Verkiezingsprogramma 2018-2022

Bladel: ECHT dynamisch. Hapert: ECHT sterk. Casteren: ECHT verbindend.
Netersel: ECHT open en Hoogeloon: ECHT samen.

Bladel Transparant

Transparant
Dit is het vierde verkiezingsprogramma van Bladel Transparant. In 2006 waren we een
nieuwkomer bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar inmiddels zijn we uitgegroeid tot
een volwaardige politieke partij. In 2010 leverden wij onze eerste wethouder en in 2014
kwamen we slechts enkele stemmen te kort voor een vierde raadszetel. Deze
verkiezingen gaan we voor een vierde en zelfs een vijfde zetel. Zo kunnen we onze
inwoners nog beter vertegenwoordigen!
“Bladel Transparant is transparant en maakt transparant. Wij zijn laagdrempelig en staan
met ‘onze poten in de klei’. Geen politieke spelletjes, maar recht door zee. Wij staan
midden tussen alle inwoners van onze mooie gemeente. Benaderbaar, met oog voor alle
meningen en (tegengestelde) belangen in onze gemeente. Transparant in al onze acties
en besluiten.”
Davy Jansen – Fractievoorzitter
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Ons doel
We willen heel veel bereiken voor en met onze gemeenschap. Grote en kleine dingen.
Voor alle kernen. Voor jongeren en voor oudere mensen. Op het gebied van
samenleving en zorg, onderwijs, werk en wonen. We zijn transparant, duidelijk in wat we
nastreven, zoals een financieel gezonde gemeente. En een gemeente waar de politiek
dicht bij de inwoner staat. We zijn direct aanspreekbaar en willen dat de lokale overheid
zelf proactief communiceert met de inwoners!

Onze speerpunten
Onderstaande onderwerpen krijgen van ons extra aandacht de komende jaren
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De zorg op 1
Bij ons staat de zorg op nummer 1. Wij willen dat geen enkele inwoner van onze
gemeente een gebrek heeft aan de zorg die hij of zij nodig heeft. Dat willen we onder
andere bereiken door de uitvoering van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
nog meer te richten op mensen, hulp bieden, denken in mogelijkheden en procedures in
te zetten als hulpmiddel. De huishoudelijke hulp zien wij graag terug bij de inwoners die
daar behoefte aan hebben. Draai de bezuinigingen terug!
Gezondheidsrisico’s
Naast persoonlijke zorg hebben we ook oog voor andere gezondheidsfactoren. We
willen alle gezondheidsrisico’s (zoals verkeer, asbest, landbouw, verslaving en obesitas)
in kaart brengen. Zo kunnen we adequaat en actief reageren op deze risico’s.
Samenhang & ondersteuning
De sociale cohesie in onze gemeente is voor ons van groot belang. Wij zien deze
cohesie als de ruggengraat van onze samenleving en willen deze samenhang
versterken door verenigingen te ondersteunen en voorzieningen als scholen en
gemeenschapshuizen te creëren en/of verbeteren. Besturen van scholen willen we in
staat stellen om te besturen en leiding te geven aan hun school in een goed
onderhouden gebouw. We willen taalachterstanden en laaggeletterheid actief
aanpakken en betrokken blijven bij sociale minima.
Jeugdzorg
We willen jeugdzorg strak blijven monitoren op kosten. De zorg kan en moet
transparanter en wij willen CJG de Kempen de ruimte geven om zich te versterken en
kennis op te doen. Iedereen die behoefte heeft aan jeugdzorg, moet hier een beroep op
kunnen doen.
WVK
De WVK-groep willen wij meer ruimte geven om de participatiewet uit te voeren, zodat
mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking betaald werk
kunnen vinden. Mensen die dit nodig hebben, willen we laten in stromen in de WVK.
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Politiek en gemeente dichter bij de inwoners
De gemeente is in onze ogen geen afstandelijk en onbereikbaar instituut, maar een
betrokken en benaderbare partij die er is voor haar inwoners. Burgemeester en
wethouders, raad- en commissieleden zijn gemakkelijk te bereiken en communiceren zelf
actief met inwoners. De politiek is er voor de inwoners en niet andersom! In ons beleid
hebben we oog voor de integriteit van het bestuur en de ambtenaren. Een
screening/Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van raads- en commissieleden en
wethouders is volgens ons niet meer dan gepast.
Dorpsraden
Een sterke gemeentepolitiek start met sterke dorpsraden. Deze willen we dan ook
uitbouwen en instellen voor alle kernen (inclusief jongerenraden). In plaats van
traditionele inspraakavonden met een algemene oproep, willen wij inwoners actief
uitnodigen. Dorpsraden betrekken wij tijdig bij alle zaken die het dorp aangaan, in fasen
waarin plannen nog niet vastleggen. Wij vinden de reactie van dorpsraden van groot
belang.
Handhaving & veiligheid
Om de veiligheid van de inwoners van onze gemeente te verhogen willen we
handhavingstaken zoveel mogelijk centreren bij VTH (Veiligheid, Toezicht en
Handhaving) de Kempen. Kortom: in de buurt en door eigen mensen. De
Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant houden we op afstand. Ter bevordering van een
prettig en veilig gevoel op straat willen we preventiegroepen (zoals buurtwhatsapp en
hondenuitlaters) inzetten en onderhouden. Ook willen we de AED-werkgroep
ondersteunen.
MRE & zelfstandigheid
De MRE (Metropool Regio Eindhoven) is een prima plek om zaken op te pakken samen
met de 21 gemeentes. Wel willen wij ervoor waken dat er geen extra bestuurslaag
ontstaat of een stadsprovincie Eindhoven. Gemeente Bladel moet zolang als het kan
zelfstandig blijven, dat is ons uitgangspunt. Wel zijn wij bereid om bevoegdheden over de
grenzen te leggen, als dit het eigen karakter van de gemeenschappen versterkt en/of niet
aantast.
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Kansen voor iedereen
(extra aandacht voor jongeren, ouderen, hulpbehoevenden en werkzoekenden)
Wij willen dat onze gemeente kansen biedt aan iedereen. Daarnaast willen we extra
aandacht vestigen op zaken die betrekking hebben op jongeren, ouderen,
hulpbehoevenden en werkzoekenden.
Jongeren & ouderen
Wanneer we de jeugdzorg verder professionaliseren, kunnen jongeren zo snel mogelijk
weer verder zonder extra zorg. Ouderen willen we nog meer bij onze gemeenschap
betrekken samen met het Cluster Senioren.
Werk
We willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om te kunnen werken. Daarom geven we
de WVK-groep de ruimte om de participatiewet uit te voeren. Zo kunnen zij mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt laten werken voor bedrijven. We willen organiseren dat
iedere inwoner mee kan doen naar vermogen.
Digitaliseren
Steeds meer zaken, zoals aanvragen, verlopen digitaal. Dit willen wij stimuleren. Wel
willen we aandacht blijven houden voor personen die niet digitaal kunnen werken. Met
speciale spreekuren willen we onze inwoners ‘digi-proof’ maken. Contact met inwoners
via digitale kanalen als apps en social media willen we optimaliseren.
Bereikbaarheid gemeente
De dienstverlening van het gemeentehuis verloopt zoveel mogelijk op afspraak. Maar
ook spontaan binnenlopen moet kunnen. We willen de service richting de inwoners van
onze gemeente optimaliseren door meer variatie aan te brengen in de openingsuren,
zoals een late of vroege openstelling. Ook willen we de wenselijkheid van een
zaterdagopenstelling onderzoeken.
Vrijwilligers
Een gemeente kan niet zonder vrijwilligers. Daarom willen wij elk jaar één evenement
organiseren dat vrijwilligers in het zonnetje zet. Naast het landelijke event NL-Doet (in
maart) willen we in juni een dag organiseren waarin we in de gemeenschap klusjes met
en voor elkaar doen.
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Duurzaamheid stimuleren, mobiliteit verbeteren
en woonplezier verhogen
Wij hebben het milieu hoog in het vaandel staan, maar vinden duurzaamheid een middel
en geen doel. We zetten ons in voor een betere en gevarieerdere mobiliteit binnen onze
gemeente, waarbij automobilist, fietser, voetganger en gebruiker van andere
vervoervormen gelijkwaardige aandacht krijgen.
Klimaatneutraal
Onze gemeente moet het goede voorbeeld geven door alleen nog maar klimaatneutraal
te (laten) bouwen en bestaande gebouwen klimaatneutraal te maken. Wij willen
stimuleren dat leegstaande (gemeentelijke) gebouwen een andere, goede bestemming
krijgen, zoals het gebruik voor woningbouw of flexibele werkplekken. Daarnaast willen
we stimuleren dat gemeente en particulieren gaan investeren in zonnepanelen op een
andere locatie dan een eigen huis. Een goed voorbeeld hiervan is het vormen van een
‘zoncoalitie’.
Verkeer & vervoer
Wij willen niet wachten met het verbeteren van het vervoer in 2025, maar nu al actie
ondernemen op het gebied van zomer/winter regelingen met de provincie en
vervoeraanbieder, ander soortig openbaar vervoer (op afspraak) en onderzoeken of
65+’ers uit de gemeente Bladel gratis van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.
Elektrische auto’s
Wij willen dat het gemeentewagenpark en de door de gemeente ondersteunde
initiatieven alleen nog maar gebruik maken van elektrische auto’s. We willen stimuleren
dat er op korte termijn meer laadpalen voor elektrische auto’s komen. Daar willen we
onze medewerking aan verlenen. Ook willen we actief in gesprek gaan met
benzinestations, om te kijken of daar ruimte is voor snellaadplekken
Veilig fietsen
Met het oog op veilig en prettig fietsen voor alle leeftijden willen we ons sterk maken
voor onder andere bredere fietspaden en meer oplaadpunten voor elektrische fietsen.
We willen onderzoeken welke subsidies daarvoor te krijgen zijn. We willen meer
fietssnelwegen tussen de kernen van de gemeente Bladel en Tilburg/Eindhoven, maar
ook aansluitingen met België (Arendonk en Mol). Dit willen we combineren met de
verbouwingen van de provinciale weg.
Openbaarvervoer
Ook het openbaarvervoer in onze gemeente willen wij optimaliseren. We willen ons
inzetten voor een efficiënt, gebruiksvriendelijk en fijnmazig openbaarvervoernetwerk. Dat
doen we door het uitbreiden en combineren van initiatieven als de lokale ‘buurtbus’ en
doelgroepenvervoer (leerlingen, WMO, ouderen) en deze te combineren tot een
‘KempenExpress’. We willen met de provincie in gesprek blijven over de busconcessies
Zuid-Oost Brabant en Midden Brabant. We blijven de buslijn tussen Eindhoven en
Tilburg aankaarten bij de provincie.
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Groot verkeer
Om het woonplezier in de kernen te verhogen willen we grote landbouwvoertuigen
zoveel mogelijk uit de kernen houden. Dit kan door met ze in gesprek te gaan of door
alternatieven te bieden. Daarnaast willen we ook met vervoerders gesprekken aan gaan
en alternatieve routes promoten, om zo geluidsoverlast en trillingen in de dorpskernen te
verminderen en de kernen te ontlasten van groot verkeer.
N284
De herinrichting van de N284 is een belangrijke ontwikkeling voor Bladel, Hapert en de
route naar Reusel. We willen actief kijken of de deelplannen voor de N284 in de periode
2018-2022 geïmplementeerd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan zijn de
verkeerslichten bij Hapert.
Wonen & leven
Voor alle vijf dorpskernen geldt: eigen bewoners hebben recht op een woning en hebben
voorrang bij toewijzing. Er is plaats en plek voor statushouders, arbeidsmigranten en
dergelijken. Dit willen we faciliteren in redelijke verhoudingen. Om het woonplezier in de
gemeente te verhogen willen we experimenteren met allerlei vormen van woningen
(bijvoorbeeld Tiny Houses). Daarnaast willen we de bouw van starterswoningen en
seniorenwoningen in alle kernen faciliteren en stimuleren. Extra aandacht is er voor de
bouwmogelijkheden in de kern Hoogeloon. Als derde grootste kern van de gemeente
heeft Hoogeloon hier veel behoefte aan. Bewonersinitiatieven willen wij stimuleren in alle
kernen en we willen ons sterk maken voor minder hoogbouw. In alle kernen willen wij
glasvezel en de gemeente speelt hierin een faciliterende rol. Op het gebied van
veiligheid willen we meer preventief toezicht, zodat we beter zicht hebben op zaken als
hennepteelt, synthetische drugslabs en het dumpen van drugsafval.
Woonplezier voor jongeren en ouderen
We willen meer zaken voor jongeren stimuleren en realiseren, zoals de subsidie voor
wagenbouwers verhogen, het creëren van een jeugdhonk/gamecenter/ontmoetingsplek
voor jongeren (met minder controle), een freerunparcours (bijv. Ludo Kaathoven) en een
pannaveldje of voetbalveldje in elke kern/wijk. Daarbij is het van groot belang om de
omwonenden in een vroeg stadium te betrekken. Ouderen willen we meer betrekken
door het Senioren Overleg Bladel met regelmaat te raadplegen. Daarnaast willen we
bekijken of een ouderenadviesraad een welkome aanvulling is.
Onderwijs
Gesprekken met de dorpsraad en met ouders hebben ons geleerd dat men in
Hoogeloon aan het Valensplein een nieuwe school wil situeren. Wij ondersteunen dit
initiatief van harte.
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Lokale economie versterken
Om onze lokale economie te versterken willen wij het beleid van de provincie NoordBrabant vertalen naar onze eigen gemeente. We willen de agrarische sector (met nu
163 bedrijven) binnen de vergunningen en regels helpen te herstructureren.
Bedrijventerreinen
De gemeente Bladel heeft een sterke economie. Het KBP behoort tot de beste
bedrijventerreinen van Nederland. Dit willen wij zo houden en de andere
bedrijventerreinen revitaliseren. Wij willen actief meewerken aan de herontwikkeling van
vrijgekomen percelen op onze bedrijventerreinen en de bereikbaarheid van deze
terreinen met de fiets, het OV en de auto verbeteren.
Middenstand
De middenstand is in onze kernen onmisbaar. Daarom willen wij dit in alle kernen
handhaven door een goed contact met de ondernemer en centrummanagers. We willen
binnen de mogelijkheden optimaal meewerken aan plannen en recreatie/recreatieve
bedrijvigheid zo veel mogelijk ontwikkelruimte bieden. Centrummanagement kan
rekenen op onze volledige steun voor de komende jaren. Met de stimulans van de
bedrijvigheid willen we tevens de werkgelegenheid voor jongeren en mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren. Ook willen we extra aandacht voor de
voorzieningen van ZZP’ers.
Arbeidsmarkt & kansen
Wij staan voor een beleid waarbij iedereen die kan werken een arbeidsplek krijgt. Om de
werkgelegenheid en de kansen in de Kempen te stimuleren willen we samenwerken om
elkaar te versterken. Om prettig werken te bevorderen willen we in elke kern WiFi. Dit
willen we bereiken door een beroep te doen op de Junckergelden (Europese subsidie).
De gemeente Bladel moet hierin volgens ons een actieve rol spelen. Daarnaast willen
we de Egyptische Poort doorontwikkelen en de inwoners van de gemeente Bladel actief
blijven betrekken bij de planvorming.
Windmolens
Gemeente Bladel staat open voor duurzaamheid en vernieuwing. Het plaatsen van
windmolens is hier een voorbeeld van en is economisch interessant. Wij willen dit alleen
toestaan als de inwoners van onze gemeente ook daadwerkelijk de voordelen hiervan
ervaren. De lasten, maar ook de lusten dus!
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Extra aandachtspunten
Naast onze speerpunten hebben wij ook extra aandachtspunten:
Boeren & Veehouderij
Wij laten boeren niet in de kou staan. Ons beleid is gericht op eerlijk en gezond boeren.
Duurzame bedrijfsontwikkelingen houden wij niet tegen. Het draait per aanvraag en per
geval om maatwerkoplossingen. Boeren, burgers en gemeente moeten samenwerken om
een gezonde leefomgeving in het buitengebied te behouden én te verbeteren.
Sport
Wij bieden nieuwe clubs en sporten de ruimte, maar willen wel voorkomen dat er
versnippering optreedt. Daarnaast voeren wij geen actief beleid om sportclubs samen te
voegen.
ICT
Wij zijn van mening dat de gemeente Bladel geen vooruitstrevende rol hoeft te hebben in
vernieuwende projecten. Wel willen we de trends volgen en gebruik maken van bewezen
technieken.
Vakantiewoningen
Wij willen geen permanente bewoning van vakantiewoningen. Voor de huidige bewoners van
de vakantiewoningen willen we maatwerkoplossingen bieden. Daarnaast is het belangrijk dat
we vakantieparken blijven belichten op gebied van sociale veiligheid.
Veiligheid & overlast
Een veilig gevoel staat bij ons hoog in het vaandel. We willen ons richten op veiligheid in het
algemeen (denk hierbij ook aan de bossen). Ook willen we overlast, zoals hondenpoep,
aanpakken. Een afwachtende rol rondom het wietbeleid past het beste bij de gemeente.
Maar wanneer er experimenten in de plattelands gemeenten komen, willen wij hierover
meedenken.
Educatie & cultuur
Wij zijn voor het verplaatsen van MFA Den Herd naar het centrum van Bladel. Ook staan wij
achter de MFA Hapert, mits er geen absurd hoge prijs gevraagd wordt.
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Zorg & welzijn
Het is belangrijk dat wij onze inwoners wegwijs kunnen maken in ‘zorgland’. Dit willen wij
doen door laagdrempelig met onze inwoners in gesprek te gaan en gericht door te verwijzen.
Zorgsteunpunten, vrijwilligers, het platform informele zorg, mantelzorgers en
welzijnsdiensten staan er niet alleen voor en wij willen hen blijven ondersteunen. De
onafhankelijke cliëntondersteuning blijft overeind. Dit initiatief is gratis beschikbaar voor alle
inwoners die hier een beroep op doen. Ook de vrijwilligersondersteuner blijft een belangrijke
schakel. Inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers kunnen op ons rekenen. Uw zorg is een
zorg voor ons!
Carnaval & wagenbouwers
Wij willen extra aandacht en voorzieningen voor wagenbouwers. Zonder locatie zijn zij
nergens. We willen onderzoeken hoe we huidige bouwlocaties tegemoet kunnen komen en
bekijken waar we nieuwe bouwlocaties kunnen ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is het
eenvoudiger verkrijgen van een tijdelijke vergunning voor het bouwen van een nishut.
Daarnaast willen we ons hard maken voor het verhogen van de beschikbare subsidies, het
loslaten van leeftijdsgrenzen voor wagenbouwers en subsidies per gelopen optocht in de
gemeente. Na afloop van de optochten willen wij aan alle groepen een Afval Coupon
beschikbaar stellen om één aanhanger afval af te leveren bij de stort in de gemeente Bladel.
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Kandidatenlijst
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