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Inleiding.
Zorgen voor een mooi Zundert. Een Zundert waar we ons allemaal thuis voelen. Waar we graag
wonen, werken en er met elkaar iets fantastisch van maken. Dat is wat de VVD voor ogen staat.
Niet alleen de afgelopen vier jaar, maar zeker ook voor de periode die komen gaat.
Om vooruit te kunnen kijken is het ook goed om terug te kijken. VVD heeft de afgelopen vier jaar
namelijk als stabiele coalitiepartij een positieve stempel kunnen drukken op de leefbaarheid in de
gemeente Zundert. Iets wat we graag ook de komende periode willen doen. De VVD heeft de
afgelopen vier jaar heel wat helpen neer zetten in Zundert. Trots zijn wij op;
Diverse woningbouwprojecten gerealiseerd in alle kernen.
Legalisering permanente bewoning Patersven.
Realisatie randweg.
Het IKC in Rijsbergen.
De herinrichting van de Molenstraat.
Ferme aanpak Fort Oranje
Het verbeteren van de buurtpreventie.
De realisatie van nieuwe corsobouwplaatsen.
Besluitvorming omtrent het fietspad langs AA of Weerijs.
Treeport Zundert.
Als coalitiepartij mochten wij de afgelopen vier jaar ook een wethouder leveren in de persoon
van Piet Utens. Samen met de andere leden van het college is Zundert weer een bestuurlijk
stabiele gemeente geworden die ook financieel de zaken op orde heeft. Dit verschaft ons een
prima fundering waarop wij verder kunnen bouwen aan de toekomst van onze gemeente.
Met als belangrijk uitgangspunt, Zundert een zelfstandige gemeente!
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1. Veiligheid staat voorop.
Wat willen we:
De gemeente Zundert is een fantastische omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Dit willen
we graag zo houden. Het is daarom dat we criminaliteit maar zeker ook overlast door hangjongeren
verder willen terugdringen. In een actieve samenleving waar burgers en ordehandhavers met elkaar
samenwerken moet het mogelijk zijn veiligheid op straat, een veilige woonomgeving, te realiseren. In
onze woonkernen maar zeker ook in het buitengebied. Ook voor de ondernemers in onze gemeente
geldt dat hun harde werk niet mag worden gefrustreerd door criminaliteit. De zichtbaarheid van
ordehandhavers (politie en/of BOA’s) moet hieraan bijdragen.

Hoe gaan we dat bereiken:
•

Aanrijtijden van brandweer, ambulance en politie moeten voldoen aan de normen die
daarvoor gelden.

•

Jongeren worden via opvoeding en opleiding (ouders, scholen) preventief (jongerenwerk) en
waar nodig corrigerend (politie, bureau Halt) begeleid naar zelfstandig en verantwoord
functioneren.

•

(Mobiel) cameratoezicht op plaatsen waar overlast veroorzaakt wordt intensiveren.

•

De politie moet in de gemeente zichtbaar zijn. Het is daarom dat VVD zich hard maakt voor
verruiming van de openingstijden van de politiepost in het gemeentehuis.

•

Verder stimuleren van buurtpreventie om zelfredzaamheid van burgers te vergroten.

•

BOA’s moeten bevoegdheden krijgen om in te grijpen bij kleine ergernissen. Zichtbare
handhaving zal immers het gevoel van veiligheid vergroten. Hierbij kan ook gedacht worden
aan het intensiever inzetten van de interventieteams.

•

Een zero-tolerancebeleid toepassen op overlastgevers.

•

Wanneer burgers melding doen van een onveilige situatie zal dit door handhavers beter
opgevolgd moeten worden. Misdaad melden moet immers lonen.

•

Verhogen van de verkeersveiligheid door snelheidshandhaving en verlaging van
verkeersintensiteit binnen de bebouwde kom.

•

Vakantieparken en campings hebben een recreatief doel. Dit doel moeten wij niet alleen
handhaven bij Camping Fort Oranje maar op alle recreatieparken.

•

De huisvesting van arbeidsmigranten moet in regionaal verband worden geregeld.

•

Veiligheid start bij een omgeving die er netjes uitziet. Zwerfvuil dient kordaat worden
bestreden en meer afvalbakken moeten zorgen voor een schone gemeente. Om die reden wil
de VVD ook de openingstijden van de milieustraat verruimen.
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2. Financieel degelijk en stabiel.
Wat willen we:
VVD staat voor een gemeentelijk huishoudboekje dat structureel op orde is. Een gemeente moet
transparant zijn en zorgen dat er niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Gemeentelijke lasten
dienen in principe gebaseerd te zijn op kostendekkendheid.
De VVD is voorstander van een kleine en efficiënte lokale overheid waarbij de gemeente zich primair
richt op de taken die ze moet doen.

Hoe gaan we dat bereiken:
•

Een verhoging van de lokale heffingen bedraagt jaarlijks niet meer dan de inflatiecorrectie
tenzij incidenteel voor een specifiek Zunderts doel met een duidelijke meerwaarde

•

De heffing van de andere lokale belastingen (rioolrecht, afvalstoffenheffing en leges) zijn
kostendekkend, niets meer en niets minder.

•

Hondenbelasting moet worden afgeschaft.

•

Bezuinigingen gaan in principe vóór belastingverhogingen.

•

Een strakke controle houden op de uitgaven. Reserves worden niet ingezet voor de
bekostiging van structurele uitgaven.

•

Als zelfstandige regiegemeente streeft Zundert naar nauwe samenwerking met D6gemeenten. Overlapping binnen samenwerkingsverbanden moet voorkomen worden. Alle
samenwerkingsverbanden dienen dan ook heroverwogen te worden met betrekking tot doel,
belang en kostenaspect. Nieuwe samenwerkingsverbanden worden alleen aangegaan als
hierdoor kwaliteit verbetert, de kosten verminderen en/of kwetsbaarheid wordt
weggenomen. Ook bij het inhuren van externe adviesbureau wordt op deze wijze getoetst.
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3. Een aantrekkelijke woongemeente.
Wat willen we:
De gemeente Zundert is een aantrekkelijke woongemeente en moet dit in de toekomst blijven. Daarom
moeten in de gemeente nieuwe woningen gebouwd worden voor ten minste de woonwensen van de
eigen inwoners. Realisatie van voldoende koopwoningen in alle prijsklassen is daarvoor een noodzaak.
Wie wil kopen, maar ook wie wil huren kan in de gemeente Zundert terecht. Het is goed toeven in alle
kernen, met de noodzakelijke voorzieningen voor jong en oud op korte afstand.
In het buitengebied komen steeds meer agrarische bebouwingen leeg te staan. Hiervoor dienen
passende oplossingen geboden te worden. Verruiming van het gebruik, dus niet agrarisch en toch
passend in de landelijke omgeving, van deze gebouwen dient mogelijk te zijn. Vergunningen dienen zo
snel mogelijk afgegeven te worden en de procedures rondom welstand dienen verder versoepeld en
vereenvoudigd te worden, zeker na het invoeren van de omgevingswet.
Bij renovatie en nieuwbouw is duurzaamheid een belangrijk thema. Naast het feit dat het goed is voor
het milieu zorgt het ook voor extra wooncomfort en kent het een financieel voordeel voor de bewoner.
De gemeente Zundert zal daarnaast middels de woonvisie ook moeten voorsorteren op de wettelijke
verplichting om vanaf 2020 (bijna) energieneutraal te bouwen.

Hoe gaan we dat bereiken:
•

Er dient gebouwd te worden naar behoefte en doelgroepen. Trek hierbij lering uit de woonenquête gehouden onder inwoners (Achtmaal). Sociale huurwoningen voor de primaire
doelgroep, middel dure huur- en goedkope koopwoningen voor starters en middeninkomens.

•

Levensloopbestendige woningen voor de senioren en zelfbouwers krijgen ook een kans door het
beschikbaar zijn van kavels voor zelfbouw.

•

Starterslening voor nieuwkomers op de woningmarkt blijven faciliteren om zo eigen woning bezit
te stimuleren.

•

Plannen voor de her in te richten straten, groenvoorzieningen en pleinen worden in overleg met
bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden voorbereid.

•

We maken actief gebruik van kennis die aanwezig is bij adviesraden, dorpsraden,
bewonersgroepen, vrijwilligersorganisaties en in het bedrijfsleven.

•

Verruiming in de mogelijkheden voor het gebruik van Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
en oplossingsgericht meedenken waar mogelijk. VVD zou dit graag ondersteunen met een
sloopregeling voor voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.

•

Ondersteunen, waar mogelijk, van initiatieven vanuit de samenleving ter verhoging van de
leefbaarheid.
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4. Bedrijvig Zundert.
Wat willen we:
Een gezonde economische ontwikkeling ligt aan de basis van het voorzieningenniveau in onze
gemeente. Dit is de basis voor het in stand kunnen houden van verenigingen,
vrijwilligersorganisaties en sociale- en welzijnsvoorzieningen en draagt bij aan het zijn van een
aantrekkelijke woongemeente. De VVD wil een innovatief ondernemend Zundert. Denk daarbij
aan een vestgingsbeleid wat moet stimuleren om leegstand in de winkelstraten en op
bedrijfsterreinen te verkleinen. Ook wil de VVD meer mogelijkheden bieden aan startende
ondernemers.
Onze agrarische sector moeten we waar mogelijk helpen reageren op landelijke en provinciale
beleidsvoornemens. Voor het verder terugdringen van leegstand van agrarische bedrijven en
het hergebruik daarvan, dient maatwerk geleverd te worden.
Hoe gaan we dat bereiken:
•

Van randweg naar een volledige rondweg, een ontsluiting van Beekzicht heeft daarbij de
eerste prioriteit. Dit heeft daarnaast een positief effect op de aantrekkelijkheid van
bedrijventerreinen in deze omgeving.

•

Agrarische ondernemers krijgen ruimte voor ontwikkeling van hun bedrijf en via maatwerk
kan verdere uitbreiding van bestaande bedrijven plaatsvinden mits dit passend is in de
omgeving. VVD zou dit graag ondersteunen met een sloopregeling voor voormalige
agrarische bedrijfsgebouwen.

•

Winkels en winkelgebieden zijn goed bereikbaar met voldoende parkeerruimte en het
parkeren blijft gratis.

•

We blijven waar mogelijk werken met een aanbestedingsbeleid dat voor de Zundertse
ondernemers aantrekkelijk is en voor hen ook daadwerkelijk kansen biedt.

•

Het bestemmingsplan buiten het centrumgebied versoepelen zodat, waar passend, (lang)
leegstaande winkels/bedrijfslocaties ook gebruikt kunnen worden als woonruimte.
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Goed onderwijs als basis voor toekomstig succes
Wat willen we:
Een school moet een veilige plaats zijn waar gemoedelijkheid heerst en waar kinderen de persoonlijke
aandacht en scholing krijgen die zij verdienen. Onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om zich te
kunnen ontplooien en een zelfstandige toekomst op te bouwen. De VVD wil dat onderwijshuisvesting
voldoende kwaliteit heeft en dat onderwijsorganisaties hun financiële middelen hiervoor doelmatig
aanwenden.

Hoe gaan we dat bereiken:
•

Gedegen en professioneel onderzoek moet aantonen of binnen de kernen Zundert en KleinZundert de kleinschaligheid van de huidige schoolgebouwen de voorkeur heeft boven één
centraal gelegen schoolgebouw. Kostenoptimalisatie en inhuur van onderwijsspecialisatie moet
daarbij in beide gevallen bovenschools gerealiseerd worden.

•

Toezicht op kwaliteit van huidige onderwijslocaties. Kinderen hebben recht op een comfortabele
schoolomgeving die voldoet aan de eisen van deze tijd. Schoolbesturen moeten hiervoor hun
verantwoordelijkheid nemen.
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5. Burger- en overheidsparticipatie.
Wat willen we:

De VVD staat voor een tolerante samenleving, waarbij iedereen meedoet. Bij de VVD staat niet
je afkomst maar je toekomst centraal, niet je geloof maar je gedrag. Buurthuizen en
gemeenschapshuizen vervullen een belangrijke functie als ontmoetingsplaats in de kernen
dankzij inzet van de vele vrijwilligers. De VVD wil dat verdere verzelfstandiging van deze centra
en eventuele andere accommodaties wordt gestimuleerd.
Inwoners dienen zoveel als mogelijk zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het op peil en
schoon houden van hun eigen woonomgeving om zo te zorgen voor verrijking van de woon- en
leefsituatie binnen de gemeente. Dit geldt voor alle kernen en inwoners binnen alle leeftijdsgroepen.
Zelf denken en samen doen past goed bij dit onderwerp. Het initiatief komt van de inwoners en de
ambtelijke organisatie faciliteert in ondersteuning met raad en daad!
We zijn op zoek naar een juiste aansluiting van de ambtelijke organisatie van onze gemeente met de
lokale samenleving. Er wordt volop gesleuteld aan structuur, cultuur, werkwijze, competenties en het
ontwikkelen van een “gemeenschappelijke taal” binnen de gemeente Zundert. De zoektocht naar een
passende vorm van samenwerking tussen burgers en de gemeente is daarbij de uitdaging.

Hoe gaan we dat bereiken:
•

Participatie geldt voor jong en oud en dus ook voor u als inwoner van de gemeente Zundert.

•

In gesprek gaan met elkaar over verschillende onderwerpen met als doelstelling te
inventariseren hoe de inwoners hierover denken en welke ideeën er leven. Deze ideeën
omzetten in initiatieven die omgezet kunnen worden naar uitvoering in de praktijk. Denk hierbij
aan het samenstellen van gespreksgroepen vanuit verschillende disciplines (inwoners,
vrijwilligersorganisaties, ondernemers, ambtenaren en college)

•

Alle ideeën en initiatieven over wat er nog wordt gemist in de gemeente, verdienen een eerlijke
kans en worden beoordeeld op haalbaarheid en betaalbaarheid.

•

Door een transparante communicatie op een open platform (social media/
e-mail / nieuwsbrief ) houden we elkaar op de hoogte van het proces en de status waarin een
onderwerp verkeert.

•

De reeds bestaande zeer grote groep vrijwilligers binnen de gemeente krijgt op deze manier een
beter platform om haar ideeën en wensen kenbaar te maken.

•

Wij komen naar alle kernen toe om de ideeën en initiatieven op te halen en als brug te
functioneren naar de gemeentelijke organisatie.

•

Inrichting van de omgevingswet als basis voor minder regels, meer ruimte voor initiatief, lokaal
maatwerk en meer vertrouwen in de gemeente. Vooruitlopend daarop zal de gemeente de
bereikbaarheid moeten vergroten. Zaken online regelen of ’s-avonds past immers bij deze tijd.
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6. Sociaal en betrokken voor jong en oud.
Wat willen we:
De afgelopen jaren is er veel veranderd in het sociaal domein: de nieuwe Jeugdwet, de transitie van de
AWBZ naar de WMO en de nieuwe Participatiewet die allemaal op het bordje van de gemeente terecht
zijn gekomen. De meeste mensen, jong en oud, vinden zelfstandig hun weg in de maatschappij. Waar
noodzakelijk kan een beroep op hulpverlening worden gedaan. We maken uitsluitend geld vrij voor
mensen die het écht nodig hebben en voor écht sociaal beleid dat werkt. Voorzieningen moeten wat ons
betreft goed, efficiënt en rechtvaardig zijn. Misbruik moet streng worden aangepakt. We willen niet dat
mensen zich verschuilen achter sociale voorzieningen, maar dat iedereen zo veel mogelijk mee doet in en
voor de maatschappij.
De VVD wil een goede bewaking van uitgaven binnen het sociale domein. Regionale samenwerking is
cruciaal voor het beheersen van de kosten en het op peil houden van het verzorgingsniveau waarbij de
eigen verantwoordelijkheid van de burger leidend is. De VVD gelooft in de kracht van mensen die
participeren in onze maatschappij en niet langs de kant staan. De VVD ondersteunt initiatieven als
vestiging van zorgboerderijen e.d.
De VVD gelooft in de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen, de sociale netwerken in de dorpen
vormen de spin in het web om dit te bewerkstelligen. In elke dorpskern willen we een goed vrijwilligersen verenigingsklimaat zodat sociaal maatschappelijke activiteiten via een grote plaatselijke
betrokkenheid tot stand komen.

Hoe gaan we dat bereiken:
•

We stellen doelen aan inzet van gemeenschapsgeld. Instanties welke hulp- en of
dienstverlening leveren krijgen een resultaatverplichting.

•

We geven alleen hulp en zorg aan de mensen die het echt nodig hebben en we bestrijden de
profiteur. Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op
de laatste cent teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd.

•

We schaffen regelingen die niet aantoonbaar resultaat opleveren af, om beter beleid te
kunnen betalen.

•

We ondersteunen en faciliteren de verenigingen met al hun vrijwilligers. We zijn
voorstanders van de jaarlijkse indexering van de subsidies.

•

Ogen niet sluiten voor de zorgproblematiek, maatwerk voor zorg aanbieden, geen
standaardpakketten en geen vaste budgetten.

•

Multifunctioneel gebruik van gebouwen voor sociaal maatschappelijke doeleinden is
uitgangspunt.

•

Senioren en ouderen dienen zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren en op zichzelf te
blijven wonen. We ondersteunen daarom voorzieningen voor ouderen zoals steunpunten en
woningen met zorg.

•

Organisaties zoals KBO, Stichting Welzijn Zundert of beroepsorganisaties op basis van een
gezonde samenwerking blijven faciliteren om zo dichter bij de zorgproblematiek te blijven.
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7. Sport en cultuur.
Wat willen we:
De VVD wil de vrijetijdseconomie binnen de gemeente stimuleren. De VVD is voorstander van uitbreiding
van mogelijkheden voor agrariërs door voorzieningen te realiseren op toeristisch en recreatief gebied
zoals het vestigen van Bed & Breakfast-accommodaties en camperplaatsen.
Een toeristisch fonds, gevoed met o.a. de inkomsten uit de toeristenbelasting moet worden ingericht
waarmee initiatieven op toeristisch gebied worden gestimuleerd. De gemeente neemt de uitvoering van
de aanwezige cultuurnota krachtig ter hand. De VVD vindt dat culturele en maatschappelijke
organisaties en verenigingen in principe zelfredzaam dienen te zijn maar steunt het verenigingsleven in
Zundert waar het nodig en verantwoord is.
De sportaccommodaties in alle kernen moeten goed worden onderhouden. Jong en oud moeten op onze
sportaccommodaties terecht kunnen omdat dit zorgt voor een sociale binding onder onze burgers.
Verzelfstandiging van sportverenigingen is, onder de juiste condities, iets wat VVD support.

Hoe gaan we dat bereiken:
•

Oprichting toeristisch fonds om middels toeristenbelasting daadwerkelijk het toerisme te
stimuleren in samenspraak met de stichting PRET. Dit fonds biedt ook ondersteuning bij het
uitdragen waar Zundert cultureel trots op is. Denk aan Corso, van Gogh, de Weeghreyse, de
Boerendag, de Aardbeienfeesten etc. Herkenbaarheid van deze thema’s in onze
winkelstraten mag vergroot worden.

•

Invulling en vervolg geven aan de cultuurnota. VVD is van mening dat we enorm trots mogen
zijn op het Corso in Zundert, dit is het visitekaartje van de gemeente. In de cultuurnota staan
ook de kleinere cultuurvormen beschreven, waarvoor in de gemeente zeker plaats moet zijn.

•

Uitvoering geven aan de opgestelde sportvisie zodat sportaccommodaties voldoen aan de
hedendaagse eisen, ook in de kleinere kernen van onze gemeente.

•

Sportverenigingen ondersteunen in de mogelijkheid tot verzelfstandiging (dit kan volledig zijn
maar ook op kleinere initiatieven). Door besturen van sportverenigingen ondersteuning te
bieden in het verzelfstandigingsvraagstuk wordt het mogelijk voor sportverenigingen om
zelfstandig en professioneler te opereren. In kleine stappen vooruit heeft daarin de voorkeur
voor de VVD.

•

Aandacht voor huisvesting van gildes en schietverenigingen, vanaf moment dat huidige
locaties in het geding komen.

•

Opwaardering van het centrum van de diverse kernen. De Molenstraat in Zundert.
Lindekensplein in Rijsbergen. Voormalig Voorbraak terrein in Rijsbergen naar een
evenemententerrein. Maar ook investeren in de kernen Achtmaal, Klein Zundert en
Wernhout.

•

We mogen trots zijn op onze gemeente en dit zeker uitdragen naar alle nieuwe inwoners die
zich in Zundert vestigen. Geef nieuwe inwoners een welkomstpakket en/of informatieavond
waarin we deze trots uitstralen.
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Afsluitend woordje
Het verkiezingsprogramma van de VVD borduurt voort op de ingeslagen weg van de afgelopen vier jaar.
De VVD wil graag de vele initiatieven die in de afgelopen periode daadwerkelijk op de rol gezet zijn, tot
uitvoering brengen en afronden.
In het programma is getracht duidelijk te maken waarvoor de VVD de komende jaren staat. Een programma
op basis van liberale uitgangspunten, dat een waarborg biedt voor de welvaart en het welzijn voor alle
inwoners van de gemeente Zundert.
Meedoen maakt leefbaar en als volkspartij is de VVD daarom de beste lokale partij die met een groot
aantal kandidaten voor u klaar staat. Zie hiervoor bijgevoegde kandidatenlijst.
VVD, voor óns Zundert.
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Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
1

Geus, Lauran

Zundert

2

Vreijsen, Floor

Rijsbergen

3

Arnouts, Bas

Zundert

4

Paludanus, Fred

Zundert

5

Oostvogels, Rachel

Achtmaal

6

Verheijen, Bas

Wernhout

7

Dam, Teun van

Rijsbergen

8

Arnouts, Johan

Achtmaal

9

Roberts, Gladys

Zundert

10

Mutsters, Dave

Zundert

11

Kennis, Francien

Zundert

12

Boot, Alfred

Klein-Zundert

13

Frijters, Marian

Rijsbergen

14

Bedaff, Marty van

Zundert

15

Backx, Arjan

Zundert

16

Brouwers, Ingrid

Zundert

17

Peijl, Jean-Pierre van der

Zundert

18

Elst, Maikel

Achtmaal

19

Roks, Jan

Zundert

20

Hassel, Jack van

Wernhout

21

Tankeren, Jaap van

Zundert

22

Vreijsen, Tommy

Zundert

23

Verheijen, Fred

Klein-Zundert

24

Groenewegen, Gert

Achtmaal

25

Utens, Piet

Rijsbergen
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