Afdeling Heeze‐Leende‐Sterksel

Verkiezingsprogramma VVD Heeze‐Leende‐Sterksel 2014‐2018
Stimuleer ontwikkeling en welzijn: Doe mee en stem VVD.
VVD voor vooruitgang, al jarenlang de liberale coalitiepartner in bestuurlijke en politieke
stabiliteit, constructief denkend bij snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.
1. Inleiding
Met de navolgende tekst wil de programmacommissie aangeven hoe de VVD als lokale liberale
partij denkt over onderwerpen die voor de gemeente Heeze‐Leende‐Sterksel als speerpunten
worden gezien. De teksten zijn vooral geschreven vanuit het perspectief de zwevende kiezer aan
ons te binden. Daarbij is gekozen voor vier doelgroepen: senioren, jonge volwassenen, onderne‐
mers en verenigingen. En voor onderwerpen die spelen bij deze doelgroepen.
2. Voorwoord
De VVD is al 12 jaar vertegenwoordigd in de coalitie. In die periode heeft de VVD als liberale
coalitiepartner veel bijgedragen om de gemeente in stabiel vaarwater te brengen, continuïteit te
bewerkstelligen en vooruitgang te boeken.
Veel, deels zeer ambitieuze, projecten zijn opgestart en afgerond. En veel projecten lopen nog of
kunnen worden opgestart. Dikwijls gaan daar één of twee raadsperiodes overheen. Dan is be‐
stuurlijke en politieke continuïteit met goede dossierkennis een voorwaarde om projecten daad‐
krachtig op te pakken. Dat doet de VVD.
We leven in een sterk veranderende samenleving: vergrijzing, nieuwe Nederlanders, crisis, lasten‐
verzwaring, nieuwe technologieën en een politiek stelsel waarin steeds meer taken naar lokale,
lees gemeentelijke, overheden worden doorgeschoven. Het vermogen om het denken aan te
passen aan nieuwe werkelijkheden is essentieel om de voorliggende uitdagingen en kansen te
zien, gewenste ontwikkelingen te stimuleren en algemeen welzijn te bevorderen. Dit past bij onze
liberale lokale partij!
Op alle terreinen geldt dat we vanuit ambities de bijhorende agenda’s moeten opstellen en die
met voorliggende allianties verwezenlijken. Dit vereist aanpassing in denken en doen.
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op een aantal onderwerpen die van belang zijn voor de
doelgroepen waar wij ons op richten: senioren, jonge volwassenen, ondernemers en verenigin‐
gen.
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3. Algemeen
3.1 Gemeentefinanciën en organisatie
3.1.1. Gemeentefinanciën
Zeker in de huidige crisistijd, waarbij ook nog eens steeds meer taken bij de gemeentes worden
neergelegd, is het niet gemakkelijk om de gemeentefinanciën op orde te houden. Als voorheen
staat de VVD voor de financiën op orde!
Aan de inkomstenkant van de gemeente kiest de VVD ervoor om bij aanvang van een nieuwe
raadsperiode afspraken te maken over de OnroerendeZaakBelasting: die mag niet méér stijgen
dan de inflatie. Hiermee wordt voorkomen dat de OZB wordt ingezet om de begroting sluitend
te maken. De afvalstoffenheffing is dalende. Dit is een algemene trend. Afval begint naast
milieutechnisch ook financieel steeds meer te lonen. Een verdere daling is te verwachten.
Aan de uitgavenkant moet de gemeente de tering naar de nering zetten. De financiële bijdra‐
gen van het Rijk worden steeds minder terwijl het aantal taken voor de gemeente juist toe‐
neemt. En daarmee de financiële risico’s. Dit vraagt de komende jaren om een efficiënte inzet
van middelen, grote oplettendheid en terughoudendheid bij grote of risicovolle projecten. Er
mag echter geen sprake zijn van een investeringsstop, integendeel, de investeringsagenda van
de afgelopen jaren heeft ons geen windeieren gelegd. Het heeft onze gemeenschap toekomst‐
bestendig gemaakt. Grote uitdagingen liggen voor ons, denk o.a. aan het centrumplan in
Leende, sportaccommodaties, een goede verkeersontsluiting (randweg Heeze en centrale as)
en grootschalige rioolvervangingen.
Bij het ontwikkelen van plannen zal er een open oog moeten zijn voor andere regionale ont‐
wikkelingen. Daardoor kan de mogelijkheid ontstaan voor gezamenlijke plannen en gezamen‐
lijke financiering, eventueel met steun van de Provincie.
De VVD zal ook een open oog hebben voor eventuele alternatieve investeringen die de levens‐
duur van objecten oprekken waardoor kosten beperkt kunnen worden.
3.1.2. Organisatie
De VVD wil een kleine organisatie die tegelijkertijd klantgericht, deskundig, flexibel en effectief
is. Dat vergt veel van de medewerkers. Daarom moet er in de organisatie geïnvesteerd worden.
Issues zijn werken op afspraak (geen wachtrij), openingstijden zoveel mogelijk aanpassen aan
de behoefte van de consument, snelle en deskundige afhandeling van onderwerpen, ook als ze
complex of meervoudig zijn. De klant moet de status van zijn vraag kunnen volgen via zijn per‐
soonlijke internetpagina van de gemeente. De gemeente moet een professionele en betrouw‐
bare partner zijn die haar afspraken nakomt.
Eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven, en burgerinitiatief staan hoog in het
vaandel bij de VVD. De lokale overheid is niet de initiator en trekker als het niet expliciet een
(wettelijke) overheidstaak betreft. De overheid is uw partner, uw facilitator en metgezel voor
initiatieven met gemeenschappelijke belangen. De gemeente is er tenslotte voor u en niet
andersom. De VVD staat voor een goede uitvoering van wettelijke plichten van de gemeente
zoals administratieve taken, maatschappelijke ondersteuning,milieu, wegbeheerder, sociale
woningbouw en onderwijshuisvesting.
In bijzondere gevallen wil de VVD vanuit een liberale invalshoek de regie oppakken voor lokale
projecten. Projecten die direct leiden tot een verbetering van de leefbaarheid en toekomstbe‐
stendigheid van onze dorpen. Voorbeelden zijn de Centrale As, het Centrumplan Leende en het
Glasvezelnet.
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3.1.3. Gemeentelijk vastgoed
Met het beheer van vastgoed is veel geld gemoeid. Efficiënte inzet van gemeentelijk vastgoed
vraagt daarom om een centrale regie. Goed bezette Multi Functionele Accommodaties, inten‐
sief en breed gebruik van sportaccommodaties en mogelijke clustering van sportvoorzieningen
zijn hier voorbeelden van. De maatschappelijke discussie hierover moet gevoerd worden en de
VVD wil deze discussie graag stimuleren.
3.2 Nieuwe infrastructuur
De gunstige ligging van onze gemeente aan de A2 en de A67 heeft veel voorspoed gebracht en
biedt nog vele kansen. Maar het brengt ook veel sluipverkeer. Het doorgaand verkeer en vooral
vrachtverkeer moet zo veel mogelijk weg uit onze dorpskernen, omwille van de leefbaarheid en
de lokale economie.
Die urgentie wordt raadsbreed gevoeld. Veranderingen in de hoofdwegenstructuur van een ge‐
meente zijn langdurige trajecten. Dit komt door hoge investeringen, beperkte mogelijkheden
vanwege natuurwaarden en rijkspartners Rijkswaterstaat (snelwegen) en Prorail (rails) die hun
eigen prioriteiten hebben. Het Rijk (i.c. RWS) heeft de sleutel in handen voor mogelijke oplossin‐
gen (extra rijstrook, spits mijden, spitsstroken etc.). De lopende lobby met betrekking tot de
verbreding van de snelweg A2 tussen Eindhoven en Weert moet bestuurlijk worden doorgezet
maar ook burgerlijk worden gemaakt. Er moet meer protest en verzet georganiseerd worden
vanuit de mensen zelf. Het staat tenslotte niet voor niets al heel lang in de ergernissen top 3 van
onze dorpen.
Intussen moet geïnvesteerd worden in de infrastructuur met maatregelen die passen in het
grotere plaatje van “de centrale as” en die daar (op langere termijn) geen afbreuk aan doen.
Concreet betekent dit de aanleg van de wijkontsluitingsweg Bulders, de verkeersafwikkeling van
Reiling en LOG Chijnsgoed, noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden dorpstraat/langstraat
Leende en een goede ontsluiting van industrieterrein De Poortmannen op de Sterkselseweg.
Waar nodig worden plannen afgestemd met aangrenzende gemeentes en de Provincie met de
mogelijkheid van co‐financiering.
3.3. Recreatie en toerisme (R&T)
R&T is een belangrijke peiler in onze regio met nog veel potentie, ook voor onze gemeente. We
liggen ingebed tussen waardevolle natuurgebieden. Veel ondernemers verdienen direct of indi‐
rect hun inkomen uit toerisme. De ontwikkelingen in onze regio, met name Brainport, ASML en
de High Tech Campus, bieden groeimogelijkheden voor nu reeds ruim 1,5 mln. bezoekers aan
onze natuurgebieden. Na afloop van hun bezoek moet een toenemend deel van die bezoekers
onze dorpen willen bezoeken. Dit verhoogt de reuring en de omzet in onze dorpen. Samen met
Recreatief Heeze‐Leende (voorheen VVV) wordt gewerkt aan verdere promotie van onze ge‐
meente.
Ook hier is goede samenwerking met aangrenzende gemeenten en de Provincie noodzakelijk,
vanwege subsidiemogelijkheden en deskundige advisering.
R&T staat nadrukkelijk op de VVD en gemeentelijke agenda.
3.4 Centrumplan Leende
Leende verdient een goed centrumplan dat financieel haalbaar is en aan de wensen van een
groot aantal intensieve gebruikers voldoet. Gebleken is dat het onmogelijk is om binnen de
►
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beschikbare ruimtelijke en financiële randvoorwaarden aan alle wensen van alle mogelijke
gebruikers te voldoen.
De VVD wil als liberale partij een actieve rol spelen in het proces dat moet leiden tot een realis‐
tisch en financieel haalbaar plan waarin zoveel mogelijk inwoners intensief gebruik kunnen ma‐
ken van nieuwe faciliteiten zonder overlast voor anderen.
3.5 Sociale Veiligheid
Met de komst van het HSLnet (glasvezel) is camerabeveiliging binnen handbereik en zijn de huis‐
en bedrijfsbeveiligingen een stuk gemakkelijker geworden en kwalitatief beter door haarscherpe
beelden. Dit is van groot belang om daders op te sporen. Natuurlijk moet de privacy van perso‐
nen zo goed als mogelijk gegarandeerd worden zonder de potentie aan te tasten van veel betere
sociale veiligheid. De VVD wil op belangrijke plekken in de gemeente zogenoemde “slimme”
camera’s laten plaatsen. Belangrijke plekken zijn invalswegen, winkelstraten, industrieterreinen
en ontmoetingsplekken zoals dorpshuizen en scholen. Ook het monitoren en sturen van ver‐
keersstromen (zgn. verkeersmanagement) behoort tot de technische mogelijkheden.
De VVD streeft bij de realisatie naar een Publieke Private Samenwerking met belanghebbenden
zoals schoolbesturen en ondernemers(verenigingen).
3.6 Sociale cohesie
In de gemeente Heeze‐Leende zijn het nut en de mogelijkheid tot sociale cohesie bewezen met
coöperaties. Oude voorbeelden zijn de Rabobank en de ZLTO, de vereniging voor boeren en tuin‐
ders in Noord Brabant, Zeeland en Gelderland. Sinds kort is daar de glasvezelcoöperatie HSLnet
bijgekomen. De kansen en het nut zijn bewezen. Er zijn van “onderop” initiatieven om zorgcoö‐
peraties en energiecoöperaties op te richten. Lokale en kleinschalige initiatieven.
Als liberale partij omarmt de VVD deze initiatieven en zal deze daar waar nodig ondersteunen en
faciliteren. Denk aan het beschikbaar stellen van kennis en ervaring in andere trajecten, eigen
netwerken en de zoektocht naar subsidiemogelijkheden.
4. Senioren
De groep senioren gaat 25% van de bevolking uitmaken. Deze groep verdient de speciale aan‐
dacht van de VVD zodat zij een plezierige oude dag in onze gemeente kunnen hebben. Daarom
vindt de VVD de volgende onderwerpen van groot belang.
4.1 Seniorenwoningen
De VVD vindt dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. Daarom
zal gezorgd moeten worden voor voldoende huur‐ en koopwoningen, aangepast aan de eisen
van de senior, om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.
Naast professionele organisaties zoals thuiszorg is het essentieel dat aanvullende ondersteunen‐
de diensten om te ontzorgen goed zijn georganiseerd. Gedacht wordt aan zorgpoules van vrij‐
willigers, “maatje projecten” (koppel van twee personen) en mantelzorg door familieleden en
buren.
De VVD stimuleert initiatieven voor deze zorgvormen.
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4.2 De senior en E‐health
Zorg op afstand zal in de nabije toekomst een grote rol krijgen in de zorg en opvang van senioren.
De inzet van zorgpersoneel zal deels vervangen worden door nieuwe technische mogelijkheden.
Het gebruik van tablets en smartphones zal ook voor ouderen gemeengoed worden met betrek‐
king tot hulp, opvang en voorlichting. Hier is een stimulerende en faciliterende rol weggelegd
voor de gemeente, ouderenorganisaties en zorgpartners. Het nieuwe HSLnet biedt de benodigde
infrastructuur voor deze zorgdiensten.
4.3 De senior en de publieke ruimte
Het spreekt voor zich dat primaire zaken zoals goede trottoirs, voldoende oversteekplaatsen en
adequate buurtbusverbindingen continu de aandacht vergen van het gemeentebestuur.
4.4 De actieve senior
De actieve senior kan een belangrijke rol vervullen in de voorgaande punten die van belang zijn
voor elke senior. Voorbeeld van een participatiemaatschappij. Zij kunnen dat deels als vrijwilliger
doen en tegelijkertijd bouwen aan hun eigen toekomst wanneer zij minder actief worden en zelf
meer hulp nodig hebben.
Voor de actieve senior is van belang dat zij mensen blijven ontmoeten voor sociale contacten en
om samen, of alleen, ergens een hapje te kunnen eten tegen aantrekkelijke prijzen.
Verenigingen met veel seniorenleden, zoals bridge‐, jeux de boules‐ en andere clubs, moeten
hierop inspelen. Gezamenlijke ontmoetingsruimten in seniorencomplexen zullen in belang toe‐
nemen. Mogelijkheden om te bewegen voor ouderen moeten worden uitgebreid. De VVD stimu‐
leert en faciliteert initiatieven in deze richting. Denk hierbij aan de inzet van sportconsulenten,
lokaal gezondheidsbeleid en stimuleringsgelden voor activiteiten.
5. Jong Volwassenen
Naast de senioren vindt de VVD de jong volwassenen een belangrijke doelgroep voor onze ge‐
meente. Zij moeten zich graag in onze gemeente willen en kunnen vestigen. Daarom wil de VVD
speciale aandacht geven aan de volgende onderwerpen.
5.1 Woningmarkt
De VVD hecht eraan dat alle Jong Volwassenen de mogelijkheid hebben om zich op de woning‐
markt te begeven. Het is niet alleen voor starters op de woningmarkt moeilijk om aan een (duur‐
zame) betaalbare woning te komen. Door als gemeente continu in overleg te zijn met projectont‐
wikkelaars, architecten, stedenbouwkundigen en makelaars denken wij dat hier mogelijkheden
liggen die afwijken van geijkte en traditionele patronen. De VVD maakt zich sterk om deze doel‐
groep koopwoningen tussen € 150.000‐200.000 aan te bieden. Ook moet het aanbod (sociale)
huurwoningen voor deze doelgroep voldoende zijn. De VVD ziet grote kansen binnen onze ge‐
meente om de starter te bedienen door actief locaties voor starters beschikbaar te stellen en het
hanteren van een sociale grondprijs.
5.2 Kinderopvang en Onderwijs
Jong volwassenen met jonge kinderen willen goede kinderopvang en goed onderwijs voor hun
kind. De jeugd heeft de toekomst. Goede opvang in de jongste jaren en goed onderwijs zijn van
essentieel belang om kansen te ontwikkelen voor hun verdere leven. Naast de kinderopvang is
voor de VVD speerpunt om basisonderwijs van een kwalitatief hoog niveau aan te bieden.
►
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De gemeente draagt hierin bij door kwalitatief hoogwaardige onderwijshuisvesting aan te bie‐
den. Beide moeten plaatsvinden in een voor kinderen stimulerende omgeving, plezierige huisves‐
ting en goede bereikbaarheid voor ouders èn kind. In Heeze‐Leende zijn inmiddels zes nieuwe
scholen gerealiseerd conform het bredeschool concept. Dit wil de VVD ook voor de Triangel in
Leende.
5.3 Sport en gezondheid
Voor alle leeftijdsgroepen van de bevolking is bewegen belangrijk. Alleen of in groepsverband.
Dat geldt ook voor jonge kinderen. Voor een gezonde ontwikkeling van de jeugd is het belangrijk
goede mogelijkheden hiertoe te bieden. Veel en goed bewegen zorgt voor betere leerprestaties,
een betere lichamelijk conditie en draagt bij tot de bestrijding van, helaas steeds meer voorko‐
mend, overgewicht. De VVD vindt het daarom belangrijk dat er voor de jongste kinderen vol‐
doende speelaccommodaties zijn, bij voorkeur in de natuur, en dat er al op jonge leeftijd moge‐
lijkheden zijn om zich bij sportverenigingen aan te sluiten. Door kinderen op jonge leeftijd op een
speelse manier in contact te brengen met bewegen wordt vanzelf de bodem gelegd voor hun
sportieve interesses in te toekomst. Dit maakt onderdeel uit van de door de VVD omarmde sport‐
visie waar vrijwilligers een goede bijdrage aan geleverd hebben. Goed uitgeruste sportaccommo‐
daties en sportmogelijkheden in de natuur verdienen daarom aandacht. Een clustering van sport‐
voorzieningen wordt voor de toekomst door de VVD als belangrijk gezien om tegen aanvaardbare
kosten goede faciliteiten te realiseren en te onderhouden.
5.4. Sociale omgeving
Jong volwassenen en hun gezinsleden moeten zich welbevinden in onze gemeente. Naast
kinderopvang, basisonderwijs en sport is het van belang dat er voldoende evenementen en
bijeenkomsten zijn voor het stimuleren van contacten. Focus ligt op de jong volwassenen en
kinderen tot de middelbare schoolleeftijd. Contacten kunnen gestimuleerd worden door bijvoor‐
beeld het organiseren van bijeenkomsten in buurtcentra en op scholen. Gedacht kan worden aan
informatieve en culturele bijeenkomsten. Ook het organiseren van avonden om te kaarten,
poolen en dansen behoren tot de mogelijkheden. Onze gemeente heeft geen middelbaar onder‐
wijs en die jeugd vindt een deel van zijn vertier elders. De VVD wil graag in overleg met de jonge‐
ren zelf en de welzijnsorganisatie Paladijn overleggen wat voor hen tot de mogelijkheden be‐
hoort. De VVD wil goede initiatieven van harte ondersteunen en faciliteren.
5.5. Bereikbaarheid
De VVD vindt het belangrijk dat alle gezinnen in Heeze‐Leende blijven wonen. Velen werken of
hebben bezigheden buiten de gemeente. Het is daarom belangrijk dat er, naast het bestaande
wegennet, voldoende en betrouwbare vervoersmogelijkheden zijn. De bereikbaarheid per bus,
trein of fiets dienen daarom door de gemeente zo goed mogelijk gefaciliteerd te worden. De
gemeente draagt eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de fiets‐, voet‐ en zebrapaden
in de eigen woon‐ en werkomgeving. Goed onderhoud is een must voor de VVD.
6. Verenigingen
Uit vorige paragrafen blijkt dat in de visie van de VVD voor een plezierig woon‐ en leefklimaat een
diversiteit aan bloeiende verenigingen zeer belangrijk is. Voor alle leeftijdsgroepen van de jongste
kinderen tot en met de senioren. Verenigingen drijven volgens de liberale visie op particulier
initiatieven en de gemeente dient daar een faciliterende en stimulerende rol bij te vervullen.
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6.1 Bloeiend verenigingsleven
Verenigingen draaien voornamelijk op de inzet en deskundigheid van vrijwilligers. De VVD juicht
dan ook toe dat dankzij enkele professionele vrijwilligers een sportvisie voor de gemeente tot
stand is gekomen. Een dergelijk initiatief voor andere verenigingen wordt gestimuleerd.
6.2 Rechtvaardig subsidiebeleid
De VVD kijkt kritisch naar een rechtvaardig subsidiebeleid. Er is weinig geld beschikbaar en dat
moet zo goed en rechtvaardig mogelijk worden besteed. Goed onderbouwde plannen, bijvoor‐
beeld voor herstructurering van accommodaties, vastgoedbeheer en initiatieven voor recreatie
in bijvoorbeeld het buitengebied, worden toegejuicht. Bestuurders van verenigingen moeten
getuigen van visie, realisme en pragmatisme.
Professionele vrijwilligers kunnen verenigingen ondersteunen aan zowel de inkomenskant
(sponsorwerving) als aan de uitgavenkant (multifunctioneel gebruik van gebouwen en terreinen,
onderhoud, catering, energiegebruik, administratie).
6.3 Samenwerking en efficiency
Het bevorderen van vergaande samenwerking tussen verenigingen acht de VVD van belang. De
VVD wil bevorderen dat verenigingen zoveel als mogelijk gebruik maken van dorpshuizen. Een
maximale bezetting betekent een effectiever gebruik van middelen en relatief lagere kosten voor
exploitatie. Ook daarom moeten verenigingen veel meer dan nu het geval is gebruik kunnen
maken van elkaars accommodatie, voor reguliere, bijzondere of incidentele activiteiten.
7. Ondernemers
“Last but certainly not least” is de VVD er voor de ondernemers in onze gemeente. Ondernemers
spelen een centrale rol voor een welvarende maatschappij. Zo ook voor onze gemeente.
7.1 Ondernemersklimaat
Vanuit liberale beginselen wil de VVD bijdragen aan een gezond ondernemersklimaat in de ge‐
meente. Een goed vestigingsklimaat is het doel. Dit leidt tot florerende ondernemingen. Met oog
voor innovatie, duurzaamheid en een effectieve samenwerking tussen ondernemers en ge‐
meente. Met behoud van kernwaarden als veiligheid, duurzaamheid en concurrentieposities
wordt flexibiliteit nagestreefd in het verstrekken van vergunningen en aanpassingen van be‐
stemmingsplannen. Heldere communicatie en snelle afhandelingen van procedures staan
centraal.
Om voldoende gekwalificeerd arbeidspotentieel aan te trekken zijn goede voorzieningen, zoals
basisscholen voor hun kinderen, noodzakelijk. Deze zijn in onze gemeente inmiddels gereali‐
seerd.
7.2. Ondernemerssamenwerking
Waar mogelijk en relevant wordt samenwerking tussen bedrijven gestimuleerd. Daarbij zijn de
doelstellingen professionalisering, klantgerichtheid, flexibiliteit en kostenreductie. Mogelijkhe‐
den worden onder meer gezien bij promotionele activiteiten, boekhouding, personeelszaken, ICT
en personeelpools. De contacten van ondernemers met bestaande netwerken van oud onder‐
nemers worden gestimuleerd om in vertrouwelijke sfeer te klankborden over ontwikkelingen in
de maatschappij en kansen voor de toekomst. Primair zijn de ondernemers zelf aan zet maar de
VVD wil dit graag faciliteren vanuit de gemeente.

7

7.3 Ondernemerskansen
Bij een goed ondernemersklimaat hoort een levendig centrum en leefbare buitengebieden.
Dorpskernen moeten vergaand ontlast worden voor vrachtverkeer, industrieterreinen moet goed
bereikbaar zijn.
Innovatie, bijvoorbeeld door formeren van centrale punten om goederen af te halen (‘pick up
points’) worden positief benaderd.
8. Slotwoord
Als liberale volkspartij staat de VVD voor gelijke kansen voor iedereen en particulier initiatief.
De gemeentelijke overheid moet getuigen van visie en zorgen voor goede randvoorwaarden voor
plezierig wonen en werken in de gemeente. Uiteraard met behoud van onze mooie natuurgebie‐
den en binnen de kaders van goed fatsoen en regelgeving. De VVD roept haar leden op om waar
mogelijk een bijdrage te leveren aan de partij en daarmee aan het welzijn van onze gemeente.
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