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Stemwijzer 
Gemeente Waalre

Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kiest dan de
nieuwe gemeenteraad van Waalre. Om u te helpen een keuze te maken,
vindt u op deze pagina de standpunten van de Waalrese politieke partijen
over thema’s die in ons dorp leven. We hopen dat deze Stem Wijzer u op
weg helpt en zien u graag op 19 maart 2014 in het stembureau.

Partij Veiligheid Onderwijs Senioren Jeugd Cultuur Sport Werkgelegenheid/
bedrijven 

Duurzaamheid,
groen & milieu

Verkeer Wonen 
& Woningbouw

Voorzieningen Belastingen Sociale samenhang,
ondersteuning en
zorg

Kwaliteit van
bestuur en
dienstverlening

Zelfstandigheid

Buurtpreventie via bv face-
bookpagina, jong & oud
werken samen aan sociale
controle, klankbord via de
wijkcentra en de buurtver-
enigingen, stimuleren van en
het behoud van buurt-
verenigingen.

Met maatschappelijk mid-
denveld en scholen optrek-
ken om problemen snel te
signaleren en onze jeugd te
helpen een goede toekomst
op te bouwen. 

Ouderen wonen in buurten
met jongeren en dichtbij
voorzieningen. Buurtbus
moet blijven. Opzetten vrij-
willige taxi- en boodschap-
pendienst. 

Stimuleren van activiteiten
via organisaties zoals de
jeugdgezondheidszorg, peu-
terspeelzalen, kinderopvang,
verenigingen, centrum voor
maatschappelijke deelname
(CMD) en voorzieningen in
de wijken zoals speeltuintjes
en trapveldjes.

Cultureel en historisch erf-
goed van Waalre voor onze
toekomstige generaties be-
houden.

In het kader van geestelijke
en lichamelijke volksgezond-
heid is sport van groot be-
lang. We zullen dit daar
waar nodig faciliteren.

Alleen schone maakindus-
trie. Agrariërs ruimte bieden
bedrijf te combineren met
‘groen en duurzaam’ onder-
nemen en initiatieven zorg
& recreatie. Toestaan van
bedrijven en recreatievoor-
zieningen in beeldbepalende
panden. Bijvoorbeeld na-
tuurpoorten en Markt
Waalre-dorp.

Zoeken naar balans tussen
natuur, mobiliteit, wonen en
werken. Goed bereikbaar
openbaar vervoer, veilige
fietspaden en goed begaan-
bare trottoirs zijn in dit ver-
band essentieel. Afvalbeleid
moderniseren: meer recy-
clen, minder restafval.

Meewerken aan regionale
oplossingen voor minder en
veiliger doorgaand verkeer.
Openbaar vervoer, buurt-
bus en fietsgebruik stimule-
ren. Zo nodig aanvullende
maatregelen na ingebruikna-
me westparallel zoals bv
een 2de O-W verbinding.
Eventueel alternatief voor
fietspad Oude Spoorbaan.

Stimuleren van de bouw
van woningen voor onze
jongeren door bijvoorbeeld
startersleningen en
erfpachtconstructies.
Huisvesting senioren dicht
bij voorzieningen en in
wijken met jongeren
(integratie en oud en jong
helpen elkaar)

Voldoende winkels in beide
kernen. Attentie voor gevaar
van leegstand in de winkel-
centra. Goede bereikbaar-
heid.

Een eventuele extra verho-
ging van de OZB wordt
goed gemotiveerd en zo
laag mogelijk gehouden. Be-
perken gemeentelijke lasten
voor een huishouden, door
het minimaliseren van afval-
stoffenheffing.

Voorzieningen van maat-
schappelijk, sociaal, en cultu-
reel werk in de wijken. On-
derhoud van gebouwen
door besturen van wijkcen-
tra. Stimuleren en behoud
van buurtverenigingen. Op
gemeentelijk niveau uitvoe-
ren van mantelzorgcompli-
ment. 

Gemeentelijke organisatie is
betaalbaar, effectief, helder
en transparant. Compacte
organisatie en een effectieve
bedrijfsvoering. Verminderen
van regeldruk en verder di-
gitaliseren van dienstverle-
ning. Nieuw gemeentehuis
mag niet resulteren in extra
lasten voor inwoners.

A-WB hecht aan zelfstan-
digheid zeker voor de zaken
die de inwoners direct aan-
gaan. Wij willen een financi-
eel gezonde gemeente waar
we met behoud van voor-
zieningen goed wonen, wer-
ken en recreëren. 

VVD Waalre wil een veilige
en vertrouwde leefomge-
ving. Door waakzaam te zijn,
kunnen burgers hierin een
belangrijke rol spelen en zo-
doende fungeren als “extra
ogen” voor de politie (Bur-
gernet).

VVD Waalre wil dat onze
kinderen goed worden op-
geleid voor hun toekomst.
Moderne scholen faciliteren
dit. VVD Waalre stimuleert
diversiteit van onderwijsvor-
men. 

VVD Waalre wil dat senio-
ren langer in eigen huis kun-
nen blijven wonen (ver-
trouwd); Levensloopbesten-
dig (ver)bouwen, winkels en
wijkcentra op loopafstand,
en geïntegreerde zorg zijn
voorwaarden voor een soci-
aal rijker leven. 

VVD Waalre vindt deelna-
me van kinderen aan spor-
tieve en culturele activitei-
ten van belang voor hun ge-
zondheid en persoonlijke
ontwikkeling. Als een eigen
bijdrage problematisch is,
ondersteunt de gemeente.

Dankzij vele vrijwilligers en
deelnemers kent Waalre
een rijk en bloeiend cultu-
reel leven. VVD Waalre be-
schouwt dit als een groot
goed en waakt ervoor dat
dit stand houdt. 

VVD Waalre wil sportmo-
gelijkheden voor jong en
oud en de huidige sport-
voorzieningen in Waalre en
Aalst in stand houden. Hier-
bij mag de efficiëntie niet uit
het oog verloren worden. 

Werkgelegenheid is ook in
Waalre de motor van de
leefbaarheid: VVD Waalre
wil dat de dienstverlening
door de gemeente naar
ZZP’ers  en bedrijven een
10 scoort 

Waalre was groen, is groen
en blijft groen. Dat hoort bij
Waalre! VVD Waalre wil
doen wat nodig is om ons
milieu groen over te dragen
aan onze kinderen.

VVD Waalre wil dat door-
gaand verkeer in zo kort
mogelijke tijd door Waalre
rijdt: goed voor milieu en
leefklimaat! VVD Waalre wil
autoluwe woonwijken en
het fietsen voor woon-
werkverkeer stimuleren. 

VVD Waalre wil zo bouwen
dat de doorstroming bevor-
derd wordt. Er moet aan-
dacht zijn voor starters en
senioren in de vrije en soci-
ale sector en kleine bouw-
kavels.

VVD Waalre wil wijkcentra
faciliteren die ook een rol
willen vervullen in de zorg-
verlening (zorgcafé). Verder
wil VVD Waalre het huidige
aanbod van sportvelden en
sporthallen behouden. 

VVD Waalre wil dat ge-
meentelijke lasten in de pas
lopen met omringende ge-
meentes.  OZB wordt maxi-
maal met de inflatie ver-
hoogd en is geen instru-
ment om gemeentelijke fi-
nanciën kloppend te maken. 

VVD Waalre ziet er op toe
dat, gegeven de beschikbare
middelen, het maximale
wordt gedaan om de Waal-
renaren in staat te stellen
deel te blijven nemen aan
de samenleving. 

Een goed gemeentebestuur
kenmerkt zich door daad-
kracht en duidelijkheid. Dat
is voor VVD Waalre een
ijzeren wet: de beste dienst-
verlening en de mogelijk-
heid tot meedenken over
maatschappelijke proble-
men.

VVD Waalre is voor een
zelfstandig Waalre, financieel
gezond en krachtig be-
stuurd.  Daar waar nodig
voor een efficiëntere uitvoe-
ring, samenwerken met an-
dere gemeentes en instan-
ties. 

Een veilige leefomgeving
voorop. Vernieling door van-
dalisme is onacceptabel.
Graffiti binnen een week na
melding verwijderd en ver-
nielingen binnen een maand
hersteld. 
Rond jaarwisseling inzetten
opsporingsambtenaren  om
vuurwerkoverlast te mini-
maliseren. 

Keuzevrijheid van het type
basisonderwijs is belangrijk
en het brede-school-con-
cept is leidraad. 
Deelnemers in de brede
school medebepalend voor
de definitieve uitvoering van
het schoolgebouw.

Kleinschaligheid levert een
positieve bijdrage aan struc-
tuur en herkenbaarheid en
is factor voor welbevinden
senioren.
Ouderen kunnen via Cen-
trum voor Maatschappelijke
Dienstverlening rekenen op
gemeentelijke zorg en on-
dersteuning.

Activiteiten voor de jeugd
moeten laagdrempelig en
toegankelijk zijn voor alle
kinderen. Versterk participa-
tie jongeren in vrijwilligers-
werk.
Jeugdzorg moet laagdrem-
pelig toegankelijk blijven
voor alle kinderen die zorg
nodig hebben.

Drie wijkcentra bieden
ruimte aan sociaal culturele
verenigingen en bevorderen
de leefbaarheid van buur-
ten. Scholing en educatie
van alle inwoners zekerstel-
len binnen het gemeentelijk
beleid. 

Ruimte voor vrijetijdsbeste-
ding. Sportvoorzieningen
moeten goed bereikbaar en
toegankelijk zijn voor ieder-
een. Beheer van sportpar-
ken door sportkoepel.
Activiteiten voor de jeugd
moeten laagdrempelig en
toegankelijk zijn voor alle
kinderen. 

Behoud lokale werkgelegen-
heid en bevorder onderne-
merschap. Redelijke eisen
stellen bij gemeentelijke
aanbesteding, zodat
lokale/regionale onderne-
mingen kunnen meedoen.
Toerisme en passende over-
nachtingsmogelijkheden zijn
impuls. 

Openbaar groen is belang-
rijk. Duurzaam bouwen is
de norm, pak kansen duur-
zame energie. Milieustraat
minder ver weg bevordert
scheiden van afval. Bladkor-
ven voor groen en tuinafval
als praktische voorziening
behouden.

Extra verkeersveiligheid
rond scholen en in wijken.
Afwikkeling van het auto-
en het fietsverkeer is be-
langrijk. Maak op N69 zicht-
baar bij welke snelheid ver-
keerslichten op groen zijn te
passeren.

Diverse woningbouw in
mooie leefomgeving. Voor
ouderen een passende, veili-
ge en bovenal stimulerende
woonvorm bieden. Bij de
bouw van nieuwe woningen
is duurzaam bouwen de
norm. 

Voldoende voorzieningen
goed bereikbaar en toegan-
kelijk voor iedereen. Het
gaat ook om voorzieningen
waar scholen, winkeliers, on-
dernemers, woningcoöpera-
ties en burgers voor verant-
woordelijk zijn. 

CDA Waalre vindt het van-
zelfsprekend dat het huis-
houdboekje van de ge-
meente op orde blijft en
dat de lokale lasten voor
inwoners en bedrijven niet
onevenredig stijgen.

Samenleven doen we
samen. De gemeente zet
haar subsidiebeleid in voor
ondersteunen van nieuwe
initiatieven die de samen-
hang en cohesie in de buurt
versterken en zo ook de
veiligheid bevorderen.

Gericht op u als burger en
dicht bij inwoners. De poli-
tiek moet daarbij niet de te-
genstellingen koesteren,
maar nadrukkelijk steeds de
onderlinge verbinding zoe-
ken.

Vanuit  vertrouwen in onze
eigen oorspronkelijkheid
kunnen we als zelfstandige
gemeente regionaal samen-
werken. Een raadscommis-
sie regionale aangelegenhe-
den moet de controlerende
rol van de raad versterken.

Ondersteuning voor buurt-
preventie, - attentie en ad-
vies bij veilig wonen. Be-
houd buurtbrigadiers. Trans-
parante veiligheidsmonitor,
regelmatig publiceren. Veilig-
heidsadviezen via wijkcen-
tra. Telefooncirkel ouderen
faciliteren. Aandacht voor
verkeer- en fietsveiligheid. 

Brede scholen en integrale
kindcentra in alle wijken,
multifunctioneel met gevari-
eerd aanbod. Versterking
cultuureducatie. Scholen
toegankelijk voor alle leer-
lingen, geschikt voor pas-
send onderwijs. Besparing
op leerlingenvervoer inzet-
ten voor (passend) onder-
wijs.

Voldoende geschikte zelf-
standige woonruimte met
ondersteuning in de buurt
en zonodig aan huis. Ruimte
voor eigen keuzes, Pgb en
vouchers. Ondersteuning
mantelzorg. Winkelvoorzie-
ningen in beide kernen. 

Spelen in buurt en op
straat, veilige routes naar
school, sport. Brede scholen,
integrale kindcentra, sport-
en cultuuraanbod. Onder-
steuning van kinderen uit
gezinnen met laag inkomen
en kinderen met beperking.

Ruimte voor verenigingen
en cultuuruitingen in alle
wijken. Versterking cultuur-
educatie, waaronder op
scholen. Cultuur toegankelijk
houden voor alle jeugd.
Samen met museum zoeken
naar additionele middelen.

Behoud sportparken Aalst
en Waalre. Voldoende bin-
nensportcapaciteit. Brede
en gevarieerde mogelijkhe-
den voor de amateursport.
Ondersteuning van sport-
verenigingen en vrijwilligers.
Beheer en onderhoud in
handen verenigingen.

Minder regels, meer moge-
lijkheden voor ondernemer-
schap. Stimulering MKB, ken-
niswerk, creatieve industrie,
toerisme, recreatie. Actief
leegstandsbeleid bedrijfs-
ruimte. 
Bij arbeidsgehandicapten kij-
ken wat mensen kunnen ipv
wat mensen niet kunnen.
Activering zonder arbeids-
verdringing.

Duurzame energiebronnen
overheidsgebouwen en
maximaal gebruik duurzame
materialen. Straatverlichting
energiezuinig. Duurzaam-
heid in regelgeving en aan-
bestedingen. Ondersteuning
initiatieven bevolking. Instel-
len milieuzone, verbod
doorgaand vrachtverkeer.
Afval inzetten als grondstof.
Versterken gemeentelijk
groen.

Prioriteit aan verkeersveilig-
heid. Tegen duur en onnodig
fietspad over de Oude
Spoorbaan. Nieuwe infra-
structuur en wegen moeten
leiden tot aanmerkelijke ver-
keersafname en betere aan-
sluiting wegennet. Goed
Openbaar vervoer en
buurtbus. 

Passende woonruimte voor
iedereen. Meer ruimte en
minder regels voor bewo-
ners en woningbouw. Be-
houd in kernen van belang-
rijke voorzieningen als kin-
deropvang, onderwijs, sport,
cultuur, winkels.

In wijken voldoende ruimte
voor ontmoeting, vereniging
en cultuur. Grote evene-
menten op centrale locatie.
Zorg en ondersteuning van-
uit wijkcentra. Brede scho-
len met gevarieerd aanbod.
Sport in Aalst en Waalre.

Een gezond financieel be-
stuur en sluitende begroting.
Belastingen en lokale lasten
stijgen niet harder dan infla-
tie. Daling van het tarief
voor de verontreinigingshef-
fing, bij voorkeur naar 0
euro.

Lokaal, op maat, kleine
schaal, in/vanuit wijkcentra,
scholen. Eigen regie, behoud
van Pgb, invoering van vou-
chers, ondersteuning man-
telzorgers/vrijwilligers. Eén
familieregisseur, sturen op
preventie en signalering. Op
tijd klaar met decentralisa-
ties.

Open en transparant.
Dienstverlening digitaal, per-
soonlijk contact blijft moge-
lijk.
Belangrijke besluiten in fasen
interactief met burgers be-
spreken. 
Wethouders voldoen aan
opgestelde profielen en be-
stuurlijke kwaliteiten. Hoor-
zitting door gemeenteraad
vóór benoeming.

Zelfstandig Waalre. Tegen
gedwongen herindeling en
vóór krachtige regionale sa-
menwerking. Meer demo-
cratische controle op regio-
nale samenwerking. Reken-
kamer controleert ook re-
gionale uitvoering. 

Vooral richten op preventie
(inbraakgevoeligheid wonin-
gen) en het veilig indelen
van de woonomgeving
(geen onveilige plekken).
Samen met inwoners wijk-
gericht opstellen en uitvoe-
ren van veiligheidsbeleid. 

Inzetten op beste onderwijs
en inspirerende schoolom-
geving voor al onze kinde-
ren in Brede scholen (ook
in Waalre-Dorp). Een slui-
tende en goed verzorgde
onderwijsketen: van peuter-
speelzalen tot naschoolse
opvang en met vroeg signa-
leren van probleemsituaties.

Senioren wonen langer
thuis, maar wel met zorg,
welzijn en ontmoeting
dichtbij in de wijk en met
gebruikmaking van nieuwe
technieken (domotica). Ver-
eenzaming tegengaan door
wijkgerichte persoonlijke
aanpak. Faciliteren van alter-
natieve woonvormen. 

Versterking eigen kracht
ouder en kind. Bij pro-
bleemgezinnen één plan
zonder bureaucratische
rompslomp. Eén aanspreek-
punt. 
Aan jongeren vragen wat zij
willen en hoe zij dat zelf
kunnen uitvoeren.
Drempels weg nemen via
middelen uit jeugdcultuur-
fonds.

We willen de bibliotheek
behouden met steunpunten
in de Brede Scholen. We
blijven grotere niet-com-
merciële evenementen on-
dersteunen. Geen nieuwe
accommodaties maar ver-
sterken van de aanwezige.
Muziekonderwijs waar nodig
ondersteunen.

Met de verenigingen zorgen
dat er iedereen kan spor-
ten. Ook kinderen van ge-
zinnen met een beperkt in-
komen, via jeugdsportfonds.
Samenwerking scholen en
verenigingen stimuleren.
Onderhoud door sportver-
enigingen in eigen beheer.

Stimuleren van lokale werk-
gelegenheid vooral in de
hoogwaardige technologie
sector. Verlevendigen van
het centrum van Waalre-
dorp door herontwikkeling
van dat gebied. Toerisme
bevorderen en ZZP’ers
betrekken bij lokale
ontwikkelingen. 

Versneld naar energiezuini-
ge LED-straatverlichting.
Meer oplaadpunten voor
elektrische auto’s en scoo-
ters. Inwoners actief bena-
deren voor het toepassen
van energiebesparende
maatregelen voor schoner
milieu en minder energie-
kosten. Nieuw gemeente-
huis voorbeeldproject duur-
zaamheid.

N69 en Traverse zo snel
mogelijk afwaarderen en in-
stellen vrachtwagenverbod
waardoor minder verkeer
en overlast.  Bij inrichting
verkeerstructuur prioriteit
geven aan fietsers met veili-
ge fietspaden, ook ’s nachts.
Verbetering verkeersveilig-
heid kruispunt Willibrordu-
saan – Wollenbergstraat.

Nieuwe Collectieve Particu-
liere Opdrachtgeverschap
(CPO) projecten voor star-
ters en senioren. Instellen
fonds voor startersleningen.
Afspraken met corporaties
over aantal sociale huurwo-
ningen en woningen voor
bijzondere doelgroepen
zoals jongeren met beper-
king. 

Versterken positie gemeen-
schapshuizen als wijkcentra
met als functies ontmoeten
en nieuwe activiteiten in lo-
kale zorg. Sportaccommo-
daties ook voor andere
buurtactiviteiten inzetten.
Brede Scholen ontmoe-
tingspunt voor jeugd en
gezin en maatschappelijke
partners.

Behoud kwijtschelding van
lokale lasten voor inwoners
met minimuminkomen. Soli-
de financiële reserve in
stand houden om continuï-
teit te garanderen. Beper-
ken lokale lasten. OZB volgt
inflatie en lokale heffingen
zoals afvalheffing kostendek-
kend. 

Organiseren zorg dicht bij
de mensen in de wijken
door onder meer verster-
king rol gemeenschapshui-
zen als centraal zorg- onder-
steunings- en ontmoetings-
punt. Niet alleen zorgvragen
maar ook aandacht voor
eenzaamheid en ruimte
voor eigen initiatieven
inwoners.

Wij staan voor een krachtig,
meelevend en efficiënt be-
stuur.  Concentreren op uit-
voeren van taken en dien-
sten waar de inwoners di-
rect bij betrokken zijn. Sti-
muleren burgerinitiatieven
en waar mogelijk faciliteren.
Gebruik maken van kracht
inwoners.

Netwerkgemeente met
daadkrachtig bestuur is
voorwaarde voor zelfstan-
digheid. Samenwerking met
andere gemeenten voor
taken die beter regionaal
opgepakt kunnen worden,
democratisch gecontro-
leerd. Experimenteren met
nieuwe vormen lokale de-
mocratie.

Er moeten voortvarende
maatregelen genomen ter
verbetering van de veilig-
heid voor kinderen en lang-
zaam verkeer. Met meer
buurtbeheer criminaliteit
voorkomen.

Inclusief en divers onderwijs
is belangrijk. Nieuwe educa-
tieve ontwikkelingen moge-
lijk maken, niet belemmeren.
Ook leven lang leren bevor-
deren voor alle leeftijden.

Ouderen behoren integraal
onderdeel uit te maken van
alle beleidsterreinen. Specia-
le aandacht voor mobiliteit,
zorg op maat, vereenzaming
en dienstverlening. 

Voor alle leeftijden zijn
speel- ontspanning- en ont-
moetings-mogelijkheden be-
langrijk. 
De jeugdzorg met kracht lo-
kaal opzetten met kennis
die bij de professionals en
de burgers aanwezig is.

De kwaliteit en diversiteit
van de culturele voorzienin-
gen en activiteiten verbete-
ren. Het museum moet blij-
vend ondersteund, vereni-
gingen moeten geholpen
waar nodig. Adviesraad voor
cultuur instellen.

Voorzieningen samen met
verenigingen beheren en
moderniseren. Faciliteiten
op peil houden en betaal-
baar houden. Sport in bui-
tengebied verruimen: meer
wandel- en fietsvoorzienin-
gen ontwikkelen.

Accent leggen op bedrijven
die duurzaamheid en ver-
groening ontwikkelen of
produceren. In Brainport
positie kiezen in duurzame
innovatie sector. Met ver-
groening en verduurzaming
werkgelegenheid scheppen.

Openbaar groen versterken
en niet afbreken. Bomenbe-
leid evalueren en herzien.
Duurzaamheid door ge-
meente zelf maximaliseren.
Energie-Plus voor Gemeen-
tehuis en Brede School.

Veiliger routes en maatrege-
len voor langzaam verkeer,
ouderen en kinderen. Auto-
en vrachtverkeer verkeer
verminderen op doorgaan-
de wegen. Openbaar ver-
voer uitbreiden en stimule-
ren.

Bouwen voor flexibele
vraag naar kleine en nieuwe
woonvormen. Doorstro-
ming bevorderen naar
woonruimte passend bij in-
komen. Duurzaam, flexibel
en levensloop bestendig
bouwen. Her-ontwikkelen
gebouwen in plaats van slo-
pen.

Niveaus van voorzieningen
handhaven zodat Waalre
een volwaardige en fijne ge-
meente blijft. De culturele
en sociale waarden van
voorzieningen beter waar-
deren en ontwikkelen.

De druk op de portemon-
nee van lagere inkomens
niet vergroten, maar met
maatwerk belastingen op-
leggen. De vervuiler betaalt,
niet de argeloze burger. On-
derzoek naar nut van hon-
denbelasting en parkeerbe-
lasting.

De kracht van de gemeen-
schap zit in samenwerking,
vertrouwen en goede com-
municatie. Goede zorg voor
alle medemensen staat
voorop, als gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid. 

Waalre moet een duidelijk
en transparant bestuur krij-
gen dat zegt wat zij doet en
doet wat zij zegt. Dat is
voor bewoners en buurge-
meenten belangrijk. Dienst-
verlening is mensenwerk
geen cijferbrei.

De gemeente Waalre kan
door slim samenwerken en
efficiënt organiseren haar
kleinschaligheid behouden
en koesteren. Lokaal doen
wat kan, samen met ande-
ren wat moet.

Neem zorgen over risico’s
in woonomgeving serieus.
Voorkom brandgevaar bos-
sen bij aanhoudende droog-
te! Geen coffeeshops. Geen
nachtvluchten Eindhoven
Airport. Lichtmasten met
zonnecellen en beweegde-
tectoren op onveilige plek-
ken. Onderhoud het straat-
meubilair.

Betrek het CKE bij de ken-
nismaking van schooljeugd
met kunst en cultuur. Zorg
dat de brede scholen de
ontmoetings- en voorzienin-
genplek worden waarvoor
ze bedoeld zijn. Betrek
sportverenigingen bij bewe-
gingsonderwijs. 

Luister naar Seniorenraad
en ouderenbonden. Meer
gezamenlijke, betaalbare
maaltijden voor ouderen.
Promoot LIAC, Steunpunt
Mantelzorg / Vrijwilligers bij
70-plussers. Stem aanbod
professionals af op hulp-
vraag mensen met een be-
perking / mantelzorgers.

Faciliteer tradities zoals de
Jeugdweek en Kempener-
pop. Betrek politieke jonge-
renraad bij beslissingen: een
skatebaan bij nieuwe ge-
meentehuis? Maak van her-
bouw raadhuis Waalre een
ambachtelijk leertraject
voor jongeren.

Waarborg de toekomst van
Waalrese verenigingen met
een Cultuurfonds. Integreer
het Museum en Waalres
Erfgoed voor groter financi-
eel draagvlak. Ontwikkel
toeristische “ kunst”wandel-
route in ons mooie buiten-
gebied. Faciliteer Willibror-
dus-concerten.

Stimuleer gezondheidsbe-
vorderende activiteiten per
wijk. Zorg voor voldoende
veilige, goed zichtbare speel-
tuintjes, basketbalterreinen,
loopgroepen en trapveldjes.
Daag verenigingen uit om
jong en oud bij sport en be-
wegen te betrekken.

Stimuleer dienstverlening en
vrijetijdseconomie passend
bij het dorp. Beperk uitbrei-
ding horeca op Markt. Hotel
ja, hoogbouw nee! Onder-
steun innovatieve, op duur-
zaamheid gerichte onderne-
mingen. Sta verbreding van
activiteiten op boerenbe-
drijven toe.

Waalre Groenfontein! Ver-
groot belevingswaarde van
bossen, vennen en het cul-
tuurlandschap van Dommel
en Tongelreep. Natuur is
geen pretpark of crosster-
rein. Betrek inwoners bij in-
standhouding van groen en
bovengrondse opslag he-
melwater.

Gebiedsakkoord: resultaat
straks veel minder vracht-
verkeer. Verfraai en verbeter
N69 met bomen, heggen,
geluidswerende maatrege-
len en veilige voetgangers/
fietstunnel. Structurele con-
trole van luchtkwaliteit. Sti-
muleer woon-werk fietsver-
keer en beter openbaar ver-
voer.

Introduceer provinciale star-
terslening. (Ver)bouw ener-
giebewust en duurzaam. Be-
vorder lokale milieucoöpe-
raties. Inbreiding gaat boven
uitbreiding . Moderniseer
Hoevenakkers en Het Laar!
Handhaaf het dorpse, groe-
ne karakter van Waalre. Be-
houd het “Kietje”! 

Aantrekkelijk voor iedereen.
Bereikbaar voor ouderen.
Uitvoering Centrum Visie
Waalre . Voldoende parkeer-
plaatsen Den Hof en De
Bus. Geen heffing parkeer-
gelden. Dagelijkse bood-
schappen servicepunt Eken-
rooi. Wat lokaal kan, moet
lokaal.

De gemeente(raad) moet
altijd afwegen wat nodig is,
wat efficiënter en klantvrien-
delijker kan. Transparante
besluiten, een heldere be-
groting. Beperk inhuur van
externen: benut eigen me-
dewerkers. Toegankelijke re-
gelingen voor minima. Be-
perkte belastingverhoging.

Eigen vertaling beleid Wmo,
aanpak toegespitst op de
wijken in Waalre. Ontwerp
‘zorgmantel’ van professio-
nals met buurtbewoners.
Eenzaamheidsbestrijding van
ouderen en ondersteuning
voor mantelzorgers. Voor-
lichting over preventie en
veiligheid thuis.

Krachtig zelfstandig bestuur
in regionaal verband, gecon-
troleerd door gemeente-
raad. Sámenwerking, geen
herindeling!

Verbeter lokale dienstverle-
ning, meer klantgericht. Bur-
gers behoren als partners
te worden geraadpleegd.
Lokale wethouders, actieve
volksvertegenwoordigers
noodzaak.
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