voor alle inwoners van de gemeente Bladel. Daarom vinden we 
het belangrijk om meer inwoners, vooral jongeren, bij de politiek te betrekken. Dit kan via uitbreiding van 
de social media mogelijkheden, voorlichting op scholen, excursie naar het gemeentehuis, het bijwonen 
van een raadsvergadering en debatten met lokale politici organiseren. 

•	 Inwoners	in	een	vroegtijdig	stadium	bij	planontwikkeling	betrekken
Als inwoners vooraf al betrokken worden bij planvorming en wensen en bedenkingen kenbaar kunnen 
maken, kan er voorkomen worden dat er achteraf veel bezwaren ingediend worden. Er moet dan 
natuurlijk wel concreet wat gedaan worden met de wensen en bedenkingen (onder andere actieve 
communicatie).

Kortom,	Bladel	Transparant	staat	voor:	
Bladel	Transparant	is	voor	actieve	participatie:	inwoners	worden	actief	
gestimuleerd,	betrokken	bij	de	politiek	en	vroegtijdig	ingelicht	over
planontwikkelingen.	Waar	dit	kan,	wordt	dit	overgoten	met	een	digitaal	sausje,	
zoals	gebruik	van	Social	Media	en	interactieve	raadsvergaderingen.	
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VI Kandidatenlijst

nr    Naam    Woonplaats

1   Davy Jansen   Bladel
2   Dick Zumker    Bladel
3   Rob van Deursen  Bladel
4   Natasja van Deursen  Bladel
5   Ben van Hoof   Bladel
6   Nicole Bohncke   Bladel
7   Patty van Grootel  Hapert
8   Jutka van den Heuvel  Hoogeloon
9   Frans Meulders   Netersel
10   Maarten Rietveld  Bladel
11   Yvette van Gestel  Bladel
12   Iwan Arts   Hapert
13   Fleur Hurkmans   Bladel
14   Fleur Zumker   Bladel
15   Ton Janssen   Bladel
16   Dirk Zumker   Bladel
17   Niels van der Heijden  Bladel
18   Pieter Hooijen   Bladel
19   Bram Claessen   Bladel
20   Niek Panjoel   Bladel
21   Ger van Beers   Bladel
22   Wim van Grootel   Hapert
23   Dries Zumker   Bladel


