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VOORWOORD
Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. De VVD is een
volkspartij voor vrijheid van alle burgers, waarbij verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en
sociale rechtvaardigheid de kernpunten zijn. De kwaliteit van het bestaan voor nu en in de
toekomst staat centraal.
Optimale vrijheid van burgers en bestrijding van bureaucratie staan hoog in het vaandel.
Een nauwkeurige afstemming van begroting en exploitatie is de basis voor een gezond
gemeentelijk beleid. Overschrijdingen mogen nooit lijden tot hogere gemeentelijke
belastingen, zoals de OZB. De OZB mag niet, ten koste van de individuele burger, als de
melkkoe worden gebruikt om tekorten bij de gemeente aan te vullen.
In onze gemeente is het verenigingsleven bloeiend, het is veelal het cement in de kernen van
heel Berg en Dal.

In dit verkiezingsprogramma gaan wij in op een aantal belangrijke thema's:
1.

Wonen, werk, toerisme en recreatie

2.

Veiligheid, verkeer en vervoer, bereikbaarheid

3.

Zorg

4.

De gemeente en financiën

5.

Sport en spel

Lokaal VVD stemmen, heel normaal.
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1. Wonen, werk, toerisme en recreatie
I.

Wonen

De VVD Berg en Dal is voor een vrije woningmarkt, maar wel met steun voor hen die het echt
nodig hebben. Onze speerpunten zijn dan ook:
 Wij willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters en dat er vrije kavels zijn voor
mensen waar zij een eigen huis kunnen bouwen.
 De welstandscommissie willen wij afschaffen.
 De gemeente moet woningcorporaties aanspreken op scheef wonen en moet actieve
doorstroom stimuleren.
 Wij zijn van mening dat mooie plekjes, vergezichten en mooie gebouwen van natuur- en
cultuurhistorische waarde, behouden dienen te worden. Zij dragen bij aan onze
aantrekkelijke gemeente.
 Onder prettig wonen valt ook: geen last van regelmatige overstromingen (door
regenwater), van de straten, in winkels en huizen. Of de riolering moet aangepast worden
of er moeten snel retentiebekkens aangelegd worden.

II.

Werken, recreatie en toerisme

Werk is meer dan inkomen. Werk zorgt immers voor zelfstandigheid, eigen waarde en sociale
contacten. Het midden- en kleinbedrijf is niet alleen de banenmotor van Nederland, maar juist
ook van onze gemeente. Als het goed gaat met onze ondernemers, dan gaat het goed met
onze gemeente.
De speerpunten van de VVD Berg en Dal voor de komende vier jaar zijn:
 Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar
hebben zij geen gemeentebestuur voor nodig.
 Wij blijven voorstander van gratis parkeren, daardoor blijven de centra aantrekkelijk voor
winkelend publiek.
 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat
onze gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Dat betekent o.a. ruim baan voor
verblijfsmogelijkheden, zoals hotels, bed & breakfast, pensions, campings en het
kamperen bij de boer.
 Wij zijn, in het kader van het bevorderen van het toerisme in onze gemeente, voor het
afschaffen van de toeristenbelasting.
 Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe zij hun eigen
inkomsten binnenhalen.
 Wij zijn trots op ons Afrikamuseum, het Bevrijdingsmuseum en het museum Orientalis.
Deze fantastische musea verdienen onze steun.
 Onze gemeente geeft werk gerelateerde opdrachten zoveel mogelijk aan lokale
ondernemers. Uiteraard wel binnen de mogelijkheden van de wet.
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III.

Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Deze
vrijwilligers zijn het cement in onze kernen. Tevens maken zij de gemeente een goede
plaats om te wonen en te recreëren.
De agrarische sector is van grote betekenis voor de werkgelegenheid, de economie en
het landschapsbeheer. Zij verdient onze steun, o.a. door minder regels en bureaucratie.

Duurzaamheid

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de
economische winst. Duurzaamheid is niet iets dat alleen gaat over milieu en groen in de
gemeente. Duurzaamheid is voor de VVD Berg en Dal met name een kans om innovatie te
stimuleren. Onze speerpunten voor de komende vier jaar ziet u hieronder.





Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente
werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten voor zowel elektrische fietsen, als auto’s.
De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en
eenvoudige procedures op te stellen. Denk bijvoorbeeld aan het ook mogelijk maken van
zonnecellen op daken van monumentale panden.
We willen zoveel mogelijk afval (her)gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat
afval gescheiden wordt opgehaald. De gemeente stimuleert hiermee de circulaire
economie.
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2. Veiligheid, ondermijning, verkeer en vervoer,
bereikbaarheid
I.

Veiligheid

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is
helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Veiligheid heeft niet
alleen betrekking op criminaliteit, maar is veel breder. Veiligheid gaat onder andere ook over
het houden van droge voeten in onze gemeente.
Onze speerpunten zijn daarom:
 Het is belangrijk dat wij ons veilig voelen in ons eigen huis en buurt. De politie moet daarom
zichtbaar op straat zijn.
 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in zijn of haar buurt. De gemeente staat daarom
open voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en whatsapp-groepen.
 Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor het gedrag van deze
jongeren.
 De dijkvakken tussen Ooij en Millingen, 9,5 km lang, springen er ongunstig uit vanwege de
ernstige gevolgen van ‘piping’ zogenoemde ondergrondse waterstromen. Dit zorgt er voor
dat onze dijken eventueel door kunnen breken. De beloofde verbeteringen aan deze dijk
moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

II.

Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit is niet alleen aanwezig in Brabant en Limburg, maar door heel het
land. Voor de VVD Berg en Dal is dat onwenselijk en moet dit hard aangepakt worden.
Ondermijnende activiteiten vinden plaats op het grijze vlak tussen boven- en onderwereld en
kunnen een ontwrichtende werking hebben op onze maatschappij. Als gemeente kunnen we
dit niet alleen aanpakken. De VVD Berg en Dal wil de komende jaren gaan werken aan de
onderstaande speerpunten:
 Ondermijnende criminaliteit stopt niet bij de gemeentegrenzen en ook niet bij de
landsgrenzen. We zullen met onze buurtgemeenten op moeten trekken. De VVD wil de
komende jaren gaan werken aan een regionale aanpak van deze vorm van criminaliteit.
 Binnen de gemeente doen we wat we kunnen. Zo kunnen vergunningen worden geweigerd
of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De
gemeente maakt dus actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.

III.

Verkeer en vervoer, bereikbaarheid

Verkeer, vervoer en bereikbaarheid vormen de basis voor welvaart en zijn van
doorslaggevende betekenis voor onze inwoners, bezoekers en de lokale economie.
Onze speerpunten zijn:
 De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid standaard
mee. Vooral in de buurt van scholen en sportclubs moet hier serieus rekening mee
gehouden worden!
 Met medewerking van o.a. ouders creëren wij samen een veilige omgeving (schoolzones,
veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes)
 De dijken moeten toegankelijk blijven voor het verkeer.
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3. Zorg
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen wij elkaar. We
vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan
professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die nodig is.
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang
mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die zij
daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen
aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.
Onze speerpunten zijn:
 Wij willen de zorg kleinschalig, dichtbij huis en persoonsgericht houden. Dit betekent dat
wij uitgaan van wat iemand nodig heeft en dat organiseren. Dat doen wij met zo min
mogelijk bureaucratie en door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke situatie en
behoefte van mensen. Daardoor kunnen mensen langer thuis wonen.
 Wij stellen zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van ouderen voorop.
 Mantelzorg gaat verder dan even hulp bieden aan een zieke buurvrouw of kennis. Het gaat
meestal om intensieve zorg, voor partner, familielid of kind, die niet aan een ander kan
worden overgelaten. De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is bedoeld om de
‘mantelzorger’ meer houvast te geven en het past in de liberale traditie om hen maximaal
te ondersteunen.

4. De gemeente en financiën
I.

Financiën

Wij vinden dat onze gemeente een solide en behoudend financieel beleid dient te voeren.
Daarbij moeten risico’s zoveel mogelijk worden vermeden. De begroting en exploitatie moeten
in evenwicht zijn.
Kortom, onze speerpunten zijn:
 Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door werkende inwoners verdiend. De woonlasten
(zoals de OZB) blijven daarom zo laag mogelijk.
 Structurele uitgaven dekken wij met structurele middelen: inkomsten van meevallers
mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
 Subsidies zijn wat ons betreft geen automatisme.

II.

De gemeente

Wij verwachten van de gemeente dat zij dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons
daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak
van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Goede communicatie
van de gemeente richting de burgers is van essentieel belang.
Daarom zijn onze speerpunten:
 Wij vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt, wanneer men de gemeente
belt.
 De gemeente communiceert helder en duidelijk.
 De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom.
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5. Sport en spel
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale
contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten. Onze speerpunten zijn:



Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
Burgerinitiatieven op het gebied van sport- en spel-voorzieningen, zoals het “Groeske”
willen wij stimuleren en faciliteren. Onze gemeente moet burgerinitiatieven juist omarmen
en niet vermoeien met regels.
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