
 
 

 

Verkiezingsprogramma  

2022-2026 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Bevlogen, betrokken en benaderbaar 



 

Voorwoord 

 
 
 
Op 16 maart 2022 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
In 2006 was Bladel Transparant een 
nieuwkomer bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, maar 
inmiddels zijn we uitgegroeid tot 
een volwaardige politieke partij met 
de langste kieslijst van de gemeente 
Bladel. Ik heb in de afgelopen jaren 
onze partij zien groeien naar de 
professionele club die we nu zijn. 
Nieuwe mensen geven nieuwe 
dynamiek en dat zien we terug op 
onze kieslijst. Op de lijst staan 
mensen die inhoudelijk zeer goed 
weten wat er speelt en met hun 
voeten in de modder staan. Omdat 
integriteit hoog in het vaandel 
binnen onze partij staat, hebben 
alle kandidaten een gesprek gehad 
én heeft de top 15 een verklaring 
omtrent gedrag (VOG) moeten 
overleggen. Ik ben dankbaar dat ik 
als lijsttrekker dit team mag 
aanvoeren en ik ben ik trots op deze 
kandidaten. 
 
Wij staan de komende vier jaar met 
ons gehele team klaar voor onze  
inwoners. Daarbij mag u van ons 
verwachten dat we doen  
wat we zeggen! We zijn bereikbaar 
via onze social-mediakanalen, 
whatsapp, telefoon, e-mail en brief. 
Inwoners kunnen altijd bij ons 
terecht. We zijn onderdeel van  
de gemeenschap, dragen bij aan het 
verenigingsleven en vangen  
daardoor de signalen op die 
belangrijk zijn. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ik ga na de 
verkiezingen vol 

vertrouwen met dit 
team aan de slag  

om van de gehele 
gemeente Bladel een 

nog mooiere en betere  
gemeente te maken” 

 
Davy Jansen 

Lijsttrekker 
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Inleiding 
 
Verkiezingsprogramma nieuwe stijl 
 
Dit is het vijfde verkiezingsprogramma van 
Bladel Transparant. In 2006 waren we een 
nieuwkomer bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, maar 
inmiddels zijn we uitgegroeid tot een 
professionele partij die de langste kieslijst 
van de gemeente heeft. 
  
De partij is verder geprofessionaliseerd; 
we zijn fors gegroeid in ledenaantallen en 
sympathisanten. Er is daarom gekozen 
voor een nieuwe manier van het 
ontwikkelen van het 
verkiezingsprogramma: alle leden en 
betrokkenen hebben input kunnen 
leveren. 
 

 
Uiteindelijk hebben wij van ruim 
driehonderd inwoners input ontvangen. 
Zo kregen wij een goed beeld van wat er in 
de gemeente Bladel leeft. Een 
samenvatting van wat wij binnen hebben 
gekregen, treft u in de Word Cloud op 
deze pagina. Het is zo een programma 
geworden dat van inwoners is, een 
programma waar wij trots op zijn! 
 
Gedurende de periode 2018 – 2022 
hebben we ondanks de moeilijke 
coronaperiode met onze vijf 
gemeenteraadsleden, zes commissieleden 
en een wethouder grote stappen 
voorwaarts kunnen zetten voor onze 
gemeente.  
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Onze doelen  
We willen veel bereiken voor iedereen in onze gemeenschap. Dit kan gaan over grote en 
kleine zaken, of het nou gaat over de samenleving en samen leven, over onderwijs, over 
zorg, over werk of wonen. Feit blijft dat Bladel Transparant duidelijk wil zijn in wat het 
nastreeft zoals een gemeente waarin de politiek dicht bij de inwoners staat die, indien nodig, 
direct aan de bel kunnen trekken. Wetten zijn belangrijk, maar de menselijke maat moet niet 
uit het oog worden verloren. We willen een lokale overheid die zelf proactief communiceert 
met de inwoners! Immers, de gemeente is er voor haar inwoners, niet andersom! 
 

Onze speerpunten  
 
1. Zorg en Welzijn 

✔ Toegankelijkheid van zorg en welzijn is prioriteit nummer één 
✔ Verbinding tussen wonen en zorg 
✔ Bestrijding van armoede en eenzaamheid 

 
2. Voorzieningen 

✔ In elke kern toekomstbestendige sportparken/accommodaties  
✔ Een nieuw binnenbad in gemeente Bladel en een zwemvijver bij de Egyptische poort 
✔ Behoud van voldoende maatschappelijke en zorgfuncties in alle kernen 

 
3. Economie en ondernemerschap 

✔ De middenstand in alle kernen proberen te handhaven door goed contact met 
ondernemers en centrummanagers en binnen de mogelijkheden optimaal mee te 
werken aan plannen 

✔ Een strategische impuls geven aan innovatieve bedrijven en behoud van goed 
ondernemersklimaat in de gemeente  

✔ Versneld realiseren van betere mobiliteit waarbij de herinrichting van de N284 
prioriteit heeft  

 
4. Woningbouw 

✔ Ontwikkelen van meer starters- en seniorenwoningen en het bewerkstelligen van 
een gezonde doorstroming 

✔ Versnel, versimpel en verduidelijk procedures voor woningbouw en 
projectontwikkeling 

✔ Vastleggen van een lange termijn woningbouwprogramma waarin de gemeente een 
stevige en actieve rol speelt en meer inzet op uitbreidingslocaties 
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Meteen aan de slag! 
 
Bladel Transparant en de gemeente: 

✔ Bladel Transparant wil een nieuw binnenzwembad in onze gemeente en heeft daar 
ook subsidie voor over. 

✔ Op het gebied van vrijetijdsbesteding liggen de grootste kansen. Er is veel ruimte 
voor het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van watersport. Wij vinden dat 
een zwem- en recreatievijver op Egyptische Poort hier een belangrijke rol in kan 
spelen.  

✔ Bladel Transparant wil de gemeentelijke lasten (OZB, rioolheffing etc.) zo laag 
mogelijk houden en waar mogelijk verlagen. 

✔ Bladel Transparant wil een ruim aanbod aan oplaadpunten voor zowel auto’s als 
fietsen. 

✔ Bladel Transparant wil voor inwoners met een hulpvraag directe toegang via een 
éénloketsysteem (sociaal huis).  

✔ Bladel Transparant voorziet in de toekomst problemen met betrekking tot extra 
personeel in de zorg. We zetten een informatiecampagne op waarmee we meerdere 
vliegen in één klap slaan: bestrijding eenzaamheid, meer beroep op eigen 
netwerk/eigen kracht en hopelijk het terugdringen van maatwerkkosten (zoals 
huishoudelijke hulp). 

✔ De focus moet liggen op woningbouw waarbij moet worden voorkomen dat door 
stapeling van eisen voor projectontwikkeling, grote vertragingen tot het verleden 
gaat behoren. Daarbij verliezen we niet de aandacht voor kwaliteit én voor sociale 
woningbouw. 

✔ Realisatie van een ecozone langs de A67  
✔ Meer dorpsondersteuning faciliteren waar nodig 
✔ Bladel Transparant wil starten met een onderzoek voor een regionaal 

bedrijventerrein.  
✔ Bladel Transparant wil de kwaliteit, veiligheid en aantrekkelijkheid van bestaande 

bedrijventerreinen handhaven dan wel verbeteren.  
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Casteren:  

✔ Er dient een multifunctionele outdoorvoorziening te komen en een 
toekomstbestendige accommodatie voor zowel de voetbalvereniging RKVV Casteren, 
Gilde St. Willibrordus als voor Handboogvereniging De Eendracht. 

✔ Woningbouwproject d’n Tip moet versneld gerealiseerd worden. 
✔ Woningbouw wordt mogelijk op het oude schoolterrein. 
✔ Onveilige situaties aanpakken via bijvoorbeeld snelheidsmeters om de 

bewustwording bij verkeersdeelnemers te verhogen en de verkeersveiligheid te 
verbeteren. 

 
Hoogeloon: 

✔ Sluipverkeer bij Gooskens wordt aangepakt 
✔ Realiseren van veilige verkeerssituaties  
✔ Verbeteren verlichting voet- en fietspaden 
✔ Uitbreidingsgebieden voor woningbouw toewijzen 
✔ Vrijkomende locatie korfbal herbestemmen ten behoeve van een toekomstbestendig 

sportpark (maatschappelijke functie) 
 

 
Netersel: 

✔ Herinrichtingsplan voor openbare ruimte en groen in en rondom de kern (Carolus 
Simplex plein) zoals speelbos, schooltuin of ontmoetingsplek 

✔ Onderzoeken naar mogelijke herbestemming van de kerk 
✔ Meer ruimte voor seniorenwoningen  
✔ Faciliteren van en meer ruimte voor starters (CPO); extra uitbreidingsgebied 
✔ Weren van sluipverkeer 
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Bladel: 

✔ Snelle herontwikkeling Posthof 
✔ Bladel Transparant wil dat de openbare ruimte in de Koolbogt (een wijk voor 

ouderen) afgestemd wordt op de doelgroep. Van belemmeringen voor mensen met 
een rollator, scootmobiel of rolstoel mag dus geen sprake zijn. 

✔ Bladel Transparant wil op de rolschaatsbaan (Hofplein Bladel) in samenspraak met de 
buurt, school, clicksport en de basketbalvereniging BC Bladel, een multifunctioneel 
sportcourt aanleggen met een veilige en werkbare routing voor de schoolgaande 
jeugd. 

✔ Bladel Transparant wil aanpassing van de onoverzichtelijke kruising bij de Albert 
Heijn/Burg. van Houdtplein/Sniederslaan in Bladel. 

✔ Bladel Transparant wil een snelle herontwikkeling van de vrijkomende locaties Den 
Herd en oude praktijk school. 

✔ Herinrichting Sniederslaan 
 
 

Hapert: 
✔ Het kruispunt bij Van Mossel moet stukken veiliger voor zowel voetgangers, fietsers 

als voor het overig verkeer. 
✔ Er komt een kunstgrasveld in Hapert voor R.K. Voetbalvereniging Hapert dat ook 

multifunctioneel kan worden ingezet.  
✔ Nieuwe korfbalaccommodatie met kunstgras voor Klimroos VVO Combinatie (KVC) 
✔ Een zeer voorspoedige herontwikkeling van de vrijkomende locaties van Den Tref 

(voornamelijk voor woningen voor zorgbehoevenden) en Het Palet (o.a. voor de 
realisatie van een gezondheidscentrum) 

✔ Herontwikkeling Oude Provincialeweg 
✔ Blauwe zone in het kernwinkelgebied Hapert 
✔ Versneld ontwikkelen van inbreidingsplan achter De Wijer 48-50, tussen de nieuwe 

wijk Wijereind en de Flexcampus 
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Zorg & welzijn op één 
Net als in de afgelopen raadsperiode, staat de zorg op nummer één. In de gemeente Bladel 
kennen we de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) die het college van B&W gevraagd en 
ongevraagd adviseert op het vlak van WMO en participatiewet. Bladel Transparant vindt het 
een waardevol adviesorgaan en wil die rol in stand houden en waar mogelijk versterken. 
 
Één zorgloketfunctie 
Over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bestaat veel onduidelijkheid. We herstellen 
dit door de processen zichtbaar te maken (geen van-het-kastje-naar-de-muur-bureaucratie).  
We zorgen dat het duidelijker wordt voor inwoners waar zij zich met een zorg- en/of 
welzijnsvraag kunnen melden. De structuur van ons lokale netwerk moet logisch en bekend 
zijn. Goede communicatie (ook op papier) en een klantgerichte website zijn belangrijk. 
Daarom willen we een ‘sociaal huis’ oprichten waar één loket is voor alle maatschappelijke 
vragen en waar de vragensteller door één contactpersoon geholpen wordt.  
 
Mantelzorg 
Mantelzorgers zijn onmisbaar bij de manier waarop we in Nederland, maar zeker in de 
gemeente Bladel, voor onze hulpbehoevende inwoners zorgen. Zonder mantelzorgers 
kunnen we het niveau van zorg niet handhaven: ze zijn dus onmisbaar. Daarom willen wij 
onze mantelzorgers jaarlijks voldoende aandacht en waardering geven voor het belangrijke 
werk dat ze doen. De mantelzorgwaardering, mantelzorglunch en -diner blijven in stand. De 
mantelzorgondersteuner wordt vast onderdeel in het proces van ondersteuning.  
Verder willen we informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers organiseren en inzetten op 
het ontlasten van hen, bijvoorbeeld met initiatieven als respijtzorg light die we in 
samenhang met Wélcordaad kunnen oppakken. 
 
Jeugdzorg 
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Het idee 
hierachter, is dat gemeenten jeugdzorg efficiënter en goedkoper kunnen inrichten. Sinds de 
invoering hiervan, blijkt echter dat de wachttijden verder oplopen en dat er verdere 
tekorten ontstaan. Een van de oorzaken daarvan is dat kinderen steeds langer jeugdhulp 
ontvangen. Wij willen dat er voldoende expertise in ons CJG+ is en aanwezig blijft. Tevens 
willen we dat er voldoende ingezet wordt op preventie en samenwerking om ervoor te 
zorgen dat we zoveel mogelijk problemen kunnen voorkomen. Bovendien willen wij een 
vlottere overgang van de Jeugdwet naar de WMO wanneer de leeftijd van 18 jaar bereikt 
wordt. 
 
Jongerenwerk 
De jeugd tot 18 jaar kan (bijna) nergens terecht om te ontspannen. Daarom is het van belang 
om lokale voorzieningen te ontwikkelen. In de gemeenschapshuizen moet een mogelijkheid 
komen om onder eigen regie een plek te creëren waar jongeren ‘hun ding’ kunnen doen. 
Wat dat ding is, willen we de jeugd zelf laten bepalen. 
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Senioren 
Bladel Transparant wil meer aandacht in brede zin voor senioren. We willen voorkomen dat 
senioren eenzaam worden en in een isolement geraken. De gemeente gaat actief aan de slag 
met het uitvoeren van het visiedocument ‘Ouder worden in gemeente Bladel’. Het 
ontwikkelen van seniorvriendelijke woonwijken (hofjes) in de dorpskernen heeft prioriteit. 
Daarom zetten we actief in op het ontwikkelen van een visie op wonen met zorg en vinden 
we dat er een ‘planduwer’ moet komen vanuit de gemeente om initiatieven te 
ondersteunen. 
 
Inclusieve vrijetijdseconomie & zorg 
Vrijetijdsbesteding is er voor iedereen, ongeacht zorg- of hulpbehoefte en 
toegankelijkheidswensen. Bovendien heeft de vrijetijdseconomie een preventieve werking 
en kan het oplossingen bieden voor uitdagingen in de (gezondheids)zorg. Toegankelijkheid 
staat hoog op de sociaal maatschappelijke agenda. De toegankelijkheid binnen 
vrijetijdseconomie vormt een basis om nieuwe markten te bedienen, zoals zorgtoerisme. 
Bladel Transparant ziet kansen om vrijetijd en zorg te combineren en samen te brengen. We 
willen meer stimuleren op gebiedsontwikkeling, aanbodontwikkeling en regiopromotie.  
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Welzijn 
Sportparken 
Er zijn ontwikkelingen op alle sportparken in de gemeente Bladel. Bladel Transparant vindt 
dat sportparken een belangrijke voorziening zijn in de gemeente, maar ook erg belangrijk 
zijn voor de kleine kernen. Daarom willen we met de verenigingen en inwoners bekijken wat 
er nodig is om de sportparken zo toekomstbestendig mogelijk te maken.  
 
Sportvelden 
In de gemeente Bladel zijn de sportvelden vaak onderwerp van discussie. De kwaliteit van de 
velden moet omhoog en de onkruiddruk omlaag. Bladel Transparant wil daarom dat er 
samen met de verenigingen en professionals naar oplossingen worden gezocht waarmee de 
verenigingen tevreden zijn. Om de velden te ontlasten, willen we onderzoeken of er door 
het plaatsen van extra lichtmasten meer trainingscapaciteit gecreëerd kan worden.  
 
Sport initiatieven; culturele initiatieven; sociale initiatieven 
In de gemeente Bladel zijn er regelmatig initiatieven van inwoners die met 
vrijwilligers/verenigingen iets willen opzetten. Wij vinden dat er structureel middelen 
moeten zijn om deze initiatieven, als er draagvlak voor is, tot wasdom te brengen. Naast het 
financiële component, zou het dan ook om ondersteuning bij bijvoorbeeld 
vergunningaanvragen moeten gaan. Daarin speelt de vrijwilliger-coördinator al een 
belangrijke rol, maar ook bij nieuwe initiatieven moet er één aanspreekpunt zijn in de 
ambtelijke organisatie. Verenigingen en initiatiefnemers lopen nu vaak tegen een van-het-
kastje-naar-de-muur-mentaliteit aan als het om de vergunningverlening gaat. Daarom moet 
er voor dit soort initiatieven één aanspreekpunt zijn, waar men met alle vragen terecht kan; 
korte lijntjes dus. 
 
Maatschappelijke voorzieningen 
In alle kernen zijn er gemeenschapshuizen waar het aanbod is afgestemd op de vraag van de 
inwoners. Dat is prima, maar we moeten er wel voor zorgen dat de voorzieningen tijdig 
onderhouden worden en dat het aanbod actueel blijft. 
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Gezondheid 
Op 7 juni 2021 hebben de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden samen 
met achttien andere partijen het Kempisch Preventieakkoord ondertekend. Door de 
Coronapandemie is helder geworden dat gezondheid een belangrijk goed is, zowel fysieke 
als mentale gezondheid. Wij willen dat er blijvend wordt ingezet op preventie en positieve 
gezondheid omdat wij vinden dat iedereen in de gemeente Bladel gemotiveerd zou moeten 
worden om er een gezonde leefstijl op na te houden. Bovendien willen we dat onze 
inwoners mee kunnen denken over deze gezonde leefstijl en vinden we dat initiatieven 
vanuit inwoners gestimuleerd en ondersteund moeten worden. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld een beweegtuin, een wandelroute en het verstrekken van gratis fruit in de 
sportkantine. 
Daarnaast willen we meer ruimte om innovatieve, particuliere en kleinschalige initiatieven 
rondom zorg (beweging en gezonde voeding) te stimuleren en te ondersteunen. 
 
Bladel Transparant wil onderzoeken op welke wijze er meer reanimatiecursussen 
aangeboden kunnen worden.  
 
Veiligheid en leefbaarheid 
Bladel transparant signaleert een groeiend probleem met jongerengroepen in de gemeente 
Bladel. Grensoverschrijdend en crimineel gedrag worden niet getolereerd en moeten 
aangepakt worden. 
Daarom moeten we inzetten op voorzieningen voor de jeugd. Er is momenteel één 
jeugdgroep die grensoverschrijdend en crimineel gedrag vertoont. Hierop dient een plan van 
aanpak te worden ontwikkeld en moet er verder actief worden ingezet op handhaving. 
Bladel Transparant wil daar extra middelen voor vrijmaken. Daarnaast willen we meer 
aandacht voor kleine ergernissen in onze gemeente. Meer handhaving is nodig om asociaal 
gedrag zoals het dumpen van plastic zakken, graffiti en het misbruiken van kledingcontainers 
aan te pakken 
 
Sociale veiligheid 
De gemeente dient een partner te zijn die haar inwoners serieus neemt. We willen wij/zij-
situaties voorkomen. We moeten het juist samen doen, want een samenleving maak je 
samen. Een ombudspersoon zou een stap in de goede richting kunnen zijn.  
 
Veiligheid handhaven 
We gaan ons hard maken voor meer zichtbaarheid van veiligheidsfunctionarissen zoals 
politie en boa’s. We willen in het integraal veiligheidsplan keuzes maken als het gaat om 
waar de prioriteit moet liggen voor onze handhavers. Dit werkt aantoonbaar preventief.  
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Woningbouw en ruimtelijke ordening 
Gezien het enorme woningtekort blijft onze inzet bouwen, verbouwen. De gemeente voert 
daartoe actief grondbeleid. Er moeten vooral betaalbare sociale koopwoningen voor starters 
en senioren gebouwd worden i.p.v. alleen huurwoningen. Hierin spelen uitbreidingslocaties, 
CPO-ontwikkelingen en wijkherinrichtingsplannen een belangrijke rol.  
 
VTH (vergunningen, toezicht en handhaving) 
Vergunningverlening is belangrijk in het proces om woningbouw te kunnen versnellen. Nu 
ervaren inwoners vaak afstand omdat onze vergunningverleners (VTH) in Eersel zitten. Er is 
weinig binding en gevoel vanuit de vergunningverlenende instantie met het Bladelse. Bladel 
Transparant wil laten onderzoeken of de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving 
weer terug zou moeten naar onze eigen gemeente om een daadkrachtige instantie met 
korte lijntjes te creëren.  
 
Uitbreiding 
Binnen de gemeente Bladel is er jaren sprake geweest van zogenaamde inbreiding. Dit 
betekent dat alleen binnen de bebouwde kommen woningen mogen worden gebouwd. 
Hierdoor is veel groen in de kernen verdwenen.  
Bladel Transparant wil kijken naar mogelijkheden tot operationele uitbreiding. Daarnaast 
willen we ook op strategisch niveau voor de komende tien tot vijftien jaar plannen maken 
zodat de gemeente in staat is om in te spelen op de vraag naar woningen. Daarbij willen wij 
ruime wijken ontwikkelen met aandacht voor kwaliteit van de inrichting van het openbare 
gebied, dus voldoende groen en voldoende speelmogelijkheden/trapveldjes voor jongeren. 
 
Voorts moet de gemeente een actieve stimulerende rol spelen op het gebied van collectief 
en particulier opdrachtgeverschap (CPO) als het gaat om woningbouw in de dorpen, zodat 
jongeren een huis kunnen verkrijgen om zo het voortbestaan van scholen en verenigingen 
meer kans te geven. 
 
Capaciteit en innovatie 
Bladel Transparant wil naar een actieve grondpolitiek en wil ook dat bouw- en infrabedrijven 
al in een vroeg stadium mee kunnen denken over oplossingen aangaande onze 
gemeentelijke bouwopgave. Dit kan de ambtelijke capaciteit ontlasten en geeft bouw- en 
infrabedrijven in aanbestedingen de kans om zich echt te kunnen onderscheiden met 
innovaties en duurzame oplossingen. 
 
Bouwlocaties 
Toewerken naar een groei van inwonersaantal en economische bedrijvigheid is noodzakelijk. 
Stuur op ten minste 130% plancapaciteit, omdat de ervaring leert dat 30% van de plannen 
niet doorgaat. Laat woningbouw en natuurontwikkeling elkaar versterken. 
 
Woonzorgplan 
Bladel Transparant wil dat er gewerkt wordt aan een woonzorgplan waarin zowel de 
bouwopgave als de ontwikkeling van de bestaande wijken in beeld worden gebracht. 
Hoe ontwikkelt de gezondheidszorg zich, welke wijken zijn kwetsbaar en welke sterk? In dit 
plan dient ook de sociale component van mantelzorgers betrokken te worden. 
Het woonzorgplan moet zich eveneens richten op huisvesting voor ouderen met afnemende 
zelfredzaamheid en voor mensen met een sociale, psychische en/of fysieke beperking. 
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Herontwikkeling Wijken 
Bladel Transparant wil dat de gemeente actief aan de slag gaat met herinrichtingsplannen; 
ook in het verlengde van en samenhang met het woonzorgplan. Huizen in woonwijken uit de 
jaren zestig en ouder zijn vaak toe aan verbouwing. Door dit inzichtelijk te maken kan 
toegewerkt worden naar herinrichtingsplannen om de hele wijken of gedeelten daarvan 
opnieuw in te richten. Het is mogelijk de fysieke omgeving van woonwijken te transformeren 
met behoud van de ruimtelijke identiteit. Hierbij kan ook rekening worden gehouden met 
eventuele vrijkomende locaties of met de ontwikkeling van maatschappelijke functies.  
 
Bladel Centrum 
Leegstand moeten we voorkomen. Dat is niet goed voor het beeld van het dorp en het is 
onaantrekkelijk voor bezoekers. Goed centrummanagement moet op de eerste plaats staan. 
We willen verder ons dorp schoonhouden en het een prettige omgeving maken om te 
bezoeken. Bij de herinrichting van de Sniederslaan, waarbij de auto te gast is, moeten 
daarom ook inwoners en niet alleen ondernemers meedenken. Te denken valt aan 
onderzoek naar gevelsubsidie. 
 
Hapert Centrum 
In Hapert is er momenteel ook een centrummanager actief. Ook het centrum van Hapert 
moet levendig blijven en dient er leegstand te worden voorkomen. Het is daarom 
noodzakelijk om ondernemers die niet binnen het kernwinkelgebied gevestigd zijn, te 
stimuleren zich daar wel te vestigen. Ook dient er aandacht te zijn voor parkeren. Bladel 
Transparant wil nog in 2022 komen tot een blauwe zone op de markt. Ook in Hapert willen 
wij de mogelijkheid voor gevelsubsidie laten onderzoeken. 
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Economie en ondernemerschap 
De gemeente Bladel is economisch sterk. Het KBP behoort tot de beste bedrijventerreinen 
van Nederland. Dit was vier jaar geleden het geval en dat is nog steeds zo. Dit willen wij zo 
houden en daarnaast willen we de andere bedrijventerreinen revitaliseren. Samenwerken 
met omliggende gemeenten kan meerwaarde opleveren. 

Onze gemeente geeft werkgerelateerde opdrachten zoveel mogelijk aan lokale 
ondernemers, uiteraard wel binnen de mogelijkheden van de wet. Daarnaast zal voor het 
parkmanagement onderzocht moeten worden waar de samenwerking tussen ondernemers 
en gemeente versterkt kan worden.  

Bladel Transparant wil meer aandacht voor de arbeidsmarkt, personeel en het 
techniekonderwijs. De gemeente Bladel kan hierin een regierol spelen in het kader van de 
participatiewet en aansluiting van onderwijs op bedrijfsleven. Dat kan bijvoorbeeld door het 
mede organiseren van events (i.s.m. scholen, bedrijfsleven, etc.) en/of het (mede) 
bekostigen van initiatieven van derden. 

In Hapert en Bladel willen we de detailhandel concentreren in het kernwinkelgebied. We 
stimuleren daarom dat de detailhandel daarbuiten zich verplaatst naar het centrum. Daartoe 
wil Bladel Transparant dat de gemeente ruim meedenkt met herontwikkeling van latende 
locaties voor woningbouw. Op die manier kan het mes aan drie kanten snijden. 
 
Bedrijventerreinen 
Er komt meer aandacht voor voldoende aanbod van huisvesting voor jonge en kleine en/of 
middelgrote ondernemingen. De vraag naar bedrijventerrein komt in De Kempen met name 
van de kleinschalige, lokaal gebonden bedrijvigheid (< 5.000 m2). Dit betekent dat er in De 
Kempen behoefte is aan bedrijventerreinen met een functioneel klein tot middelgroot 
werkmilieu (onderzoek STEC groep, 2020). Bladel Transparant wil dat er onderzoek komt 
naar mogelijke nieuwe/bestaande locaties voor deze ondernemersdoelgroep.  

We willen bestaand industrieterrein verbeteren op het gebied van kwaliteit, veiligheid, 
aantrekkelijkheid en bereikbaarheid. Daarnaast wil Bladel Transparant dat er gestart wordt 
met de voorbereiding van een grootschalige/uitbreiding van het bedrijventerrein voor de 
behoefte na 2023. Hele goede monitoring is noodzakelijk om te kunnen bepalen wanneer 
precies nieuw aanbod gewenst is. 

 
Technische sector / maakindustrie 
In de technische sectoren is er de komende jaren volop werk. De gemeente Bladel kan als 
onderdeel van de Brainport Regio een grote bijdrage leveren aan de groei van belangrijke 
sectoren. Bladel Transparant wil dat daarvoor een lokale promotiecampagne komt en ook 
dat technieklessen op scholen worden gestimuleerd.  
 
Startups en Scale-ups 
Bladel Transparant wil dat er gestart wordt met het uitwerken van een visie om het Startup- 
en scale-upklimaat in regio De Kempen te versterken en verbeteren.  
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Agrarische ondernemers 
De agrarische sector is van grote betekenis voor de werkgelegenheid, de economie en het 
landschapsbeheer. Duurzame bedrijfsontwikkelingen houden wij niet tegen. Het draait per 
aanvraag en per geval om maatwerkoplossingen. Dit is een sector die behoefte heeft aan 
een langetermijnperspectief, waarbij we zuinig moeten zijn op landbouwgrond. Boeren, 
inwoners en gemeente moeten samenwerken om een gezonde leefomgeving in het 
buitengebied te behouden én te verbeteren.  
 
Recreatie en toerisme 
Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Bladel Transparant 
wil dat er beleid gemaakt wordt aangaande de vrijetijdeconomie. Uit onderzoek blijkt dat er 
in De Kempen veel slow leisure (bijv. wandelen/fietsen/natuurbezoek) en urban leisure (bv 
terrasbezoek) bestaat en dat er met name nog veel kansen liggen voor experience leisure 
(dagrecreatie waar mensen iets kunnen beleven). Hier dient concreet uitvoering aan 
gegeven te worden.  
 
Verduurzamen 
Ondernemers zijn veelal lokaal geworteld en zeer betrokken. Zij werken ook aan de 
maatschappelijke opgaven door verduurzaming van hun processen, bedrijfspand, wagenpark 
etc. Er liggen enorme kansen v.w.b. het klimaat en de energietransitie op de 
bedrijventerreinen. Juist de netwerkcongestie biedt de uitdaging om innovatieve 
oplossingen te bedenken. Daarbij dienen niet alleen grote bedrijven, maar ook het midden- 
en kleinbedrijf betrokken te worden. Om de gezamenlijke inspanningen te laten slagen, 
zorgt de gemeente samen met organisaties als de Ondernemersvereniging 
Bedrijventerreinen Gemeente Bladel (OBGB) voor ontzorging en ondersteuning van 
ondernemers bij deze trajecten en voor het geven van adviezen. 
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Verkeer en vervoer 
Provinciale weg N284  
Bladel Transparant wil het fileprobleem op de N284 oplossen. Inmiddels liggen de eerste 
tekeningen klaar en heeft de provincie geld beschikbaar gesteld voor de verbeteringen. 
Bladel Transparant wil uiteraard snel aan de slag, maar provinciale molens malen traag. 
Daarom wil Bladel Transparant dat er tijdelijke maatregelen worden getroffen (bijvoorbeeld 
aanpassing verkeerslichten voor snellere doorstroming). Daarnaast zou er nu al moeten 
worden ingezet op het verbreden van de provinciale weg op het KBP naar twee rijbanen. We 
moeten daar niet mee wachten tot het KBP vol is en we dan tot de conclusie komen dat het 
dan nog moet gebeuren. Dan is het te laat. 
 
Verder denken we aan een tijdelijke bypass via de Bredasebaan rechtstreeks via het KBP 
naar de A67 en aan een oplossing voor het probleem van het gevaarlijke kruispunt bij Van 
Mossel.  
 
De verkeersproblematiek op industrieterrein De Sleutel in Bladel is voor mensen die daar 
dagelijks werken wel duidelijk. Deze frustrerende opstoppingen in de ochtend en aan het 
einde van de dag moeten opgelost worden. We willen daarom een extra aansluiting van De 
Sleutel op de N284 zodat de opstoppingen worden voorkomen. Ten slotte is een 
fietstunnel/-overgang bij de kruising Lange Trekken/N284 en van Kempenland naar het 
Bladelse sportpark hard nodig.  
 
Openbaar vervoer 
De busverbinding voor studenten in de richting van Tilburg is niet toereikend. Bladel 
Transparant wil een kortere route richting Tilburg en wil dat de overstap in Reusel beter 
aansluit. Daarnaast moet er een OV-aansluiting op het KBP komen. De gemeente Bladel zal 
samen met onder andere de gemeente Reusel-De Mierden actief moeten lobbyen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bevlogen, betrokken en benaderbaar  15 

Binnen de bebouwde kom 
We willen dat de gemeente inventariseert waar trottoirs in slechte staat verkeren zodat die 
snel hersteld kunnen worden. Op sommige locaties ontstaan regelmatig levensgevaarlijke 
situaties. Op veel trottoirs tiert namelijk het onkruid welig. Ze zijn zo niet goed begaanbaar 
voor ouderen en al helemaal niet voor mensen met een fysieke beperking. We willen 
daarom, ook in het licht van het VN-verdrag voor mensen met een handicap1, integraal 
kijken naar de toegankelijkheid. Daarbij betrekken we ook het Gehandicaptenplatform, om 
gevraagd en ongevraagd een schouw uit te voeren. 
Er wordt landelijk gestuurd op een snelheidsbeperking binnen de bebouwde kom van 30 
kilometer per uur. Dit vraagt evenwel om een veel betere weginrichting dan een enkele 
drempel of een versmalling. Bladel Transparant wil dat voor elke wijk of straat, ruim vooraf, 
elke aanpassing helder wordt besproken en overleg plaatsvindt met de bewoners.  
 
Ook de bermen moeten tijdig worden gemaaid, niet alleen voor een beter dorpsgezicht, 
maar ook ter verbetering van de verkeersveiligheid. 
Niet doorgaande wegen zijn in de winter bij ijsvorming spekglad. Ook daar zou er gestrooid 
moeten worden om de verkeersveiligheid te garanderen. 
  
Fietsen  
Om het fietsen te stimuleren en veiliger te maken, wil Bladel Transparant investeren in het 
verbeteren van de fietspaden. De fietspaden en -routes moeten nog beter geschikt gemaakt 
worden voor woon-werkverkeer. We denken daartoe concreet aan een snelfietspad naast 
de N284, waardoor ook de N284 wordt ontlast. Het fietspad zou naast de provinciale weg 
moeten liggen en nadrukkelijk niet moeten lopen door de Boskant en Heeleind in Bladel. 
Daarnaast moet er aandacht zijn en een plan komen voor de inrichting van het fietsverkeer 
op industrieterrein De Sleutel. Ook wil Bladel Transparant dat er een nieuwe inventarisatie 
gemaakt wordt van de vele onveilige kruisingen voor fietsers.  
 
Veel inwoners van onze gemeente fietsen graag, veelal recreatief maar ook om naar het 
werk of naar school te gaan. Om het recreatief fietsen veiliger te maken op bijvoorbeeld de 
Cartierheide, moeten de fietspaden verbreed en verbeterd worden zodat fietsen door de 
natuur aantrekkelijker en veiliger wordt. Verder verdienen fietspaden en -stroken een 
hogere prioriteit bij het vegen en strooien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, New York, 13-12-2006. 
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Verduurzaming 
Bladel Transparant wil een bijdrage leveren aan de landelijke ambities voor het reduceren 
van 49% CO2 in 2030. Bladel Transparant gaat evenwel voor realisme. Wij willen grote slagen 
maken, maar niet ten koste van alles. Bladel Transparant ziet in de energietransitie, ook op 
ons gemeentelijk niveau, veel kansen voor echte verduurzaming. Het gaat om investeringen 
die zichzelf terugbetalen binnen afgesproken termijnen. Met isolatie en slimme ventilatie 
van de bestaande woningen en gebouwen is er nog veel winst te behalen. Dat wil Bladel 
Transparant actief stimuleren. Wanneer woonwijken aardgasvrij gemaakt kunnen worden, 
willen wij dit samen doen met alle bewoners. Als gemeente lopen we voorop en geven het 
goede voorbeeld. 
 
Zo koppelen we niet blindelings vervroegd het gas af, maar kijken we naar een logisch 
moment, bijvoorbeeld wanneer de technische installatie is afgeschreven. Dat is duurzaam! 
We stimuleren duurzame investeringen door particulieren (isoleren, zonnepanelen). De 
zonneladder van Metropoolregio Eindhoven is daarbij leidend. 
 
Bladel Transparant wil in beginsel geen windmolenparken en geen zonneparken boven de 
twee hectare. We willen dat inwoners eerst zelf verduurzamen. De gemeente moet deze 
acties met subsidies ondersteunen.  
Bij de energietransitie willen wij aandacht voor bewonersparticipatie, betaalbaarheid voor 
alle inwoners, maar ook aandacht voor eigen keuzes en voor de marktwerking. 
 
Ecozone A67 
Bladel Transparant wil inzetten op de realisatie van een Ecozone langs de A67 waarin een 
geluidswal met zonnepanelen gerealiseerd wordt.  
 
Natuur & Milieu 
De gemeente Bladel is rijk aan mooie en belangrijke stukjes natuur. Deze zijn de laatste jaren 
gelukkig door heel veel mensen herontdekt en gebruikt. We zullen goed en doordacht 
moeten blijven omgaan met deze pareltjes, zodat ze niet aan hun succes ten onder gaan. 
Aparte hondenspeelvelden, afgebakende mountainbikeroutes en het weren van 
gemotoriseerde voertuigen en 'recreatie' uit onze kwetsbare natuur kunnen hier een 
belangrijke bijdrage aan leveren.  
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Cultuur  
De gemeente Bladel is rijk aan historie, kunst en cultuur. Daar is echter veel te weinig 
aandacht voor. We kunnen historie, kunst en cultuur zichtbaarder maken door bijvoorbeeld 
grotere en betere informatiezuilen en meer andere typen verwijzingen te plaatsen. 
 
Cultuurcommissie 
Om cultuur meer op de kaart te zetten, is het belangrijk dat initiatieven beoordeeld worden 
en dat daar een vervolg aan gegeven kan worden. Om de gemeente Bladel daarin te 
ondersteunen, is het wenselijk dat er een cultuurcommissie wordt ingesteld. In deze 
commissie komen inwoners van onze gemeente die affiniteit hebben met cultuur en vanuit 
hun achtergrond en expertise kunnen adviseren over initiatieven. 
 
Carnaval 
Carnaval is een belangrijk en groot feest in onze gemeente. Wij willen extra aandacht en 
voorzieningen voor wagenbouwers. Zonder bouwlocatie zijn zij nergens. We willen 
onderzoeken hoe we de huidige bouwlocaties kunnen verbeteren en willen bekijken waar 
we nieuwe kunnen ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is het eenvoudiger maken om een 
tijdelijke vergunning te krijgen voor het bouwen van een nishut. Daarnaast willen we ons 
hardmaken 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 afvalcoupon beschikbaar stellen om 
één aanhanger afval af te leveren bij de milieustraat in de gemeente Bladel.  
 
Muziek 
De muziekverenigingen/fanfares hebben een belangrijke culturele functie in de gemeente, 
maar ook een belangrijke rol in het opleiden van jongeren die een instrument willen leren 
spelen. De muziekverenigingen signaleren dat de huidige systematiek van het 
rugzakjesmodel belemmerend werkt voor kinderen en ouders, omdat ze pas achteraf de 
subsidie krijgen en dus een substantieel bedrag moeten voorschieten. Deze drempel ervaren 
ook de leerlingen die via een zelfstandige muziekdocent bijvoorbeeld bij Podium10 les 
hebben. Omdat Bladel Transparant wil dat muzikale vorming voor iedereen toegankelijk is, 
wil het samen met de muziekverenigingen tot een oplossing komen. Dit kan door 
bijvoorbeeld de subsidie uit te keren aan de muziekverenigingen. 
Podium10 is voor ons een belangrijke voorziening die de jeugd ook de mogelijkheid geeft om 
een instrument te leren spelen. Het instituut is tijdens de COVID-pandemie financieel hard 
getroffen. Bladel Transparant wil dat de gemeente een actieve bijdrage levert aan mogelijke 
uitbreiding van Podium10, omdat wij dit zien als een belangrijke sociaal-culturele organisatie 
van de gemeenschap.  
 
Cultuureducatie 
In mei 2020 hebben de Kempengemeenten en de schoolbesturen afspraken gemaakt over 
de aanstelling van twee cultuurcoaches. Deze coaches zijn de linking pin tussen gemeenten 
en organisaties om een aanbod van cultuur en cultuureducatie te stimuleren. Het is 
belangrijk dat de gemeente kan inspelen op initiatieven van jongeren die in de vorm van 
vrijetijdsbesteding meer tijd willen besteden aan de beleving van cultuur. Hierin spelen de 
gemeenschapshuizen, maar ook bibliotheek een belangrijke rol. 
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Algemeen 
Faciliteiten 
Snel internet is een essentiële en vitale voorziening voor inwoners, bedrijven en de 
gemeentelijke dienstverlening. We nemen drempels weg voor de uitrol van glasvezel en 5G, 
onder meer door zo laag mogelijke telecomleges en lage herbestratingskosten in rekening te 
brengen. 
 
Financiën 
De gemeente Bladel is een gezonde gemeente. De financiële huishouding is op orde en dat 
willen we zo houden. Investeren in de toekomst is goed, maar het moet wel op een 
verantwoorde manier kunnen. De laatste jaren heeft Bladel Transparant laten zien dat de 
OZB niet verhoogd hoefde te worden en die koers willen we voortzetten. 
Verder willen we geen verhogingen van de gemeentelijke belastingen en gaan we ervoor om 
het ambtenarenapparaat zo efficiënt en effectief mogelijk te laten functioneren. 
 
Regionale samenwerking 
De Metropool Regio Eindhoven (MRE) is een prima plek om samen met de aangesloten 21 
gemeentes zaken op en aan te pakken. 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. 
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Kandidatenlijst 
 

1. Jansen D.S.C. (Davy) (m)     Bladel  
2. Wouters P.J.A. (Paul) (m)     Bladel 
3. Coolen L.M.G. (Lisa) (v)     Hapert 
4. Panjoel N (Niek) (m)     Bladel 
5. Zumker D (Dick) (m)     Bladel 
6. van der Heijden N.J.M. (Niels) (m)    Bladel 
7. van Hoof B.M.A.M. (Ben) (m)    Bladel 
8. Bohncke N.H.M. (Nicole) (v)    Bladel 
9. van Hulst A.E. (Arnoud) (m)     Bladel 
10. Rietveld M.A.G. (Maarten) (m)    Bladel 
11. Zumker D.H.F. (Dries) (m)     Bladel 
12. Meulders F.M. (Frans) (m)     Netersel 
13. Valk C.W.J. (Casper) (m)     Hapert 
14. Spoelstra L.M.J. (Louis) (m)     Bladel 
15. Bergen P.H. (Presley) (m)     Bladel 
16. van der Heijden P.H. (Pleun) (v)    Hoogeloon 
17. Put J.H.J. (Jeroen) (m)     Bladel 
18. van Grootel-Mentrop P.J.H. (Patty) (v)   Hapert 
19. Jorissen T.A.W. (Ties) (m)     Casteren 
20. van den Boomen P.A.J. (Pieter) (m)    Bladel 
21. van Bussel J.H.E.M. (Janne) (v)    Bladel 
22. van Gisbergen- Bloem I (Ingeborg) (v)   Bladel 
23. Jansen J.M.M. (Joyce) (v)     Bladel 
24. Priems T (Thijs) (m)      Bladel 
25. Arts J.M.A.G. (Iwan) (m)     Hapert 
26. Elvis C.K. (Clif) (m)      Bladel 
27. Hooijen P.M.M. (Pieter) (m)    Bladel 
28. van Gisbergen D.C.S. (Dianne) (v)    Hapert 
29. Sol M.A.N. (Marco) (m)     Bladel 
30. Schoofs A.H.C.C. (Ad) (m)     Bladel 
31. van Gestel Y. (Yvette) (v)     Bladel 
32. van der Wielen R. (Rik) (m)     Bladel 
33. Verhoeven P.J. (Paul) (m)     Bladel 
34. Jansen N.F.C. (Nina ) (v)     Bladel 
35. Baselmans J.J.W. (Jeroen) (m)    Bladel 
36. Mariën J.W.A. (Jens) (m)     Bladel 
37. Tielemans H.P.M. (Harm) (m)    Bladel 
38. Coolen- Zumker F.C.M. (Fleur) (v)    Bladel 
39. Baselmans- Roest M.G.W.C. (Marga) (v)   Hapert 
40. Aens J.P.M. (Hanny) (v)     Bladel 
41. Jansen T.M.J. (Ties) (m)     Bladel 
42. Zumker-Gevers K.H.M. (Kim) (v)    Bladel 
43. Krekels F. (Floris) (m)     Breda 
44. Coolen J.C.J (Janne) (v)     Hapert 
45. van der Hulst - van Roey M. (Marianne) (v)   Bladel 
46. Koolen J.T.J. (Joost) (m)     Wageningen 
47. Fiers N.P.J. (Neele) (v)     Bladel 
48. Borst B.H. (Bert) (m)     Bladel 
49. Jansen H.H.J. (Bert) (m)     Casteren 
50. van Beers G. (Ger) (m)     Bladel 
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