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Verkiezingsprogramma VDG 2018  - 2022 

 

Voor De Gemeenschap Halderberge 

Tijd voor verandering: wij gaan door waar anderen stoppen. 

Gemeenschappelijk denken en daadkrachtig doen vanuit realisme 

Inleiding 

Voor De Gemeenschap steunt u, de burger van Halderberge. Dit doen we vanuit de 
ombudsmangedachte op bestuurlijk, juridisch, planologisch/verkeerskundig en technisch gebied. De 
afgelopen jaren hebben we dit gedaan met betrekking tot bijvoorbeeld het bestemmingsplan 
buitengebied. Eerst het witboek en later bij de vaststelling van de eerste herziening door concrete 
zaken te bezien. Zo hebben we aandacht gevraagd voor de bushalte in Stampersgat maar ook voor 
het bouwen van woningen op het voormalig Staalunieterrein. De huidige hekwerken voor 
evenement op een aanhanger is ook zo’n onderwerp wat we, door lang blijven aanhouden, 
uiteindelijk voor elkaar hebben gekregen. Maar ook hebben we, vanuit een vorm van mediaton, een 
plan van aanpak opgesteld voor de gemeente. Dit heeft voor een aanvaardbare oplossing voor een 
burger gezorgd. De afgelopen jaren hebben we diverse onderwerpen voor u, de burger 
aangesneden. U heeft ons de afgelopen jaren weten te vinden. Omdat wij meer mogelijkheden zien, 
wij gaan door waar anderen stoppen. Burgers gaan steeds meer zelf beslissen. Wij ondersteunen en 
stimuleren deze initiatieven. 

Altijd dichtbij, nabij en luisterend. Van en voor de gemeenschap. Met en door de inwoners, 
ondernemers en alle andere partners in onze gemeente: samenwerken vanuit het gemeentelijk 
belang. Als lokale politieke partij stellen wij dat voorop. 

Ons programma is daarom opgebouwd vanuit twee beginselen: 

 Gemeenschappelijk denken  
en 

 daadkrachtig doen vanuit realisme. 

Zoals in alle programma’s kunt u ook in ons programma vinden wat wij willen en willen doen. 
Hoewel we dit niet steeds opnieuw vermelden, vinden wij ook de manier waarop politiek bedreven 
wordt heel belangrijk. De politiek wil naar een participatiesamenleving. Een samenleving waarin 
iedereen, die dat kan, verantwoordelijkheid neemt over zijn of haar eigen leven en omgeving zonder 
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hulp van de overheid. Dit vergt een geheel andere vorm van bestuur. Een bestuur namelijk dat 
faciliteert en als dienstverlener opereert. Wij zien de lokale overheid als een dienstverlenende en 
ondersteunende organisatie ten behoeve van u maar ook  van onze ondernemers. Het wordt tijd dat 
hier nu echt stappen in gemaakt gaan worden. 

Saamhorigheid staat voorop, maar ook respect voor elkaar en goede omgangsvormen. Wij willen 
gemeenschappelijk handelen en denken, niets onbesproken laten. Vooraf willen we met u bezien 
welke problemen er zijn en aan welke oplossingen gedacht kan worden. Uw inbreng is hierbij van 
wezenlijk belang. En vervolgens willen we duidelijke besluiten nemen en die daadkrachtig uitvoeren, 
daadkrachtig doen! Voor ons betekent dit, dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bestuurt, dus de 
grote lijnen uitzet. Wij vinden het niet de taak van de gemeenteraad om zich met elke kleinigheid te 
willen bemoeien. Uit onze contacten met u blijkt dat u niet geïnteresseerd bent in jarenlange ‘ 
debatten ‘ over zaken zoals straatklinkers of de lengte van het gras. U wilt wel betrokken worden bij 
een eventuele plaats van een jongerencentrum, een rondweg of onbegrijpelijke details uitgelegd 
krijgen zodat u zich een mening kan vormen. U wilt gewoon dat u vooraf bij zaken betrokken wordt, 
dat er vervolgens besluiten genomen worden en dat de zaken in orde zijn. En terecht. We worden 
nog te vaak met een concreet plan geconfronteerd dat vanuit een persoonlijk belang of visie is 
ontstaan. Zonder dat dit binnen de gemeente openlijk aan de orde is gesteld. Ook zijn wij van 
mening dat de gemeenteraad meer naar buiten moet treden. Niet elders vergaderen, maar echt het 
gesprek met u aan gaan. 

Wij ondersteunen dan ook het citaat van Jacques Wallage, “Partijen hebben de democratie van de 

burger afgepakt.” “Hoe vertegenwoordig je een volk dat zichzelf wil vertegenwoordigen?” Wij willen 

u als burger weer terug aan het roer brengen.  In het kader van burgerparticipatie is het van belang 

burgers te betrekken. Burgerraadsleden is een eerste stap van samenspraak 

(inzet/overheidsparticipatie) naar samenwerking (invloed/burgerbestuur). Burgerraadsleden zijn 

geen raadsleden. Zij mogen deelnemen aan vergaderingen van de raadscommissies, maar doen niet 

mee met raadsvergaderingen. Op deze manier zijn burgerraadsleden de link tussen de burgers, u 

dus, en de Gemeenteraad. 

Dit is nodig :’Om ruimte te laten voor bijdragen van anderen, moet de gemeenteraad zich 
ontwikkelen van een ‘besluitvormingsmachine’ naar een procesorganisator. Niet alleen de uitkomst is 
belangrijk, maar ook het proces dat daartoe leidt.’’ Bron: Loslaten in Vertrouwen (Raad voor het 
Openbaar Bestuur). 

Bovenstaand citaat en diverse rapportages van onder meer de Commissaris de Koning in Brabant en 
de huidige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zijn voor ons de basis om, geleid 
door onze principes van saamhorigheid en respect, uit te gaan van vertrouwen. De rol van de raad 
verandert, omdat u andere wensen en behoeften heeft, u verandert, daar moet de gemeenteraad 
zich op verhouden. 
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Onze speerpunten voor de komende raadsperiode zijn: 

1. Ombudsfunctie: 

“Iedereen wist dat het niet kon, totdat er iemand voorbij kwam die dat niet wist, iedereen 
dacht dat het onmogelijk was, tot iemand het deed.” Met deze gedachte vullen we al vele 
jaren onze ombudsfunctie in. Zo blijven we aandacht vragen voor de aan- en verkoop van 
restgronden, ,zullen we burgers helpen om besluitvorming van de gemeente helder te 
krijgen door, zelfs op verzoek van de gemeente, een plan van aanpak te schrijven. Omdat we 
vinden dat het nodig is. Wij gaan door waar anderen stoppen. 

2. Transparant bestuur 

Vanuit de ombudsmangedachte vinden wij dat het bestuur transparanter moet. We willen 
dat er beter geluisterd wordt naar wat u als burger wilt. De overheid dient ten dienste te 
staan van de inwoner, van u dus.  
Onze raadsleden moeten volksvertegenwoordigers zijn. Wij verwachten van hen dat ze veel 
tijd zullen besteden aan luisteren naar u. Individuele belangen kunnen aangekaart worden 
vanuit de ombudsmangedachte die staat voor “u belt ons en we bekijken samen of wij iets 
voor u kunnen betekenen”. Wij willen doorgaan waar anderen stoppen. 
Wij willen geen ellelange raadsvergaderingen die nergens toe leiden. Wij staan voor het 
daadkrachtig doen vanuit realisme waarin transparante keuzes en beslissingen worden 
genomen Dat maakt het democratische proces voor u als burger duidelijk en overbrugt de 
afstand tussen bestuur en burger. Dus niet praten over beperking van spreektijd of een 
interruptiemicrofoon of vergaderen op locatie. 

 

Via experimenten willen wij burgers een grotere stem en invloed geven. De minister zou dit 
mogelijk moeten maken door daar in de Gemeentewet ruimte voor te scheppen. 
U heeft recht op een betrouwbare overheid. Dat is des te belangrijker omdat de gemeente 
ook de toegangspoort is en steeds sterker wordt naar de andere overheden zoals rijk, 
provincie en waterschap. Van het gemeente bestuur mag u dan ook daadkracht en realisme 
verwachten.  
Wij zijn een partij voor allen, jong, oud, man, vrouw, allochtoon of autochtoon. Natuurlijk 
beseffen wij dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Maar wij zullen luisteren 
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en in gesprek gaan. Daarna maken we een afweging tussen de verschillende belangen en 
nemen een besluit. Wij vinden dat we de verplichting hebben om uit te leggen waarom we 
tot een bepaalde keuze gekomen zijn. U hoeft het er niet altijd mee eens te zijn, maar we 
willen wel dat het begrijpelijk en uitlegbaar is. Daar kunt u ons op aan spreken. 
De informatie in de gemeentelijke krant en de website moet duidelijk en volledig zijn. De 
boodschap is bedoeld voor u en anderen die belang stellen in Halderberge. Mochten er toch 
nog vragen zijn dan moet u er van uit kunnen gaan dat vragen open en snel beantwoord 
worden. Een dienstverlenende en ondersteunende gemeentelijke overheid is daarbij van 
belang. Wij vinden dat daarvoor een toetsbaar communicatiebeleid moet komen.  
In deze tijd van elektronische communicatie benadert u de gemeente steeds meer via 
internet. Wij zijn van mening dat de externe communicatie zo georganiseerd moet worden 
dat er binnen 24 uur een reactie van de gemeente volgt. Dat zal ook met de andere 
overheden waarvoor de gemeente straks de toegangspoort wordt, moeten worden 
afgestemd. Bovendien moet er meer de mogelijkheid zijn om zo het gemeentehuis binnen te 
lopen, zonder afspraak. U doet uw boodschappen toch ook niet op afspraak? 
De grote uitdaging voor raadsleden is om authentiek nieuwsgierig te zijn. Dat betekent 
minder vergaderen en meer de samenleving in: onderzoeken, bijeenbrengen, zien en horen 
wat er leeft, wat burgers zelf oplossen en waar ze hulp bij nodig hebben. Het gaat om een 
attitude waarbij je de oplossing vooral niet naar je toe trekt. De gemeenteraadsvergadering 
is niets meer dan het podium voor besluitvorming van de publieke dienst. Het organiseren 
van betrokkenheid, het ruimte geven aan eigen initiatief, het opsporen van beperkingen en 
problemen, dat vindt buiten het gemeentehuis plaats. (J. Wallage, Raad voor het Openbaar 
Bestuur).  

De lokale overheid dient zich dienstbaar op te stellen. 

We willen bureaucratie en regeldrift met bewoners en ondernemers SAMEN aanpakken. Regels zijn 
er om bedrijven en bewoners te helpen, niet om ze dwars te zitten. Overbodige regels schaffen we 
af. We kijken niet hoe regels zaken onmogelijk maken, maar kijken hoe onmogelijkheden toch 
mogelijk worden. Wij gaan door waar anderen stoppen. 
Inwoners zijn in basis zelf verantwoordelijk voor hun welzijn. Pas als (groepen) inwoners deze 
verantwoordelijkheid niet kunnen dragen, zijn voorzieningen beschikbaar vanuit de gemeentelijke 
overheid en deze moeten dan ook beschikbaar zijn. Geen ellelange procedures maar aansluiten bij 
uw behoefte. 

 

Belangrijk hierbij is verder nog: 

 Beter bestuur en vooral beter besturen en transparante informatie 

 Minder bureaucratie, eigen initiatief wordt beloond 

 Ondersteuning van groene, sociale en culturele initiatieven 
Een voorbeeld welke we graag willen gaan invoeren: 
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Met de Buurtbon kunt u als inwoner van Halderberge eenvoudig een subsidie aanvragen voor een activiteit 
of plan dat bijdraagt aan de leefbaarheid, veiligheid of sociale samenhang. Het gaat om een subsidie van 
minimaal € 250,- en maximaal € 2.000,-. 
 
Heeft u een leuk idee voor uw straat, buurt of wijk?  
Vraag dan de Buurtbon aan!  
  
Als u uw aanvraag voorziet van alle benodigde informatie en een kostenraming, 
dan ontvangt u binnen drie weken antwoord. Wilt u niet als particulier, maar 
namens een vereniging of instelling iets voor de buurt organiseren? Ook dat kan. 
  
Het initiatief waarvoor u de Buurtbon aanvraagt: 

- wordt voor en door bewoners georganiseerd; 

- heeft geen winstoogmerk; 

- is niet strijdig met gemeentelijk beleid; 

- is wel bedoeld voor bijvoorbeeld de huur van tafels, stoelen of een springkussen; maar niet voor 
de aanschaf ervan 

- is niet bedoeld voor de aanschaf van eten en drinken 
(In geval van een buurt-bbq geldt altijd een maximum aan te vragen subsidie van € 500,-, niet 
bedoeld voor eten en drinken.) 

- wordt onder verantwoordelijkheid van de aanvrager uitgevoerd; 

- heeft geen politiek karakter; 

- is in principe voor iedereen toegankelijk; 

- levert een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van, of betrokkenheid van bewoners bij, 
straat, buurt, wijk of gemeente;  

- wordt op korte termijn, en uiterlijk binnen 1 jaar na aanvraag, gerealiseerd; 

- wordt georganiseerd conform regelgeving en veiligheidsvoorschriften 

3. Van Burgerparticipatie naar Overheidsparticipatie 

Burgerparticipatie is uit, overheidsparticipatie is in. U krijgt steeds meer middelen tot uw 
beschikking om u te organiseren. Denk alleen maar aan de sociale media. Mondig was u al, 
maar u weet steeds beter de kennis en kunde in uw eigen netwerk te vinden. 

Voor overheden betekent dit een rolverschuiving. Van zelf uitvoeren als overheid naar 
ondersteuning aan burgers waar nodig. Dit mag echter niet vanuit een bezuinigingsgedachte 
plaats vinden, vinden wij. 

Wij weten dat u als Inwoner betrokken bent bij uw omgeving. Toch leveren 
participatietrajecten lang niet altijd genoeg op. We hebben in Halderberge ook andere 
ervaringen: kijk naar de traverse door Oudenbosch en hoe deze tot stand is gekomen. Dit 
willen we verder uitbouwen. Deze werkwijze moet niet uniek zijn, maar een voorbeeld zijn 
voor vele andere ontwikkelingen binnen Halderberge, bijvoorbeeld in het kader van de 
omgevingswet en de op te stellen omgevingsvisie. We komen hier nog op terug bij 
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ruimtelijke ordening/bouwen en wonen. Het blijft lastig om mensen uit te lokken tot een 
reactie. Wil je hier echt verandering in brengen, dan is het belangrijk bestaande energie op 
een bepaald onderwerp te herkennen en daarop aan te sluiten. Dan blijkt er veel energie en 
initiatief in de Halderbergse bewoner te zitten. Dan ontstaat er een synergie die vaak ineens 
heel krachtig en initiatiefrijk is. 

Hoe doen we dat? Omdat we voortdurend vinger aan de pols houden, willen weten wat er 
leeft en vooral: hoe u dat, als inwoner van Halderberge, allemaal vindt. Wat gaat er goed, 
wat kan verbeterd worden. We horen en zien veel. Fijn dat u ons ook opzoekt en informeert. 
Samen aan de slag, gewoon met en voor iedereen in Halderberge. Dat is Voor De 
Gemeenschap. 

Echte inspraak ook aan de voorkant op basis van de participatieladder in de dorpen 

• Inwoners hebben de regie 
• Behoud van de lokale identiteit 
• Bestuurders en raadsleden die toegankelijk zijn voor u 

Overheidsparticipatie kan nog een stap verder gaan. ‘Doe-democratie’ houdt in dat burgers 
niet alleen initiatieven inzenden, meedenken en meepraten, maar ook projecten zelf 
realiseren door eigen tijd en soms zelfs financiële middelen in te zetten.  

Van belang is dan wel om: 

a. Initiatiefnemers te ondersteunen met tijd en deskundigheid uit de ambtelijke 
organisatie; 

b. Een betrouwbare en duidelijke samenwerkingspartner zijn; 
c. In de samenwerking actief te zoeken naar win-win situaties. 

Uitdaging binnen de overheid 

De grootste uitdaging binnen gemeenten of andere overheden is om voldoende capaciteit 
vrij te maken om initiatieven te ondersteunen. Toch is dat minder erg dan verkeerde 
verwachtingen. Formuleer helder wat je wel doet en zorg ervoor dat daar ook intern goede 
afspraken over gemaakt zijn. Als je verwacht dat burgers zelf tijd en geld investeren, dan 
moet je boven alles een betrouwbare partner zijn. Wij zijn van mening dat de gemeenteraad 
zich daar voor in moet zetten en op die manier een cultuur omslag binnen de gemeente te 
laten plaatsvinden. 
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Wij staan voor: 

 Het overdragen van zeggenschap van overheid naar samenleving. 

 Nieuwe verhoudingen tussen overheid en burgers. 

 Toenemende mogelijkheden voor burgers om hun eigen leefomgeving te bepalen. 

 Burgers die zonder tussenkomst van een overheid oplossingen voor maatschappelijke 
kwesties tot stand brengen. 

 Een overheid die loslaat, faciliteert en ruimte geeft aan initiatieven uit de samenleving. 

 Een overheid die eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers stimuleert 
en tegelijkertijd onderlinge samenwerking stimuleert. 

4. Zorg  

Zorg is breed, Zorg gaat u direct aan. Zorg kan dus niet over u gaan zonder dat u hier direct 
bij betrokken wordt en bent. De werkwijze rondom alles wat zorg is, en dat gaat dus uw 
leefbaarheid aan, kan niet zonder dat de vorige punten wezenlijk worden aangepast. “Wij 
mantelzorgen voor u, wie mantelzorgt er straks nog voor ons?” 

Sinds 2015 is een omvangrijke stelselwijziging ingezet: de zogeheten ‘decentralisaties’ van 
zorg, werk en jeugdhulp. De transitie van Awbz naar Wmo en Zorgverzekeringswet. Weet u 
nog wat dit allemaal inhoudt en wat dit voor u betekent. Wij zijn van mening dat ook hier 
transparant, eerlijk en duidelijk over gecommuniceerd moet worden. Ook voor deze vragen 
moet u bij de gemeente terecht kunnen en is een snel antwoord een MUST!!! 

De Awbz is deels overgegaan naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Gemeenten zijn 
sinds 1 januari 2015 via de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van 
hun inwoners. Het beschermd wonen is ook onder de verantwoordelijkheid van gemeenten 
komen te vallen. 

Wijkverpleging, op behandeling gerichte GGZ, behandeling/revalidatie bij een zintuiglijke 
beperking en een groot deel van alle persoonlijke verzorging, komen in het basispakket van 
de zorgverzekering. 5% van de mensen krijgt verzorging vanwege cognitieve problemen. De 
verzorging van deze groep is overgeheveld naar gemeenten. 

De ‘kern-Awbz’ die na de transities is overgebleven, is veranderd in de Wet Langdurige Zorg, 
de Wlz. 

Zorg is: Welzijn en sociaal beleid 

Het kan u niet ontgaan zijn: veel zorgtaken zijn tegenwoordig de verantwoordelijkheid van 
de gemeente. Voor De Gemeenschap hecht zeer aan nabijheid en toegankelijkheid van zorg, 
hulp en ondersteuning. Omdat we vinden dat de samenleving van ons allemaal is en 
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iedereen erbij hoort. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Waarbij 
waakzaamheid geboden is om te voorkomen dat mensen overbelast raken. 

De politiek wil naar een participatiesamenleving. Een samenleving waarin iedereen die dat 
kan verantwoordelijkheid neemt over zijn of haar eigen leven en omgeving zonder hulp van 
de overheid. Door de terugtrekkende landelijke overheid komen steeds meer taken zoals de 
WMO en de jeugdzorg te liggen bij de lokale overheid. U komt in aanraking met de WMO, 
jeugdzorg, mantelzorg en andere vormen van ondersteuning. U bent de afgelopen jaren 
opgezadeld met meer bureaucratische regels. Wij staan voor eenvoudige duidelijke regels en 
korte procedures zodat er snel ingespeeld kan worden op zich aandienende noden. Een 
dienstverlenende en ondersteunende gemeentelijke overheid moet daarbij leidend zijn. 

Stille armoede is verborgen. Daarom moeten we zoeken naar manieren om die te signaleren 
en te verlichten. Dit probleem beperkt zich uiteraard niet tot de ouderen, ondanks dat  
jongeren vaak makkelijker weten de weg te vinden naar voorzieningen zien we daar ook 
problemen ontstaan. 

Zorg is ook: Ouderenbeleid 

De meesten van onze ouderen zijn nog van een generatie die geleerd heeft voor zich zelf te 
zorgen. Dat is goed en dat willen we zo houden. Om mensen oud te kunnen laten worden in 
hun vertrouwde omgeving moet daar in het bouw- en woonbeleid op ingespeeld worden. 
Onze regelingen voor bouwen of verbouwen ten behoeve van mantelzorg moet versimpeld 
worden. de gemeente moet hierin, naar onze mening faciliterend zijn. Verder zijn wij voor 
kleinschalige woon-zorgcomplexen in alle kernen. Ook bij de infrastructuur zullen we 
rekening met onze senioren moeten houden. Een rollator of scootmobiel stelt nu eenmaal 
andere eisen aan wegen en paden dan een crossfiets. Maar ook andere mogelijkheden van 
vervoer moeten onder de loep genomen worden. Denk aan de elektrische fiets. Door 
verschillende vormen van fietsen en de daarbij horende snelheidsverschillen willen we dat 
de infrastructuur, de omgeving, hierop aangepast wordt. Een ieder dient veilig aan het 
(maatschappelijk) verkeer te kunnen deelnemen. 

Onze senioren zitten vaak nog vol energie en willen zich graag inzetten voor hun woon en 
leefomgeving. Wij vinden dat we daar gebruik van moeten maken. Velen zijn al actief in 
organisaties en verenigingen. Wij willen dat stimuleren en uitbreiden. Bijvoorbeeld door het 
opzetten van cursussen. Maar ook om door middel van clubs te stimuleren om senioren aan 
te trekken als vrijwilliger. Jonge ouders hebben hun handen vaak al meer dan vol. Wij willen 
bevorderen dat de opa- en oma generatie met hun levenservaring dit gat invullen. Maar hier 
willen we de jongeren zeker niet vergeten. Ook hun inzet is onontbeerlijk 
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Zorg is ook: Gehandicapten beleid 

Mensen met een beperking moeten volwaardig aan onze samenleving kunnen deelnemen. 
Ook bij bouwen, wonen en de inrichting van onze openbare omgeving moeten we daar 
rekening mee houden. Gebouwen en accommodaties moeten toegankelijk zijn. Naast bouw- 
of inrichtingstechnische aanpassingen moeten ook de psychologisch drempels voor deze 
groep weggenomen worden. 

Zorg is ook: Jeugd en Jongeren 

Jeugd en jongeren zijn onze burgers die de toekomst dragen. Daarom willen wij juist aan hen 
extra aandacht besteden. Dat willen wij vooral doen via de bestaande netwerken van 
onderwijs, sport, verenigingsleven. Op jeugd en jongeren gerichte activiteiten van deze 
organisaties moeten worden ondersteund. Voor zover onze subsidieverordeningen daar nu 
niet in voorzien, moeten die aangepast worden. Daarvoor is een dienstverlenende en 
ondersteunende gemeentelijke overheid nodig. Ook de jeugd willen wij activeren om deel te 
nemen als burgerraadslid. Wie weet beter wat de Jeugd nodig heeft als de Jeugd zelf. We 
hebben jullie nodig om een toekomstbestendig Halderberge te realiseren waar alle burgers 
op een prettige manier naast elkaar kunnen leven ongeacht afkomst, leeftijd, sekse of visie 
van de individuele burger. 

Met de meeste kinderen gaat het goed. Waar extra jeugdzorg en gezinsondersteuning nodig 
is, moet dat snel beschikbaar zijn. Wachtlijsten en te sterke regeldruk vinden we 
onaanvaardbaar. Te vaak vallen kinderen nog tussen wal en schip. Dat leidt tot onnodig 
verdriet, schade bij het kind, in het gezin en uiteindelijk vaak tot hogere kosten 

Zorg is ook: Onderwijs  

Ouders willen kunnen kiezen voor het onderwijs van hun voorkeur. Variatie in het aanbod 
binnen Halderberge vindt Voor De Gemeenschap belangrijk. Voortijdig schoolverlaten goed 
monitoren. Veelal is erbij onderwijs gerelateerde problemen meer aan de hand. Integrale, 
snelle aanpak helpt jongeren weer op weg. De gemeente vervult een voorbeeldrol ten 
aanzien van leer- en stageplaatsen. Vanuit de voorbeeldrol kan de gemeente actiever 
bedrijven en organisaties aanspreken. 

Muziekonderwijs heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. We vinden het 
interessant om de komende periode te bezien of de gemeente daar, binnen of buiten het 
onderwijs, een stimulerende rol in kan spelen. 

We zien dat onze inwoners, net als wij, grote waarde hechten aan voorzieningen als Fidei et 
Arti, zwembad in Oud Gastel en de bibliotheek binnen de eigen gemeentegrenzen. En dat 
willen we graag zo houden! 
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Halderberge  kent een flink sport- en verenigingsleven. Sporten is gezond, de sociale kant is 
echter ook heel waardevol. Zonder de onmisbare vrijwilligers kan al dit club- en 
verenigingsleven niet bestaan. Over wie wat, wanneer en waar nodig heeft is constructief 
contact tussen gemeente en verenigingen/organsiaties blijvend nodig. Wanneer 
vraagstukken aan de gemeenteraad worden voorgelegd, zijn deze goed onderbouwd met de 
actuele stand van zaken en weging van diverse belangen. 

We blijven daarnaast natuurlijk ook  inzetten op: 

- Integraal jeugdbeleid 
- Kwalitatief goede peuter- en kinderopvang 
- Vroeg en voorschoolse opvang 
- De ontwikkeling van kinderen: een kwestie van samenwerken 
- Onderwijs in de diverse dorpen 
- Vrijetijd en –speelvoorzieningen 
- Jeugdhulpverlening 
- Achterstandsbeleid 
- Jongeren en de samenleving 

Wij zien daarbij de belangen van de jongeren graag ingebracht in de op te richten 
participatie-en adviesraad. 

Zorg is ook: Sport 

Sport vinden wij belangrijk voor onze inwoners omdat het bijdraagt aan de gezondheid en 
aan de gemeenschapszin tussen en in onze kernen. Door een terugtrekkende overheid wordt 
er steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de burger en of vereniging. 
Een dienstverlenende en ondersteunende gemeentelijke overheid moet daarbij leidend zijn. 
Door onder andere de benutting van extra gelden uit het gemeentefonds. 

De trapveldjes die er nog zijn moeten behouden blijven. Kernen die deze voorziening nog 
niet hebben moeten er een krijgen. De inrichting moet dan zo zijn dat ook mensen met een 
beperking zich er thuis kunnen voelen.  

Kortom, zorg is een breed begrip. Zorgen voor u als burger is de verantwoording van een 
gemeente. Zorg  omvat daarom als thema meer dan alleen de ouderenzorg of de jeugdzorg. 
Dit heeft ook te maken met de benaderbaarheid van de gemeente. Kunt u de gemeente 
bereiken, wordt er geantwoord door de ambtenaar, krijgt u de informatie die u nodig heeft 
en waar u om vraagt. VDG gaat daarin door waar anderen stoppen. Wij willen een gemeente 
die in brede zin zorg heeft voor u als burger. 
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Kunst en cultuur 

Kunst en cultuur veraangenamen het leven en dragen dus bij aan het welbevinden van u. Als 
partij met een Brabantse identiteit willen wij daar uitdrukkelijk ook de volkskunst en 
volkscultuur bij betrekken. Amateurkunst en carnaval doen een beroep op de creativiteit, de 
vindingrijkheid en de zin tot samenwerking van jong en oud. Door een terugtrekkende 
overheid wordt er steeds meer een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de burger 
en of vereniging. hiervoor is een gemeentelijke overheid nodig die dit faciliteerd.. Als er in de 
toekomst een samenvoeging komt van meerdere gemeentes zal er bij een grotere gemeente 
kritisch gekeken worden naar de zelf redzaamheid van een vereniging of organisatie. De 
verenigingen en of organisaties dienen zich er van bewust te zijn dat bij een reorganisatie 
van het aantal gemeentes er ook een reorganisatie komt van de financiële ondersteuning 
voor kunst en cultuur. Van belang is daarbij dat verenigingen en organisatie zich zoveel 
mogelijk zelf in stand kunnen houden. Huisvesting van meerdere organisaties/verenigingen 
en/of cultureel erfgoed in één gebouw wordt daarom voorgestaan. 

5. Veiligheid 

Veiligheid is ook een breed begrip. Vaak verwart men dit met meer handhaving. Uiteraard 
willen wij ook dat er gehandhaafd wordt. Maar dan moet er wel beleid zijn en zijn regels 
nodig die handhaafbaar zijn. Dat betekent ten eerste regels waarop we elkaar ook durven 
aanspreken. Handhaving is wat ons betreft het sluitstuk. De dwarsliggers aanpakken die zich 
niet willen voegen naar de regels zoals we deze met elkaar hebben afgesproken. Maar dat 
betekent ook dat regels helder, begrijpelijk en aanvaardbaar moeten zijn. Ook hier geldt dat 
we deze regels samen moeten opstellen. 

Rechtvaardigheid is bij ons een centraal begrip. Dat betekent dat iedereen ook 
verantwoordelijk is voor de keuzes die hij of zij maakt. Rechtvaardigheid is belangrijk in het 
handhaven van bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid. Het is ook een belangrijk begrip in 
het verlenen van zorg en bij vraagstukken inzake welzijn en inkomen. Juist om ervoor te 
zorgen dat deze voorzieningen beschikbaar blijven voor mensen die het hard nodig hebben, 
moeten mensen die onterecht gebruik maken van deze voorzieningen stevig worden 
aangepakt. Rechtvaardigheid betekent ook dat wij zelf in ons politieke werk eerlijk met 
mensen willen omgaan. Wij willen geen valse verwachtingen wekken en geven geen 
voorkeursbehandelingen, maar willen iedereen open en eerlijk behandelen 

Veiligheid speelt op alle terreinen. Daarom spreken we ook over integrale veiligheid. 
Halfjaarlijks gaan we dan met u de thermometer in de praktijk steken en bezien waar het 
beleid bijgesteld moet worden. Op deze manier krijgt u direct invloed op de veiligheid in uw 
leefomgeving. Want Veiligheid zit van binnen, niet van buiten! Daar waar u zelf invloed kan 
hebben op uw veiligheid levert dit direct een bijdrage aan uw eigen welbevinden. Dat vinden 
wij belangrijk. 
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Daarom willen we dat direct na de verkiezingen gestart wordt om samen met u een integraal 
veiligheidsplan op te stellen op basis van onderstaand schema: 

 

Bron: VNG 

6. Bestuur/regionale samenwerking Halderberge en andere overheden 

Halderberge is geen eiland. Halderberge ligt met andere gemeenten in Westelijk Noord-
Brabant, tussen Antwerpen en Rotterdam. Samenwerking is belangrijk. Samenwerken moet. 
Economische, demografische en andere ontwikkelingen vragen om een krachtige 
gemeenschappelijke aanpak van kansen en problemen. Nieuwe taken op het gebied van 
zorg, jeugd en arbeidsparticipatie stellen hogere eisen aan gemeenten waardoor zij meer 
moeten samenwerken. Bijna alle gemeenten werken daarom intensief samen met andere 
gemeenten in de regio. Samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening, 
de beleidsontwikkeling ten aanzien van nieuwe gedecentraliseerde taken, ruimtelijk-
economische programma’s of combinaties hiervan. 

Belangrijk is om met bedrijven, instellingen, kennisinstituten en overheden tot een 
gezamenlijke regionale agenda te komen. 
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Al jarenlang werken gemeenten samen. En dat is goed in veel gevallen. Vaak gebeurt dit 
door de colleges en de ambtelijke organisaties. Jaarlijks krijgen de gemeenteraden de 
begroting voorgelegd en de jaarrekening ter kennisname. Als raad geef je dan een 
zienswijze. Deze wordt dan mooi geformuleerd en het college brengt deze zienswijze in bij 
het bestuur van de regeling. Daar zitten dan ook de portefeuillehouders in het bestuur en zij 
moeten daar het standpunt van hun raad verdedigen. Vaak wordt er gereageerd op een 
zienswijze met begrip maar helaas er is niet genoeg draagvlak dus wordt de zienswijze van 
de betreffende gemeenteraad van tafel geveegd. Wel mag je als raad elk jaar extra geld 
beschikbaar stellen. Als je als gemeente tegen een voorstel bent dan is de regeling zodanig 
opgesteld dat als de meerderheid akkoord is en je gewoon gedwongen wordt om ook extra 
geld beschikbaar te stellen. Dit vinden wij een ongewenste situatie. Als gemeente en dus ook 
als gemeenteraad moet het mogelijk zijn om veel meer eigen inbreng te hebben en 
gemeentelijke belangen te kunnen behartigen. Ook al zijn we een kleinere gemeente.  

Wij zijn voorstander van de regionale samenwerking in West Brabant die nu van de grond 
begint te komen. Hier en daar gaan stemmen op om het aantal gemeenten terug te brengen 
van ruim 400 tot ongeveer 200. Al zal dit niet op afzienbare termijn te verwachten zijn, we 
moeten toch op de achtergrond rekening houden met een dergelijke ontwikkeling. Wel 
vragen wij ons af of de provincie dan langzamerhand niet uit de tijd raakt, en dat we moeten 
gaan nadenken over het afschaffen van deze overheidsinstantie. Van belang is dat zowel 
besturen als bedrijven en instellingen zich gezamenlijk moeten gaan inzetten voor de regio. 
Wij werken samen omdat de hogere overheden dit van ons vragen. Maar vervolgens wijzen 
deze zelfde overheden ons er op dat door deze samenwerking de gemeentelijke autonomie 
wordt uitgehold. Daarom is het van belang dat de gemeenteraad meer invloed gaat krijgen 
op deze samenwerking, haar controlerende taak beter kan uitvoeren. Van belang is daarbij 
dat de gezamenlijke gemeenteraden elkaar goed gaan vinden en elkaar zaken gunnen. 
Hierdoor ontstaan gezamenlijk gedragen reacties waar de colleges van de samenwerkende 
gemeenten wel rekening mee moeten houden en de gemeentelijke autonomie toch wordt 
gewaarborgd. 

o Strategische visie op het geografisch gebied  
o bestuurlijke samenwerkingsafspraken; 
o levende werkelijkheid waarin mensen samen leven en hun wensen en problemen 

definiëren. 

Zeker als dat kan leiden tot een doelmatiger en goedkoper bestuur. Van belang is de rol van 
de gemeenteraadsleden bij regionale beleidsontwikkelingen zoals ruimtelijke ordening, 
economische zaken, sociale zaken en Wmo (drie decentralisaties). 
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Bouwen en Wonen 

Wie in Halderberge wil wonen, moet in Halderberge kunnen bouwen vinden wij. 

Wij verzetten ons tegen beperkingen welke zijn opgelegd door toedoen van provinciale 
ambtenaren en zijn berekend met provinciale computers. Het is nauwelijks controleerbaar. 
 De redenering hier achter is dat de provincie verstening wil tegen gaan. Dat is begrijpelijk, 
maar de gemeente is zelf wel in staat om te zorgen dat het bouwen op een in de omgeving 
passende manier gebeurt. Wij pleiten al jaren voor minder conserverende 
bestemmingsplannen. Nu ziet iedere partij mogelijkheden om met de nieuwe omgevingswet 
een omgevingsvisie op te stellen welke meer mogelijkheden kan bieden. Wij zijn verheugd 
dat onze ombudsfunctie heeft laten zien dat conserverende bestemmingsplannen voor u als 
burger alleen maar onnodige kosten met zich mee brengt. 

In 2021 gaat de omgevingswet in. Net zoals bij het integrale veiligheidsplan willen wij, direct 
na de zomer van 2018, met u starten om te komen tot een omgevingsvisie. waarbij  voor 
elke kern aandacht is, met name vanuit behoud leefbaarheid. Ook voor het buitengebied 
dient een evenwichtig beleid te worden opgesteld. Voor de agrariërs die het buitengebied 
hebben gemaakt tot wat het heden is. Ook voor de andere bewoners van het buitengebied 
willen we mogelijkheden scheppen, rekening houdend met de waarden van natuur. 

Wij vinden dat er voor alle gezins- en samenlevingsvormen passende huisvesting moet 
komen.  De nadruk ligt daarbij voor ons op starters en senioren. Maar daarnaast zijn ook 
bijzondere woonvormen nodig zoals voor aangepast, begeleid wonen, of voor mensen met 
een beperking. Dus niet zeggen dat er maar gebouwd moet worden om krimp te voorkomen, 
maar doelbewust bouwen voor de doelgroepen. Anders gaan we bouwen voor de leegstand 
in de toekomst. Dat is zeker niet toekomstbestendig en niet helpend. Dus per kern bezien 
wat er gebouwd kan en moet worden, waar behoefte is. Ook bestaande gebouwen 
ombouwen als dat nodig/mogelijk is. 

Wij vinden dat de gemeente in alle kernen zelf bouwkavels moet gaan uitgeven zodat u naar 
hun eigen smaak een huis kunnen bouwen. Daarom moet Halderberge de regie naar zich 
toetrekken waarbij de risico’s zoveel mogelijk neergelegd worden bij de markt. Wat het 
bouwen zelf betreft zijn wij tegen overheidsbemoeienis met allerlei zaken die niets met 
veiligheid, duurzaamheid of respect voor de omgeving te maken hebben. 

Halderberge heeft veel monumenten. Daar kunnen we trots op zijn. Maar door het 
aanwijzen van een monument beperkt de overheid ook het de gebruik- en 
verbouwmogelijkheden. De daar tegenover staande subsidiemogelijkheden zijn daarmee 
niet mee in overeenstemming. Wij vinden dat de monumentenlijst opnieuw tegen het licht 
gehouden moet worden en dat het voor monumenten beschikbare budget moet worden 
verhoogd. 
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Door een verandering van het klimaat worden de kernen steeds vaker geconfronteerd met 
wateroverlast. de gemeente moet daarbij haar verantwoording nemen en dragen. 

Verkeer & Infrastructuur 

Goede wegen en paden, met een goede verlichting zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Dat 
is nodig voor (verkeers-)veiligheid van voetgangers, fietsers, scootmobiels, en auto’s en alle 
andere verkeersdeelnemers in de 5 kernen en in onze mooie buitengebieden. De afgelopen 
jaren is er een fikse achterstand opgelopen bij  zowel het wegenonderhoud als ook bij het 
onderhoud van de kolken en riolering. Hiervoor zal er een inhaalslag moeten worden 
gemaakt. Wij zijn bereid daarin te investeren. 

Wij zijn voor een herbezinning op het parkeerbeleid. Parkeerproblemen moeten opgelost 
worden daar waar nieuwe ontwikkelingen ze veroorzaken. Binnen die context moet er 
gekeken worden naar mogelijke oplossingen. Ook daarin bent u belangrijk. U weet immers 
wat het probleem is en vaak daardoor beter hoe zaken praktisch en snel opgelost kunnen 
worden.  Daarnaast willen we het gebruik van fietsen stimuleren. Dat kan door het 
aanbieden van goede stallingmogelijkheden.  

Openbaar vervoer 

De HSL rijdt nu over Breda. Ook de intercity’s naar België gaan over Breda rijden. De  
verbinding via Oudenbosch wordt na april afgewaardeerd. Hierdoor zou meer capaciteit 
beschikbaar kunnen komen voor goederenvervoer. Wij verzetten ons tegen het snel 
toenemend goederenvervoer over de lijn Lage Zwaluwe-Roosendaal (Basisnet Spoor). Om de 
veiligheid op de Brabantlijn langs Tilburg te verhogen rijden de treinen nu langs 
Bosschenhoofd en Oudenbosch. Door het toenemende vervoer van gevaarlijke stoffen 
worden die kernen nu onveiliger. Het Basisnet spoor speelt met de veiligheid van de 
omwonenden. Zowel de bewoners van Bosschenhoofd en Oudenbosch als ook de scholieren 
en de omliggende bedrijven dienen in het uiterste geval vanwege het vervoer van gevaarlijke 
stoffen een gasmasker ter beschikking te krijgen. Inzetten op een dedicated spoor (apart 
spoor) blijft nodig. Samenwerking met Roosendaal en Moerdijk is hier van groot belang. 

Wij vinden dat er een frequente (personen-)verbinding over het bestaande spoor tussen de 
Randstad, via Roosendaal met België moet blijven. Wij ondersteunen de pogingen om 
Roosendaal als station binnen de Belgische dienstregeling te behouden. 

Wij zijn voor een regionaal dekkend netwerk van openbaar vervoersmogelijkheden zoals 
buslijnen, buurtbuslijnen, treintaxi en Kleinschalig Collectief Vervoer. Die voorzieningen 
moeten goed toegankelijk zijn voor u met een beperking of zij die beperkt zijn in hun 
mobiliteit. Een dienstverlenende en ondersteunende gemeentelijke overheid moet daarin 
faciliterend zijn. 
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Groen, natuur, landschap, buitengebied 

Halderberge is een mooie groene gemeente zowel in de dorpskernen als ook in de 
buitengebieden. Wij willen dat behouden. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid. Wij zijn 
trots op ons buitengebied. Dat mag niet verpauperen. Daarom zijn wij voor een ruimhartig 
beleid voor hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing. Daarbij moeten wel de 
belangen van de bedrijven die blijven, gerespecteerd worden. de gemeente moet hier 
faciliterend in zijn, daar staan wij voor. 

Bij het opzetten van plannen willen wij gebruik maken van de deskundigheid van onze 
groene ondernemers zoals boeren, boomkwekers, hoveniers en tuincentra. Wij zullen 
bijzondere projecten zoals kinderopvang bij de boer, onderwijzend ondernemen stimuleren..  

Wij zijn voorstander van het benutten van de ecologische verbindingszones voor 
medegebruik voor toerisme en recreatie. Wij vinden dat er fiets en wandelpaden voor de 
recreatie moeten komen, als verbindende schakels tussen onze natuurparels. Langs het 
water liggen daarvoor ook mogelijkheden. Door de ruilverkaveling zijn veel veldpaden, de 
zogenaamde kerkpaden verdwenen. Wij vinden dat er opnieuw een netwerk van deze paden 
moet komen door weilanden, akkerranden en natuurgebieden. Dat dit in goed overleg moet 
met boeren en beheerders van deze gebieden spreekt vanzelf. In het buitengebied komen 
steeds minder nieuwe agrarische bedrijven. De blijvers groeien, of specialiseren. Wel  komen 
er andere activiteiten en andere soorten bedrijvigheid bij, zoals toerisme, kinderopvang, 
zorgboerderijen, boerengolf of verkoop van streekproducten. Dat geeft een nieuw elan en 
vitaliteit aan het buitengebied. Het bestemmingsplan moet daar op inspelen. Wij zijn tegen 
de komst van megastallen naar Halderberge omdat wij dierenwelzijn belangrijk vinden.. 
Bestaande bedrijven moeten wel ontwikkelingsmogelijkheden krijgen  

Economie, werkgelegenheid 

De bedrijvigheid op Borchwerf biedt werkgelegenheid voor onze inwoners. Bij het 
aantrekken van bedrijven moeten we selectief maar ook proactief te werk gaan. Daarom is 
ondersteuning van (MKB) ondernemers door de gemeente nodig. Dus inzet en 
ondersteuning waar dat nodig en mogelijk is. Zij zijn de ruggengraat van onze economie.  

Gemeentelijke regelgeving die bedrijven beschermt in plaats van ondernemers belemmert. 
Regels moeten eenduidig, beschermend en terughoudend zijn.  

 De voorkeur geven aan bedrijven die zelf producten ontwikkelen, produceren en in de 
markt zetten. Dat geeft werk voor alle sectoren maar ook voor werknemers zowel, 
ongeschoold alsook hooggeschoold. We moeten een oproep doen aan bedrijven om 
werklozen of mensen met een bijstandsuitkering aan werk te helpen. (Re)-integratie 
bevorderen door het aanbieden van scholing en stage. Er is al een samenwerking tussen de 
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bedrijven en de scholen in onze gemeente. Dat juichen wij toe. Dat moet verder uitgebouwd 
worden en de gemeente Halderberge moet daar in mee doen. Een dienstverlenende en 
ondersteunende gemeentelijke overheid moet daarbij leidend zijn. 

Regels, wetten, procedures horen bij een democratische rechtsstaat. Zij zijn geen doel op 
zich, maar dienend. Daarom vinden wij dat ze met begrip en verstand gebruikt moeten 
worden om te komen tot een verlichting van de bureaucratische regeldruk. 

In onze gemeente zijn een aantal verouderde bedrijventerreinen. Het gaat de macht en de 
financiën van de gemeente te boven om die zelf aan te pakken. Wij zullen initiatieven 
ondersteunen en alert zijn op subsidiemogelijkheden. Maar ook burgerinitiatieven steunen 
die hier oplossingen voor hebben. Bij sommige terreinen zijn er vanwege hun ligging 
mogelijkheden voor woningbouw. Ook de omschakeling naar een menging van wonen, 
kleinschalige bedrijvigheid en aan huisgebonden beroepen kan kansen geven. Kleine slimme 
bedrijfjes en startups  vormen soms een groeikern voor vernieuwing en toekomstige 
vooruitgang. Een dienstverlenende en ondersteunende gemeentelijke overheid moet daarbij 
leidend zijn. 

Moderniseren van verouderde bedrijventerreinen heeft bij ons voorrang. Geen verdere 
aanslagen op het aanleggen van nieuwe terreinen. Dus geen opoffering van goede 
agrarische grond voor nieuwe bedrijventerreinen. 

We denken ook aan hert behoud van de verschillende detailhandelsvoorzieningen in elke 
kern. Door deze compact te houden en leegstaande gebouwen  ruimer te bestemmen.   
Door bijvoorbeeld startups of het ombouwen naar woningen kan leegstand tegen worden 
gegaan. 

Toerisme en recreatie 

Halderberge is een mooie gemeente die veel te bieden heeft. Verder ligt vanuit Halderberge 
de rest van West Brabant evenals Antwerpen en Rotterdam binnen handbereik. Naast 
monumentale gebouwen zoals centrum Bovendonk en de Basiliek is er de rust van het 
Arboretum en ons buitengebied. Zoals eerder bij groen en natuur beschreven biedt dat 
kansen voor toerisme. Naast de al eerder genoemd veldpaden voor de wandelaars vinden 
wij dat er ook een samenhangend netwerk van fiets- en ruiterpaden en/of mountainbikers 
moet komen. Halderberge is een schiereiland dat grotendeels is omringd door water, groene 
ruimte, en bossen. Wij willen die natuurlijke ligging voor recreatie en toerisme in en om het 
water inzetten voor recreatie en toerisme. Bij ontsluiting van het buitengebied voor 
recreatie en toerisme hoort ook horeca. Zonder afbreuk te doen aan eisen van veiligheid, 
gezondheid, concurrentieverhoudingen enz. willen wij daar een ruimhartig beleid in voeren. 
De toeristenbelasting dient daarvoor als doelbelasting te worden ingezet. 
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Duurzaamheid en milieu 

Op het gebied van zuinig energiegebruik en milieu heeft Halderberge in de voorbije jaren 
goed gepresteerd. Duurzaam bouwen vinden wij vanzelfsprekend, en is ook wettelijk 
verankerd. De rijksoverheid wil in 2050 zelfvoorzienend zijn. dDt betekent afbouwen van 
gebruik van fossiele brandstoffen. Los van of dit haalbaar is, zullen we er met elkaar aan 
moeten willen werken. Velen van u willen al verder gaan. Daarom moeten we in 
bestemmingsplannen rekening houden met het toepassen van op duurzaamheid gerichte 
technologieën, zoals zonnepanelen, zonneboilers, gebruik van aardwarmte, of groene daken. 
Halderberge heeft al veel geïnvesteerd in openbare verlichting. Waar mogelijk moet worden 
omgeschakeld op nieuwe energiezuinige armaturen. Werken aan energiezuinige danwel 
energie neutrale woningen is hierbij een middel. Het bouwen van woningen welke geheel 
zelfvoorzienend zijn dient gestimuleerd te worden. Maar ook bestaande bouw moeten we 
hierbij niet vergeten. Als nu de CV kapot gaat is het altijd nog goedkoper een nieuwe CV te 
laten plaatsen dan te kiezen voor een andere vorm van verwarming in onze woningen. 

Onderzoek wijst uit dat er nog veel energiebesparing te verwezenlijken is in particuliere 
woningbouw. Op de gemeentelijke website moeten verwijzingen komen naar de talloze 
rijks- en provinciale stimuleringsregelingen. ook hierin zal de gemeente moeten bijdrage en 
faciliteren. 

We gaan nu een nieuwe milieustraat bouwen voor 23 afvalstromen en restafval. Echter, 
steeds meer gemeenten gaan over tot afvalscheiding achteraf. Dit zou goedkoper zijn. 
Volgens ons is het wenselijk in om dit te onderzoeken. Investeren in milieu is goed en 
belangrijk maar de gemeente zal er wel voor moeten kiezen om dit op de meest effectieve 
en goedkoopste manier te doen. Wij willen een goed plan voor onze inwoners. Daarom 
staan wij voor een goed onafhankelijk onderzoek voordat de bouw en de investeringen een 
feit zijn. 

In het buitengebied zullen er de komende jaren veel asbestdaken gaan (moeten) verdwijnen. 
Dit zal leiden tot een lasten verzwaring en een extra regeldruk.  de gemeente zal hierin 
dienstverlenend en ondersteunend moeten optreden. 

Financiën 

De middelen die onze gemeente heeft, beheert ze namens u. Wij hechten aan een solide 
begroting. Uitgaven en inkomsten moeten in evenwicht zijn. Reserves vormen daarbij een 
buffer om schommelingen op te vangen. Investeren in de toekomst, maar dan wel ten 
gunste van de inwoners. Het moet de leefbaarheid van Halderberge waarborgen of 
verbeteren. 
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Voortdurend moet er gezocht worden naar doelmatiger werken. Het herbezinnen op nut, 
noodzaak en omvang van bestaande taken moet een doorlopend proces zijn. Bij de 
jaarstukken zouden wij jaarlijks een overzicht willen hebben van concrete resultaten die op 
dat punt bereikt zijn. De financiële begrotingen en exploitatie overzichten bestaan uit het 
schuiven van gereserveerde geldmiddelen. De financiële overzichten zijn voor u onleesbaar 
en onbegrijpelijk. De financiële overzichten moeten transparanter worden gemaakt.  

Dichtbij en sociaal betrokken 

 Iedereen doet mee: stimuleren en faciliteren van zelfredzaamheid/zelfwerkzaamheid; 

 Effectieve dienstverlening door in te zetten op digitale en telefonische dienstverlening 

en waar mogelijk, digitaal. Dit is echter niet altijd dichtbij genoeg; 

 Voorzieningen op dorpsniveau afstemmen op de behoefte van bewoners; 

 Stevige regie op sociale zekerheid en jeugdzorg waarbij snelle en integrale behandeling 

van hulpvragen centraal staat 

 Zorgverlening zoveel mogelijk op dorpsniveau organiseren en het verbeteren van 

samenwerking tussen zorgpartners 

 Kansen voorjeugd en gezin: Ja! voor opvoedingsondersteuning en goed onderwijs 

Nee! tegen verslavingen en hufterig gedrag 

 Inrichting en onderhoud van de openbare ruimte wordt geregeld op dorpsniveau met als 

doel herkenbaarheid, betrokkenheid en veiligheid; bewoners kunnen hierop inspraak 

uitoefenen en eigen initiatieven ontplooien; 

Degelijke financiën 

 Realistisch begroten, dus niet eerder inkomsten opnemen als ze ook echt ontvangen 

zijn. Uitgaven op basis van een degelijk onderbouwd programma met begroting; 

 Afstoten van taken die niet tot de kerntaken van de gemeente behoren; 

  Verenigingen en instellingen zelfstandigheid bieden en hulp gemeente beperken, zeker 

in financiële zin, nadat verenigingen en instellingen de mogelijkheid hebben gehad haar 

eigen bestuurlijke en financiële positie op niveau te brengen;. Vernieuwen van het 

subsidiebeleid, eigen verantwoordelijkheid als uitgangspunt; 
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 Bewaken van wildgroei van los beleid door politieke scoringsdrang 

 Degelijk begroten van groot en regulier onderhoud 

 Geen melkkoeien creëren zoals OZB om zo de begroting rond te krijgen 

 Ruimte creëren voor het opvangen van tegenvallers en investeringen in kerntaken 

 Slim investeren: alleen investeren in (grootschalige) projecten wanneer dit ook 

particuliere investeringen uitlokt 

 Geen uitbreidingen, maar bouwen en realiseren van plannen op bestaande 

herstructureringslocaties 

Kortom praktische en concrete oplossingen bieden voor de uitdagingen waar de gemeente 

Halderberge voor staat. 

Raadsleden leggen een eed of belofte af dat ze zich aan de wetten van rijk en provincie 
zullen houden. Daar willen wij niet aan tornen. Wel zullen wij blijven rebelleren tegen 
wetten en regels die onrechtvaardige gevolgen hebben voor Halderberge, en Halderbergse 
u. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat de gemeente zelf moet kunnen bepalen hoeveel huizen er 
gebouwd worden, waar en hoe die er uit mogen zien. 

Als iets niet in ons programma staat wil dat niet zeggen dat wij er geen mening of standpunt 
over hebben. Ook wij kunnen niet voorzien welke nieuwe zaken zich in de komende 
raadsperiode aandienen. In voorkomende gevallen zullen we daar op inspelen. Waar nodig 
of wenselijk willen wij samenwerken met andere partijen in de raad en deelnemen aan het 
college. 

Wij doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Onze ambitie is ons programma 
gerealiseerd te krijgen. Dat programma is bedoeld voor de raadsperiode 2018-2022. Wij 
hebben u daarvoor nodig. Als partij vinden wij de burger participatie van belang. U als burger 
bent wat ons betreft de belangrijkste speler bij de beleidsontwikkeling van de gemeente. 
Zonder u namelijk geen gemeente. Het is tijd voor het gemeenschappelijk doen en denken in 
het belang van de burger.  
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Hier willen wij als partij voor staan en daarom zeggen 
wij : 

 

Tijd voor verandering, gemeenschappelijk denken en 
daadkrachtig doen vanuit realisme.  

Wij regelen het niet voor U, maar samen met U. 

 


