Verkiezingsprogramma VVD Gemert‐Bakel. 2018‐2022.

DE VVD GEMERT‐BAKEL, EEN PARTIJ IN BEWEGING!

Dit program omvat de visie en uitwerking van de standpunten van de VVD Gemert‐Bakel.
Omdat de samenleving in beweging is, zal dit program de komende vier jaar steeds in beweging
blijven. Standpunten die niet meer actueel zijn zullen verwijderd worden, en standpunten die nieuwe
onderwerpen bevatten zullen toegevoegd worden. Wij zijn een open transparante partij die in
beweging is.
De herkenbare VVD standpunten zullen de basis zijn van ons verkiezingsprogramma. Hierbij kun je
denken aan: regie op je eigen leven, beschermen van de jeugd, zinvol bezig zijn, minder regels, eigen
verantwoordelijkheid, minder bureaucratie, betere communicatie, kleinere overheid, betekenis volle
contacten, stimuleren ondernemen, eenvoudige procedures, stimuleren vrijwilligerswerk enz.
Onderstaand onze 17 speerpunten:
RECREATIE
Onze gemeente is een prachtige landelijke gemeente. Recreatie is dan ook van groot belang. De VVD
is dan ook sterk voorstander van een snelle ontwikkeling van de Rooye Asch. Ook is dit van belang
voor de ondernemers in onze gemeente. Dit vakantiepark kan extra economische activiteiten
genereren. Als VVD zijn wij hier natuurlijk voorstander van. Ook met betrekking tot het kasteel is het
belangrijk dat er snel iets gaat gebeuren. Het kasteel is natuurlijk een van de mooiste parels in onze
gemeente. Een van de zaken die daarbij ook geregeld moeten worden is dat het kasteel weer
toegankelijk wordt voor iedereen. Recreatie is in onze gemeente van groot belang voor het midden‐
en kleinbedrijf. We zijn van mening dat dat de prachtige omgeving en het karakter van de dorpen
speerpunt moet worden gemaakt voor het toerisme. Natuurgebieden moeten zoveel mogelijk
toegankelijk zijn. Als het meerwaarde oplevert is het belangrijk om goed samen te werken met
buurgemeenten. Toeristenbelasting zal te allen tijde terug moet vloeien naar de sector.

FINANCIËN
Enkele jaren geleden stond de gemeente Gemert‐Bakel aan een financiële afgrond. Gelukkig is daar
de laatste paar jaren verandering in gekomen. Alleen de burger voelt er bijna niks van. De Onroerend
zaak belasting OZB voor woningen is een van de hoogste in de regio. Als je kijkt naar de 20
omringende gemeenten dan is Gemert‐Bakel de op één na duurste. Terwijl bijvoorbeeld de
gemeente Laarbeek bij de goedkoopste hoort. Hier is dus werk aan de winkel. De OZB zal sterk
moeten dalen om onze burger niet te veel te balasten. Wij als VVD vinden dat de OZB niet gebruikt
mag worden om de begroting sluitend te maken. Ook zal komende jaren het financiële risico terug
gebracht moeten worden zodat bij een financiële tegenvaller niet gelijk ingrijpend moet worden
bezuinigd.
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CENTRA
Leegstand van winkels moeten we met zijn allen zoveel mogelijk voorkomen. Nieuwe investeerders
zijn voor ons van harte welkom en dient gestimuleerd te worden voor Gemert maar ook voor alle
kerkdorpen. Er moet meer oog komen voor de problematiek van de centrums van de kerkdorpen.
Het is voor de inwoners van onze gemeente belangrijk dat het centrum van Gemert een regionale
functie blijft behouden. Als politiek zullen we dit ook moeten blijven faciliteren. Hopelijk kan een
toekomstige ontwikkeling van het kasteel hier aan bijdragen. (De toekomstige ontwikkeling van het
kasteel Gemert biedt hierin een kans die wij als gemeente met beide handen moeten aan grijpen en
wij vinden dat raad en college bij de toekomstige ontwikkeling zich pro actief en sterk faciliterend
dient op te stellen om ruim baan te maken voor de ontwikkeling van het kasteel.) Net zoals wij dat
ook vinden voor andere initiatieven die voor een belangrijke bijdrage voor de lokale economie
kunnen zorgen.
ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
De laatste jaren zijn er door het rijk veel van deze taken op het bordje van de gemeente neergedaald.
Wij vinden dat burgers die, om wat voor reden dan ook niet in staat zijn volwaardig aan de
maatschappij deel te nemen, ondersteund moeten worden. Bijna alle taken met betrekking tot werk,
zorg en jeugd worden tegenwoordig door de gemeente geregeld. Er komt meer verantwoordelijkheid
bij de burger te liggen. De VVD kijkt daarbij in eerste instantie naar wat mensen, met behulp van hun
omgeving, wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Doelstelling daarbij is dat mensen met een
beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, ook de groepen die niet kunnen terugvallen
op familie en vrienden. Vrijwilligerswerk waaronder mantelzorg moet daarom optimaal worden
ondersteund. Tevens streven we naar een zorg dicht bij de burger waarin korte lijnen van belang zijn.
Ook de wijkteams moeten goed georganiseerd zijn. Een wijkteam dat niet bestaat uit alleen maar
denkers maar ook doeners. Mensen met ervaring uit de praktijk. Met daarbij minder bureaucratie.
DRUGSPROBLEMATIEK ONDER DE JEUGD
Drugsproblematiek onder de jeugd is een toenemende zorg in Nederland. Meer jongeren gebruiken
drugs en ook op steeds jongere leeftijd. Soms is het zelfs te koop bij de lokale middenstand (lachgas).
Wij vinden dat er extra aandacht moet komen voor de bestrijding van drugsgebruik onder de jeugd in
onze gemeente. Meer aandacht voor voorlichting en preventie. Het aanscherpen van handhaving zou
een goede zaak zijn. De VVD is een voorstander dat er standaard in groep 7 en 8 en in de eerste twee
jaar van het voorgezet onderwijs een drugspreventie project wordt opgezet. Daarnaast vinden wij
dat er meer aandacht moet komen voor ONAANGEKONDIGDE drugscontroles. Drugsgebruik in de
horecagelegenheden in Gemert‐Bakel is een groot probleem. Vanuit verschillende hoeken krijgen wij
signalen dat het 365 dagen per jaar sneeuwt in onze gemeente. Dit probleem dient in
gezamenlijkheid met de betrokken ondernemers opgepakt te worden. Nieuw beleid om
horecaondernemers die weinig effort plegen te stimuleren hun bijdrage in de aanpak van dit
probleem te bewerkstelligen. Voor onze jeugd zou het goed zijn dat zij meer blauw op straat zien. De
politie zou tijdens de horeca spitsuren meer speekseltesten af kunnen nemen om het verkeer veiliger
te maken. Sinds 1 juli 2017 heeft de politie deze bevoegdheid. Ook vinden wij het een goed idee om
tijdens grote evenementen met behulp van speurhonden bezoekers te controleren op bezit van
verdovende middelen. Zulke bepalingen zouden in een vergunning opgenomen kunnen worden.
Gemert‐Bakel heeft in 2017 het aantal jongerenwerkers al verhoogd naar 2,6 fte, maar het zou goed
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zijn als er ook een 'meiden‐jongerenwerker' aan toegevoegd zou worden. De VVD vindt dat er meer
zichtbaarheid gecreëerd moet worden voor organisaties die zelfhulpgroepen ondersteunen. Al deze
initiatieven zouden er voor kunnen zorgen dat het drugsgebruik onder de jeugd een HALT wordt
toegeroepen en er een beter sociaal vangnet gecreëerd wordt voor ouders en jeugd die met
drugsproblematiek geconfronteerd worden.
GELUIDSOVERLAST
Een bruisend uitgaansleven is goed en wordt door de VVD omarmd. Maar er dient daarbij beter
rekening gehouden te worden met burgers die daar overlast van hebben. De huidige geluidsnormen
en tijden van geluidsproductie dienen bijgesteld te worden naar een acceptabel niveau. Soms gaan
feesten in het buitengebied door tot 4 uur in de nacht. Wij denken dat deze overlast best wel
verlaagd kan worden.
JONGEREN 12 T/M 18 JAAR
De meeste jongeren gaan tussen hun twaalfde en achttiende jaar voor het eerst stappen. Het zou
goed zijn als hier meer aandacht aan besteed wordt. Initiatieven op dit gebied zullen door de VVD
gestimuleerd worden. Het is belangrijk om hier samen te werken met ondernemers, culturele
instellingen en de Eendracht.
DEREGULERING
Als we kijken naar het leven en ondernemen in de gemeente Gemert‐Bakel dan gedijt dat het beste
met zo weinig mogelijk regels. De gemeente dient helder en consistent te zijn in zijn regelgeving.
Schaf regelgeving die niet te handhaven is af.
DUURZAAM
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid. Duurzaam betekent voor
de VVD vooral toekomstbestendig, rekening houdend met de toekomstige generaties. Zowel voor
het milieu als op sociaal gebied en binnen de randvoorwaarden die gesteld worden door het
economische systeem (lange termijn winstgevend). Dit betekent dat wij duurzame initiatieven
stimuleren. Goede duurzame initiatieven mogen niet te veel door regels en procedures belemmerd
worden.
ONDERWIJS
Wij vinden veiligheid en geborgenheid dichtbij huis belangrijk. De VVD ondersteund de ontwikkeling
van de integrale kind centra, zodat goede voorschoolse voorzieningen, onderwijs en opvang voor
iedereen, op een passende manier, toegankelijk moet kunnen zijn. Van groot belang is ook dat wij
onze jeugdige inwoners goed voortgezet onderwijs aan kunnen bieden. Voor de VVD is het wel
duidelijk dat goed onderwijs voor vele jongeren toekomst bepalend is.
AGRARISCHE SECTOR
Terwijl de wereld schreeuwt om duurzaam geproduceerd voedsel, haalt de provincie Brabant de
teugels aan op het vlak van de intensieve veehouderij. Het vertrouwen tussen agrariër en burgers is
tot een dieptepunt gedaald. Dat is zonde. Met de nieuwe regelgeving moet de agrariër ook in onze
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gemeente aan deze regels voldoen. Rundvee en varkensbedrijven worden voor een bijna
onmogelijke keuze gesteld. Maar er zal toch iets moeten gebeuren om niet steeds weer het milieu te
belasting. Dit is bij de sector bekend. Zij willen daar hun medewerking aan verlenen. Wij als VVD
willen graag meedenken om samen met de sector tot een oplossing te komen. Er is jaren geleden al
ruimte gecreëerd om grotere bedrijven de mogelijkheid te geven om uit te breiden. (reconstructie)
De moderne voorzieningen binnen deze sector zijn milieu vriendelijker en juist op gezondheid zijn de
regels aangetrokken en verbetert. Dus zijn we op de goede weg, maar wij zijn er nog lang niet, dit
kost geld, tijd en energie.
Nederland is de tweede exporteur van de wereld als het gaat om agrarische producten. Agrariërs in
onze gemeente zijn van groot economisch belang, dus ook van belang voor onze gemeenschap. Wij
vinden dan ook dat het vertrouwen tussen boer en burger hersteld moet worden. Er zal weer een
dialoog op gang moeten komen. Maar ook een daadkrachtige handhaving van de regelgeving is
nodig. Onderling respect voor telers, veehouders en burgers is de basis. De sector is van groot belang
voor onze economische positie.
RUIMTE VOOR ONDERNEMEN
Als het goed gaat met lokale ondernemers dan gaat het ook goed met de gemeente. Een gemeente
bestuur moet dan ook ten dienste staan van gezond ondernemen. Maak regelgeving flexibel. En
probeer zoveel mogelijk belemmeringen voor goed ondernemen weg te halen. Geef lokale
ondernemers kans om mee te doen bij aanbestedingen. Probeer zo veel mogelijk lokale
ondernemers te betrekken bij werk dat door de gemeente uitbesteed wordt. Ook zullen we de
komende vier jaar de lokale leegstand zoveel mogelijk moeten verminderen. Gemert‐Bakel is heel
goed bereikbaar vanuit Brainpoort. Bedrijven uit onze gemeente kunnen meeliften met de kennis uit
de directe omgeving.
VEILIGHEID
Iedereen moet zich veilig voelen. De basis van fijn wonen is veiligheid van groot belang. Als
gemeentebestuur moet je daarom criminaliteit aanpakken. Privacy gevoelige informatie van onze
inwoners mag nooit in verkeerde handen terechtkomen. Daarom is aanpak van cybercriminaliteit
ook erg belangrijk.
BEREIKBAARHEID
Bereikbaarheid is van groot belang. Vanuit Gemert denken we bij ontsluiting van het auto verkeer
altijd aan de A73 bij Boxmeer of de A 67 naar Eindhoven/ Venlo. Eigenlijk is dat raar omdat de A 50
bij Uden een veel dichter bij liggende snelweg is. Wij zouden dan ook voorstander zijn van het idee
om eens te onderzoeken of een aansluiting naar de A 50 westelijk van Boekel mogelijk is. Dat zou dan
betekenen dat we vanuit Gemert binnen 10 minuten op de snelweg rijden. Bij bereikbaarheid
moeten we niet alleen denken aan het auto verkeer. Ook hoogwaardige snelfietspaden en
hoogwaardig openbaar vervoer zijn hier van groot belang. Bereikbaarheid verbeteren door de N 279
zo snel mogelijk 2 maal 2 rijstroken te maken is een prioriteit. Ook zal er zo snel mogelijk een
oplossing moeten komen voor de doorstroming van het verkeer bij de Beekse Brug. Ook is een
centrale plaats voor het openbaar vervoer in Gemert een belangrijke opgave voor de toekomst.
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OPENBAARVERVOER
Samen met de Provincie en vervoersbedrijven heeft Gemert‐Bakel een betere verbinding met de
regio gekregen. Nijmegen is weer goed bereikbaar met het openbaar vervoer met de buslijn via
Boxmeer, ook is het Elkerliek ziekenhuis weer rechtstreeks bereikbaar vanuit Gemert. Allemaal
voordelen. Maar wanneer er 5 tot 6 buslijnen op één halte bij elkaar komen is dit niet wenselijk. Op
dit moment komen alle buslijnen uit op het Pastoor Poelplein (Jumbo supermarkt), wat
verkeershinder met zich mee brengt. Maar ook de veiligheid voor de reizigers gevaar op levert door
de Vondellaan te moeten oversteken voor een overstap. De VVD heeft al jaren geleden een goed
onderbouwd plan gemaakt voor een busstation (de Peelse Poort), dit plan is voor de VVD nog steeds
actueel en zal een speerpunt worden voor de komende periode 2018‐2022.
WONINGBOUW
De VVD blijft toezien dat er voldoende woningen gebouwd worden, zodat wachtlijsten straks tot het
verleden behoren. Wel dienen de nieuw te bouwen woningen te voldoen aan het Parijse klimaat
akkoord. De gemeente zal met alle partijen om de tafel moeten om een omgevingsvisie energie te
ontwikkelen. Aardgasvrije wijken moeten hoog op de agenda geplaatst worden. Ook het
verduurzamen van onze warmtevoorzieningen zijn van groot belang. Als gemeente kiezen we voor
een energie zuinige nieuwbouw. Liefs zonder aardgas. De VVD is voorstander om samen met
bewoners en netwerkbeheerders een initiatief te ontwikkelen om bestaande woonwijken te
verduurzamen.
AANBESTEDINGEN
Het is zeer belangrijk om als gemeente goed aan te besteden. Een professionele aanbesteding is van
groot belang. Probeer de toegang tot deze aanbestedingen voor MKB overzichtelijk en toegankelijk
te maken. Probeer als gemeente zoveel mogelijk offertes aan te vragen bij LOKALE ondernemers.
Soms is het verstandiger om een aanbesteding niet in één groot contract aan te besteden, maar in
verschillende kleinere contracten. Je hoeft dan niet Europees aan te besteden. Met als gevolg dat
lokale ondernemers veel meer kans krijgen om de opdracht te verwerven. Met als gevolg meer
werkgelegenheid in onze mooie gemeente.
U KUNT OP ONS REKENEN!
RECHTS HEEFT VOORRANG

VVD LIJST 6

ANDERS KOMEN ER BROKKEN
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