
 

PvdA: Samen Waalre mooier, gezonder en innovatiever maken 

Tony Liebregts (fractievoorzitter) 

 

“Een  gemeentebegroting  gaat  over wat  we  het  komende  jaar  willen bereiken, wat we ervoor 

gaan doen en  wat  we  daarvoor  over  hebben,” zegt   PvdA-fractievoorzitter   Tony Liebregts.  “Een  

verhoging  van  de OZB  kan  alleen  als  het  echt  nodig is. En het is nu nodig om de kwaliteit  van  de  

dienstverlening  te  borgen. Alle inwoners van Waalre hebben daar baat bij.”Beeldbepalende 

projecten houden de kwaliteit van  onze  leefomgeving  hoog.  De  Markt  en Den  Hof  komen  tot  

bloei.  Het  gebied  rondom  ’t  Hazzo  wordt  ‘van  deze  tijd’:  wonen, sporten  én  ontmoeten.  Op  

het  thema  duurzaamheid zetten we grote stappen. Het Waalrese Huis van de Gemeente wordt het 

éérste Nul  op  de  Meter-gemeentehuis.  De  regio omarmde een plan van Waalre waarmee ook 

huiseigenaren met een smalle beurs zonnepanelen op hun dak kunnen leggen. We stimuleren 

innovatie. Kwaliteit om trots op te zijn! 

Meedoen, van jong … 

De  PvdA  is  ook  trots  op  onze  jeugdzorg:  keuze voor  kwaliteit!  Dat  een  begroting  voor  de  

betalende  inwoners  soms  spanning  oplevert  in  hun portemonnee snappen we. De PvdA vindt 

daarom dat  de  zorgkosten  rechtvaardiger  verdeeld  moeten  worden  tussen  Rijk,  provincie  en  

gemeente. Het  is  goed  dat  het  college  de  professionals samenbrengt.  Werken  aan  preventie  en  

stroomlijning  van  noodzakelijke  hulp:  dat  verhoogt  het niveau van leven, leren en spelen van 

jeugdigen èn bespaart kosten.  

… tot oud! 

De  PvdA  vindt  het  belangrijk  dat  inwoners  van Waalre meedoen bij het bepalen van hun leefom-

geving.  Een  initiatief  van  inwoners  leidde  tot  de Afvalfiets.  Een  suggestie  over  

groenonderhoud? Meld het! Als het kan, wordt het uitgevoerd door Team Waalre! In de Prachtdag, 

Neffe de Kerk en Goed  voor  Mekaar  werken  inwoners,  zorginstellingen  en  gemeente  samen  aan  

zorg  en  ondersteuning. Denktanks voor de inrichting van Waalre  brengen  creatieve  ideeën  voort.  

En  natuurlijk hebben we als raad nog wat te leren over hoe wij daar professioneel mee omgaan: het 

is een proces waarin  we  samen  groeien.  Mensen  die  verbonden  zijn  met  Waalre,  moeten  een  

huis  kunnen vinden:  we  willen  een  betere  doorstroming  vansociale huurwoningen naar het 

middensegment en betaalbare koopwoningen voor jonge gezinnen. En vooral menen wij dat onze 

buren en vrienden die hulpbehoevend worden, een thuis moeten vinden in  onze  gemeenschap.  In  

het  licht  van  een  goed zorgaanbod  in  Waalre  vindt  de  PvdA  een  goed, modern  verpleeg-  en  

verzorgingshuis  in  Waalre een absolute must.  

De PvdA zet zich in voor alle inwoners van Waalre! 


