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I. INLEIDING
Bladel is een aantrekkelijke en groene gemeente en is onderdeel van een dynamische regio (Brain‐
port). De uitdaging voor de komende jaren is, die uitgangspositie verder te versterken vanuit onze
eigen specifieke kwaliteiten. In onze gemeente moet het goed wonen en werken zijn en blijven.
De wereld waarin we leven en ondernemen verandert voortdurend. De verwachte toename van het
aantal ouderen (vergrijzing) is een voorbeeld van een ontwikkeling waar tijdig op ingespeeld moet
worden. Mogelijk gaat dit gepaard met een krimp van het aantal inwoners. Dit heeft ook flinke gevol‐
gen voor het gemeentelijk huishoudboekje, bijvoorbeeld door het wegvallen van de inkomsten uit de
verkoop van bouwgrond.
De VVD heeft de ambitie om de aantrekkelijkheid als woon‐ en recreatiegemeente verder te vergro‐
ten, te zorgen voor een duurzame inrichting van het landelijk gebied en maatregelen te nemen die
specifiek zijn gericht op de leefbaarheid van de kleine kernen.
Daarnaast wil de VVD de gemeente Bladel ook qua bedrijvigheid en werkgelegenheid vitaal houden.
Uitvoering van ons programma is natuurlijk ook afhankelijk van uw steun bij de gemeenteraads‐
verkiezingen. Stem daarom VVD!
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II. ECONOMIE
2.1 Ondernemerschap
Visie op rol gemeentelijke overheid
De voorzieningen voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven moeten in een lange termijn perspectief
worden bezien, om ons bedrijfsleven een zo sterk mogelijke uitgangspositie te geven. De gemeente is
hierin een betrouwbare partner door niet met wisselend of zwalkend beleid te komen.
Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het midden‐ en kleinbedrijf
is dé banenmotor van de gemeente. De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door on‐
dernemers de ruimte te geven. De VVD blijft zich inzetten voor lagere (administratieve) lasten voor
ondernemers.
Standpunten VVD Bladel
 Regel 1: minder regels. Er moet een gemeentebrede opschoning van gemeentelijke regels
komen om overbodige, tegenstrijdige, niet nuttige en niet handhaafbare regels te schrappen.
De VVD wil vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een
meldingsplicht of algemene regels.
 Ondernemers lopen in de gemeente Bladel niet tegen bureaucratie aan; de gemeente streeft
naar een snelle reactie op (aan)vragen.
 De VVD vindt dat het gemeentebestuur verantwoordelijk is om de regeldruk te verminderen
voor ondernemers.
 De VVD wil een impuls geven aan het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) met speciale aandacht
voor duurzaamheid, en hierop toezien. Daarnaast wil de VVD een kwaliteitsimpuls realiseren
voor de oude industrieterreinen.

2.2 Werk en Inkomen
Visie op rol gemeentelijke overheid
De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde
baan. De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen. Uitkeringen zijn
in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het
werk. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning.
De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een betaalde baan gaat, er financieel merkbaar op
vooruit gaat. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) wil de VVD af‐
schaffen. De gemeente doet niet aan inkomensbeleid.
Standpunten VVD Bladel
 Reïntegratie is erop gericht dat mensen blijvend weer aan het werk gaan. Systemen van ge‐
subsidieerde arbeid en/of loonkostensubsidies moeten daarop ingericht zijn.
 Een eigen onderneming starten kan een manier zijn om uit een uitkering te komen. De VVD
wil dit stimuleren mits onderbouwd met onder meer een stevig bedrijfsplan.
 De VVD wil dat mensen die bijstand of een uitkering krijgen, verplicht werkzaamheden uit‐
voeren terwijl de gemeente hen laat begeleiden naar een betaalde baan of een vrijwilligers‐
activiteit.
 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen moeten worden terugge‐
vorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd.
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 De sociale dienst en de Werkvoorziening de Kempen (WVK) moeten één gezamenlijke werk‐
geversbenadering hebben. De WVK moet als uitgangspunt hebben dat een zo groot mogelijk
deel van de medewerkers extern wordt gedetacheerd.

2.3 Link Onderwijs/Arbeidsmarkt
Visie op rol gemeentelijke overheid
Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien en een baan kunnen vinden die bij
hen past. Daarnaast is een goed opgeleide beroepsbevolking van groot belang voor de (lokale) eco‐
nomie.
De VVD vindt dat de gemeente samenwerking moet stimuleren tussen het onderwijs en het lokale
bedrijfsleven.
Standpunten VVD Bladel
 De VVD wil dat aantal en type stageplaatsen is afgestemd op de regionale vraag naar arbeid.
De vakwerkscholen (VMBO/ROC) hebben een belangrijke rol in deze afstemming. Er moet
worden onderzocht of het ROC enkele disciplines in één of meerdere dependances in onze
regio kan huisvesten.
 De VVD wil stimuleren dat er gerichte gastlessen worden gegeven aan basisscholen en voort‐
gezet onderwijs.
 De VVD wil dat ondernemers en scholen meer kennis uitwisselen. Zo worden leerlingen en
werkenden beter toegerust op de arbeidsmarkt. De VVD denkt hierbij met name aan het sti‐
muleren van kennis in een technische richting op de onderwijsinstellingen in onze regio.
 De VVD is van mening dat ook leraren een betere verbinding met de beroepspraktijk moeten
hebben. Hiervoor moet het bedrijfsleven onder andere (praktijk)lessen in onderwijsinstellin‐
gen verzorgen. Leerlingen zijn er bij gebaat om door deze gerichte lessen een betere keuze te
kunnen maken voor vervolgopleiding of arbeidsmarkt.
 Een goede relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven leidt tot beter opgeleide werknemers
wat ten gunste komt van onze economie en tegelijk leidt tot minder aanspraak op sociale
voorzieningen.

2.4 Duurzaamheid
Visie op rol gemeentelijke overheid
De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van econo‐
misch rendement.
De VVD wil duurzaamheid stimuleren. Niet door te subsidiëren maar door minder regels en eenvou‐
diger procedures.
Standpunten VVD Bladel
 De VVD wil dat voor de inwoners van de gemeente Bladel inzichtelijk is waar energie kan
worden bespaard. Mensen kunnen daar vervolgens zelf mee aan de slag. Dat is goed voor de
eigen portemonnee en draagt bij aan een meer duurzame gemeente.
 Particuliere initiatieven m.b.t. innovatieve en duurzame producten zoals zonnecellen of op‐
laadpunten voor elektrische auto's zijn in principe vergunningsvrij.
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 De VVD vindt dat het produceren van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Indien
er toch afval wordt geproduceerd wordt dat waar mogelijk gezien als grondstof voor nieuwe
producten.
 De VVD is voor het gescheiden opvangen van regenwater en huishoudelijk afvalwater.
 De VVD wil dat de gemeente haar bedrijfsvoering alleen op die plekken verduurzaamt waar
dat bedrijfseconomisch kostenneutraal of winstgevend is.

2.5 Toerisme en Recreatie
Visie op rol gemeentelijke overheid
Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de Bladelse economie. Bladel is actief betrokken
bij het initiatief "De Brabantse Kempen", een regionale activiteit. Door middel van branding (door lo‐
kale ondernemers en de gemeente) is onze regio inmiddels op de kaart gezet. Bladel moet blijvend
worden gepromoot. Inwoners, ondernemers en gemeente hebben hierin allemaal een voorname rol.
De VVD ondersteunt recreatieve ondernemers. Niet door hen te subsidiëren of voor hen te organise‐
ren maar door te faciliteren en te enthousiasmeren.
Standpunten VVD Bladel
 De VVD wil hoogwaardige voorzieningen met meer kwaliteit en diversiteit. De gemeente
moet recreatieve ondernemers die een kwaliteitsslag willen maken niet hinderen met regels
over bijvoorbeeld voor‐ en naseizoen.
 Recreatieve voorzieningen en toeristische attracties moeten door middel van het faciliteren
van goede bewegwijzering en een dito wegennet goed bereikbaar zijn.
 (Agrarische) ondernemers moeten hun activiteiten in het buitengebied kunnen combineren
met nevenactiviteiten, waarbij schaal en kwaliteit een belangrijke toets is.
 Een aantrekkelijk winkelgebied trekt toeristen aan en is van toegevoegde waarde voor de
eigen inwoners. De gemeente faciliteert en stelt zo min mogelijk beperkingen aan openings‐
en sluitingstijden voor winkels.
 Recreatie in de natuur mag altijd, en recreatieve ondernemers moeten daar kunnen uitbrei‐
den, tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht. Waar mogelijk worden
natuurontwikkeling en toeristische voorzieningen gecombineerd.
 VVD vindt toeristenbelasting gerechtvaardigd als deze wordt gebruikt voor onder andere de
instandhouding van de voorzieningen in onze gemeente.

2.6 Agrarische sector
Visie op rol gemeentelijke overheid
De VVD heeft veel waardering voor ondernemers in de agrarische sector en wil de juiste voorwaar‐
den en ruimte creëren waardoor deze sector verder kan groeien en doorontwikkelen. Randvoorwaar‐
de is dat binnen het buitengebied sprake blijft van een goed en gezond leefklimaat.
Het buitengebied is niet meer exclusief bestemd voor de agrarische sector. Daar past een bredere in‐
vulling van het gebied. De VVD wil dat innovatie die is gericht op duurzaam produceren, productver‐
nieuwing en werkgelegenheid wordt gestimuleerd.

7

Standpunten VVD Bladel
 De niet‐agrarische (woon)functie in het buitengebied mag geen belemmering vormen voor
de gewone agrarische bedrijfsvoering.
 Agrarische ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om hun activiteiten te kunnen com‐
bineren met nevenactiviteiten op het gebied van recreatie/toerisme, natuurbeheer of ande‐
re bedrijvigheid. Bestemmingsplannen moeten daarvoor de ruimte bieden. Het ontplooien
van nevenactiviteiten kan echter nooit de boventoon gaan voeren in het kader van het inko‐
men van de betreffende ondernemer. Mocht dit wel het geval zijn dan zal er een heroriënte‐
ring van de agrarische activiteit moeten plaatsvinden, waarbij de betreffende activiteit aan
eisen van de nieuw gekozen branche moet voldoen.
 De VVD wil het gebruik van duurzame energiebronnen binnen de agrarische sector – indien
mogelijk – faciliteren.
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III. SAMENLEVING
3.1 Zorg/WMO
Visie op rol gemeentelijke overheid
De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat bete‐
kent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren onder‐
steuning behoeven. Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden. Het uitgangspunt
bij hulpverlening moet daarbij zijn: één gezin, één hulpverlener, één plan.
Veel ouderen en mensen met een (lichamelijke) beperking zijn zeer goed in staat om zelfstandig aan
het maatschappelijk verkeer deel te nemen, maar zij moeten dit wel kunnen blijven doen binnen de
gemeenschap. Zowel individueel als ook in vereniging. De gemeente moet dit faciliteren.
De toenemende overdracht van zorgplicht aan de gemeente dient mede door mantelzorg te worden
opgevangen, maar mag niet ten koste gaan van zwaardere ouderenzorg.
Standpunten VVD Bladel
 De VVD is voorstander van het decentraliseren van zorgtaken naar gemeenten. Het uitgangs‐
punt dat de VVD hanteert, is dat de gemeente regievoerder is en dat niet het aanbod van
zorgproducten maar de cliëntvraag naar zorg centraal staat.
 Als een inwoner een zorgvraag heeft, wordt altijd een persoonlijk gesprek gevoerd. Daarin
worden de zorgvraag en de achterliggende redenen in kaart gebracht. Bij het beantwoorden
van de zorgvraag geldt het principe 'één vrager en daarbij passende zorg' (de zogenoemde
'kanteling'). Vermindering van de bureaucratie is daarbij een absolute voorwaarde.
 De VVD vindt dat de gemeente de regisseur is van het (ontkokerde) nieuwe "welzijns‐zorg"
arrangement van morgen. Door goede (regionale) afspraken te maken met huisartsen en
andere zorgverleners en te sturen op prestaties verbetert de kwaliteit van de zorg en blijven
de kosten beheersbaar.
 Multi Functionele Accommodaties, buurthuizen of andere algemene ruimten vervullen een
belangrijke functie in het "welzijns‐zorg" arrangement. Het zijn de voorzieningen waar inwo‐
ners elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Hierdoor is individuele zorg minder nodig.
 De adviezen van de ouderenbonden en van het Platform Ondersteuning Participatie dienen
zwaar mee te wegen in het beleid. De VVD wil zich, samen met het Platform Ondersteuning
Participatie, de gehandicaptenraad en de KBO‐verenigingen inzetten voor de verbetering van
de woonzorglocaties in de gehele gemeente. Dit verschaft een maximum aan wooncomfort
en veiligheid voor ouderen en gehandicapten, die daarmee in hun eigen omgeving kunnen
blijven zolang dit mogelijk is.
 Vrijwilligerswerk – in al onze kernen – moet worden gestimuleerd; een vorm van waardering
voor dit vrijwilligerswerk is aanbevelenswaardig.

3.2 Jeugd
Visie op rol gemeentelijke overheid
Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in een veilige omgeving. Een goede opvoeding
biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke burgers.
Ouders zijn daar in de eerste plaats voor verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind
schaden moet de overheid ingrijpen. De gemeente is dan aan zet. Alle gemeenten, dus ook Bladel,
krijgen namelijk de regie over de Jeugdzorg. Het Verdrag betreffende de Rechten van het Kind is de
basis voor een preventief integraal jeugdbeleid.
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Standpunten VVD Bladel
 De VVD ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin als de centrale spil in alle zorgvragen voor en
rond kinderen. Vanuit dit centrum wordt de Jeugdzorg gecoördineerd. Alle betrokkenen heb‐
ben van daaruit een eigen verantwoordelijkheid en rol: ouders, scholen, huisartsen, consul‐
tatiebureaus, kinderopvanginstellingen en andere professionals.
 Met de Transitie Jeugdzorg komen de kosten voor Jeugdzorg grotendeels naar de gemeen‐
ten. De VVD wil dat de gemeente Bladel het geld dat voor de algehele transitie beschikbaar
wordt gesteld vanuit het rijk, ook daadwerkelijk besteedt aan de in die transitie genoemde
en gefaseerd in te voeren beleidsvelden.
 De VVD is voorstander van compacte zorgadviesteams (ZAT) op scholen om problemen en
risico's vroegtijdig te signaleren. Waar nodig wordt samengewerkt met professionele instan‐
ties.
 De vraag van kinderen is leidend. Er is één coördinerende hulpverlener per hulpvragend of
hulpbehoevend gezin. De gemeente biedt ruimte aan professionals zodat die niet gehinderd
worden door bureaucratische regels en schotten tussen sectoren. Afspraken met aanbieders
worden gemaakt op basis van doelen, prestaties en resultaten. Hierin wordt nauw samenge‐
werkt met de gemeenten Eersel, Reusel‐De Mierden en Bergeijk.
 De Rechten van het Kind geven kinderen, ouders en hulpverleners inzicht in wat nodig is voor
ieder kind om zo goed mogelijk op te kunnen groeien in een veilige omgeving. Daarbij hoort
ook voorlichting over de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 De VVD wil af van het verschijnsel dat allerlei maatschappelijke en opvoedingsproblemen
een onnodige medische component krijgen. Door tijdig in te grijpen en verbindingen te leg‐
gen met andere levensdomeinen (zoals school en sociaal netwerk) verbetert niet alleen de
kwaliteit van het leven van het kind en het gezin, maar bespaart het de samenleving ook
geld.
 Alcoholgebruik is met name op jonge leeftijd (blijvend) schadelijk voor de gezondheid. Lande‐
lijk wordt een wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar en ouder gehanteerd. In het alcoholbeleid
van de gemeente Bladel mogen daarom geen tegenstrijdige signalen worden afgegeven.

3.3 Sport
Visie op rol gemeentelijke overheid
Investeringen in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levens‐
stijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. De VVD vindt dat de gemeente moet zorgen dat
sport toegankelijk is en dicht bij de mensen staat.
Standpunten VVD Bladel
 De VVD richt bij sport haar focus op de jeugd en de ouderen.
 De VVD wil dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samenwerken
om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Via het subsidiebeleid wordt
samenwerking gestimuleerd.
 De VVD vindt dat sport en sportverenigingen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een
beperking. In het subsidiebeleid wordt daarmee rekening gehouden. Hier zal gericht moeten
worden samengewerkt met onze Kempische buurgemeenten.
 Spelvoorzieningen en trapveldjes voor de jeugd krijgen een plaats in het gemeentelijk groen.
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 Aan de gebruikers van sportvoorzieningen (zowel clubs als individueel) mag een redelijke bij‐
drage worden gevraagd. Dit kan in geld maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.

3.4 Cultuur
Visie op rol gemeentelijke overheid
Het beleid van de VVD is gericht op de bevordering van cultuurbeleving, muziekonderwijs en het
verenigingsleven. Daarbij ligt er ook een relatie met de aantrekkingskracht van de gemeente Bladel
voor het toerisme. De VVD wil dat er aandacht is voor cultuurhistorie en het beleefbaar maken van
cultureel erfgoed. Dit maakt dat je trots bent op je buurt of dorp en geeft je woonomgeving een
eigen gezicht.
Standpunten VVD Bladel
 Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het versterkt de innovatie‐
kracht, creativiteit en het out of the box denken. Daarom moet iedereen met cultuur kennis
kunnen maken.
 De VVD wil dat alle kinderen in de gelegenheid komen muziek‐ of cultuuronderwijs te volgen.
 De VVD wil dat de cultuursector meer op eigen benen komt te staan en zich voor financiering
meer dan nu richt op bezoekers, donateurs en sponsoren. Instellingen dienen dus niet alleen
maar afhankelijk te zijn van overheidssubsidies. Naast iedere euro subsidie moet zelf tenmin‐
ste één euro verdiend worden.

3.5 Onderwijs
Visie op rol gemeentelijke overheid
Onderwijs is de basis voor kinderen/jongeren om zich te kunnen ontplooien en een zelfstandige toe‐
komst op te bouwen. Door de decentralisatie van Jeugdzorg en invoering van het passend onderwijs,
kan de gemeente goed regie voeren en partijen bij elkaar brengen. De lijnen worden korter.
Standpunten VVD Bladel
 Bij de VVD krijgt iedereen de kans om te leren, ongeacht leeftijd. Daardoor creëren mensen
voor zichzelf immers kansen voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.
 De VVD wil dat scholen zich primair concentreren op kwalitatief goed onderwijs, waarbij
kennisoverdracht en sociale vaardigheden centraal staan. Hierbij moet ook aandacht voor ex‐
cellente leerlingen zijn.
 De VVD is voorstander van vrije schoolkeuze van ouders voor hun kind. Deze vrije keuze
houdt ook in dat ouders verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties die voortvloei‐
en uit deze keuze.
 Soms zijn kinderen genoodzaakt om een vorm van speciaal onderwijs te volgen. De VVD is
van mening dat de gemeente een bijdrage moet leveren in vervoer van de betreffende leer‐
lingen.
 Adequate signalering door professionals kan de ontwikkelkansen van jonge kinderen met een
taal‐ en/of ontwikkelachterstand vergroten. De gemeente stimuleert daarom vroeg‐ en voor‐
schoolse educatie (VVE) en samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en
primair onderwijs. Ouders worden hierbij betrokken.
 De school moet een veilige plek zijn waar kinderen zich thuis voelen. Het schoolplein is een
sociale ontmoetingsplek.
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 De VVD vindt dat scholen een nadrukkelijke taak hebben in het vroegtijdig signaleren van
huiselijk geweld en andere misstanden die het welzijn van de kinderen raken.
 De VVD wil stimuleren dat er waar mogelijk wordt opgetreden tegen voortijdig schoolverla‐
ten en ongeoorloofd schoolverzuim, om te voorkomen dat jonge schoolverlaters zonder gel‐
dige startkwalificatie naar de arbeidsmarkt komen. Bovendien werken scholen, ouders en
gemeente samen om spijbelen tegen te gaan.
 De VVD stimuleert het multifunctionele gebruik van scholen en andere maatschappelijke in‐
stellingen. De VVD is voorstander van het brede school concept.
 Laaggeletterdheid is een groot, verborgen maatschappelijk probleem. De VVD wil een daad‐
krachtige aanpak op lokaal niveau. Uitgangspunt daarbij is de eigen verantwoordelijkheid van
de betrokkenen.

3.6 Integratie
Visie op rol gemeentelijke overheid
De VVD staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet. Bij de VVD staat niet je af‐
komst maar je toekomst centraal, niet je geloof maar je gedrag. En niet de groep maar het individu.
Subsidies die deze tolerantie ondermijnen passen niet bij dit uitgangspunt.
De VVD wil dat de gemeente een actief beleid voert om de inburgering van immigranten in de sa‐
menleving te bevorderen. In het bijzonder het beheersen van de Nederlandse taal is van belang. De
VVD is tegen doelgroepenbeleid. Integratiefrustrerende activiteiten worden niet gesubsidieerd.
De VVD verwerpt en bestrijdt discriminatie.
De gemeente werkt mee aan het landelijk vastgestelde immigratie‐ en asielbeleid. Er is geen opvang
voor uitgeprocedeerden die niet willen meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst.
Standpunten VVD Bladel
 Integreren betekent dat de VVD verwacht dat mensen zich aanpassen, Nederlands spreken
en een bijdrage leveren aan de samenleving.
 De VVD benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de immigrant om de Nederlandse taal
te leren. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursus‐
sen zijn in de Nederlandse taal.
 De VVD is principieel tegen het bewust scheiden van vrouwen en mannen of jongens en
meisjes bij sport of andere activiteiten.
 De VVD wil een actief opsporings‐ en uitzettingsbeleid voor alle illegalen. De VVD accepteert
niet dat de gemeente afgewezen asielzoekers of illegalen ondersteunt.
 Er moet laagdrempelige en snel beschikbare hulp worden geboden bij discriminatie, eer‐
wraak, etc. De VVD ondersteunt politie, justitie en andere organisaties bij de bestrijding daar‐
van.
 De VVD hecht aan een strikte scheiding tussen kerk en staat.
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IV. LEEFOMGEVING
4.1 Verkeer en Vervoer
Visie op rol gemeentelijke overheid
De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen.
Daarnaast is een goede infrastructuur van levensbelang voor de (gemeentelijke) economie.
Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeentelijke overheid.
De VVD wil dat er voldoende parkeerplaatsen zijn.
Goede en veilige fietsroutes moeten mensen verleiden om vaker de fiets te nemen.
Standpunten VVD Bladel
 De VVD richt het wegennet zo in dat de doorstroming van verkeer optimaal is. De doorstro‐
ming wordt ook verbeterd door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te
laten sluiten.
 De VVD bevordert de verkeersveiligheid door vooral in de buurt van scholen en met mede‐
werking van relevante partners en ouders een veilige omgeving (schoolzones, veilige over‐
steekplaatsen en veilige fietsroutes) te creëren.
 Weliswaar ziet de VVD Bladel het openbaar vervoer niet als vervanging van de auto, maar
kiest zij wel voor een verdere optimalisering.
 De VVD wil dat fietsers prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Daarbij horen naast
goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes, zoals bv. bij bushaltes.
 De VVD is voorstander van een onderzoek naar optimalisering van de verkeersstroom op de
Sniederslaan / Markt Bladel (zowel auto‐ als langzaam verkeer). Dit kan mogelijk leiden tot
een "facelift" in het centrum van Bladel.

4.2 Wonen
Visie op rol gemeentelijke overheid
De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving.
Woningbouwcorporaties moeten terug naar hun kerntaken (het bouwen, beheren en verhuren van
woningen die bestemd zijn voor gezinnen met een laag inkomen).
De VVD sluit de ogen niet voor krimp van de bevolking. De bestaande ruimtelijke plannen van de ge‐
meente dienen indien nodig hierop te worden afgestemd.
De gemeente maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel dat de woningbouw
aan de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspraken met woningbouwcorporaties vastge‐
legd.
Standpunten VVD Bladel
 Particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen worden sterk gestimuleerd.
Daar moeten voldoende vrije kavels voor zijn.
 Gesubsidieerde huurwoningen zijn alleen voor inwoners, die dat gezien hun beperkte inkom‐
sten en beschikbare middelen echt nodig hebben.
 De VVD wil dat inwoners van een gemeente makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkhe‐
den zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. De regels hiervoor, vastge‐
legd in het bestemmingsplan, dienen actueel en digitaal beschikbaar te zijn.
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 De VVD wil de welstandscommissie afschaffen. Voor monumentale panden en beschermde
dorpsgezichten kan een strenge toets gelden.
 Bouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen. De VVD wil ook
starterswoningen in de koopsector. De op voorhand vastgestelde budgetten bij nieuw‐ of
verbouw dienen niet te worden overschreden.
 Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. De VVD wil ruimte geven aan nieuwe concep‐
ten en initiatieven, zoals kangoeroewoningen. In woonwijken is ook plaats voor kwetsbare
groepen.
 De VVD is een voorstander van huisvesting op maat. Te denken valt aan nieuwe woonvor‐
men voor ouderen, tijdelijke bouw (modulair) of huur van leegstaande gebouwen voor een
tijdelijke behoefte aan huisvesting.
 Sociale woningbouw mag niet leiden tot een tekort op de grondexploitatie. De VVD ziet toe
op realistische en transparante grondexploitatie.

4.3 Afvalstoffen en ‐reiniging
Visie op rol gemeentelijke overheid
De VVD vindt duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt bij het inzamelen en verwerken van afval.
Standpunten VVD Bladel
 De VVD vindt een schone wijk belangrijk voor de leefbaarheid van de buurt en het welzijn
van onze inwoners.
 De VVD is voorstander van het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen. Afval vormt zo‐
doende geen restproduct maar is (opnieuw) grondstof en levert daarmee geld op.
 De VVD is van mening dat inwoners zelf een belangrijke bijdrage kunnen leveren in het on‐
derhouden en schoonhouden van hun tuin, balkon en trottoir. De gemeente doet hetzelfde
voor de openbare ruimte.
 De VVD wil verrommeling van de wijken voorkomen. Hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling
rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast moet worden aangepakt en vernielingen
snel worden hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
 De VVD streeft naar 100% kostendekking voor het ophalen van (particulier) afval. Verdere
efficiencyverbeteringen bij de afvalinzameling en ‐verwerking worden doorgevoerd.
 De VVD streeft naar 100% kostendekking voor de rioolrechten.
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V. LOKAAL BESTUUR
5.1 Veiligheid
Visie rol gemeentelijke overheid
Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de overheid. Eigendommen
moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den boze en ook de dagelijkse rit naar school of sport
moet veilig zijn.
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de gemeente. De over‐
heid heeft vooral een regievoerende taak en maakt afspraken met onder meer de politie. Inwoners
mogen rekenen op een actieve overheid, die op veiligheidsgebied zelf actie neemt, maar ook ande‐
ren aanspreekt op hun verantwoordelijkheid.
Als iemand zich niet houdt aan regels, wil de VVD dat er streng en duidelijk wordt opgetreden door
de bevoegde instanties. Naast de objectieve veiligheid, gemeten in aantallen incidenten, is ook de
subjectieve veiligheid van belang: hoe veilig voelen inwoners zich eigenlijk? De gemeente heeft oog
voor het veiligheidsgevoel van de inwoners.
Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten moeten ongestoord hun werk kun‐
nen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen.
Standpunten VVD Bladel
 Politie en brandweer moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn.
 Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel(centrum)) worden gebruikt om
geweld of overlast tegen te gaan.
 De VVD wil dat overlastgevende jongeren en hun ouders verantwoordelijk worden gesteld
voor hun gedrag. De gemeente stimuleert een koppeling tussen onderwijs, welzijn en sport
door probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren.
 De mogelijkheden van de wet BIBOB worden actief toegepast.
 Zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van criminaliteit worden vergroot door Buitenge‐
wone Opsporingsambtenaren (BOA's).
 Eigen verantwoordelijkheid betekent dat de gemeente openstaat voor initiatieven als buurt‐
preventie of sociaal alarm.
 De komst van de nationale politie (voor beheerstaken) mag niet betekenen dat het zo be‐
langrijke wijk‐ en buurtgericht werken door de politie verloren gaat. De VVD wil een zicht‐
bare en aanwezige politie met wijkagenten die hun buurt kennen.
 Aangifte doen kan ook via internet of via de eigen wijkagent.
 De regionalisering van de brandweer mag wat de VVD betreft niet ten koste gaan van de
motivatie van lokale vrijwilligers.
 De lokale brandweer en ambulances moeten de wettelijke aanrijdtijden halen.

5.2 Gemeentelijke lasten
Visie op rol gemeentelijke overheid
De VVD is voor verlaging van gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. De VVD wil
zuinig omgaan met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Geen lasten van nu
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doorschuiven naar volgende generaties. Want de VVD is zich ervan bewust dat iedere euro die de
gemeente uitgeeft belastinggeld is.
Belastinggeld is verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daarom wil de VVD steeds bekijken
of wat we als gemeente doen nog zinvol en noodzakelijk is. Voordat we nieuw geld uitgeven, kijken
we of het niet met bestaande middelen kan.
Standpunten VVD Bladel
 Strikte scheiding tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Structurele uitgaven dekken
met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structure‐
le extra uitgaven.
 Duidelijkheid voor onze inwoners waar het belastinggeld aan wordt besteed. Transparantie
betekent ook dat er bij noodzakelijke bezuinigingen voor de VVD geen enkele uitgavenpost
van de gemeente onbespreekbaar is.
 De VVD wil taken uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voor‐
deel wordt behaald.
 De VVD is voor zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel
dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.

5.3 Financiën
De gemeentelijke financiën staan onder druk. Desalniettemin blijft de VVD uitgaan van het voeren
van een solide financieel beleid. Daartoe wil de VVD een sluitende (meerjaren) begroting. De begro‐
ting moet voldoende buffers aanhouden om risico's op te vangen. Structurele uitgaven worden met
structurele middelen gedekt.
Een en ander betekent tevens dat uitgaven die gepaard gaan met nieuw en door de gemeente geïni‐
tieerd beleid, gegenereerd moeten worden door zo nodig (delen van) bestaand beleid te schrappen.
Tegenover door het Rijk opgelegd nieuw beleid moet worden gekeken naar mogelijkheden om be‐
staande wensen te matigen of zelfs te schrappen.
Op het gebied van tarieven en retributies vindt de VVD dat het principe van 100% kostendekking een
goed uitgangspunt is en blijft. Dit hoeft overigens geen beletsel te vormen om waar mogelijk kosten
te verminderen.
De Onroerend Zaak Belasting (OZB) dient met niet meer dan de inflatiecorrectie te worden verhoogd,
zoals ook altijd door de VVD bepleit.
Rekening moet worden gehouden met tariefsdifferentiatie voor kleine huishoudens, terwijl kwijt‐
schelding mogelijk moet zijn als inwoners onvoldoende eigen middelen kunnen verwerven om de
gemeentelijke lasten te dragen.

5.4 Algemeen Bestuur
De VVD wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is er voor zijn inwo‐
ners en niet andersom.
De afgelopen en komende jaren heeft de landelijke overheid veel taken aan de gemeente gegeven.
De VVD vindt dat een goede ontwikkeling. De gemeente staat immers dicht bij de mensen en kan dus
goed zien waar behoefte aan is. De gemeente is het eerste overheidsloket voor de inwoners.
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Als de gemeente een taak overgedragen krijgt wil de VVD dat deze goed wordt uitgevoerd, zonder
extra middelen boven wat de gemeente daarvoor van het rijk krijgt. Het kan soms zelf goedkoper,
omdat de gemeente taken kleinschaliger en minder bureaucratisch kan organiseren.
De VVD is voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan ook doordat als een regel
eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwig leven lijkt te hebben. De VVD wil dat tegengaan door voort‐
aan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is.
De VVD vindt dat communicatie tussen bestuur en inwoners van de gemeente Bladel van groot be‐
lang is en daarmee draagkracht voor acceptatie van gekozen beleid vormt. Ze is dan ook van mening
dat informatie niet alleen via internet en telefonische of persoonlijke contacten moet worden uitge‐
wisseld, maar indien gewenst ook ‐ althans waar mogelijk ‐ schriftelijk. Met oog voor het behoud van
ons milieu is de VVD er voorstander van om de laatstgenoemde vorm zoveel mogelijk terug te drin‐
gen.
De VVD staat voor een dienstbare gemeente. Een digitaal loket dat 24 uur per dag open is, is voor de
VVD vanzelfsprekend. De diensten en producten die de gemeente aanbiedt hebben een scherpe
prijs/kwaliteitsverhouding.
Bij intergemeentelijke samenwerking moet de service aan de inwoners centraal staan en leiden tot
een efficiëntere en effectievere dienstverlening. Samenwerking moet niet leiden tot een nieuwe, niet
controleerbare bestuurslaag; dan liever een herindeling van de samenwerkende gemeenten.
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VI. BEGINSELEN VAN DE BLADELSE VVD
De afkorting VVD staat voor Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. In deze drie woorden ligt het
ideologische gedachtegoed van onze politieke partij besloten, namelijk die van het liberalisme.
VVD'ers zijn liberalen. Het is een partij voor het gehele volk, omdat wij ieder mens als gelijkwaardig
beschouwen, ongeacht zijn inkomen, afkomst of geloof. Wij streven de individuele vrijheid na, opdat
een ieder zich maximaal naar eigen vermogen zal kunnen ontplooien in deze wereld.
De VVD is een democratische partij, omdat die zo essentiële vrijheid alleen kan bestaan als wij ieder
ander, en ook de volgende generaties, diezelfde vrijheid gunnen. Dit betekent dus dat er wel grenzen
worden gesteld, namelijk daar waar de vrijheid van een ander in het geding komt. Voor de liberalen:
 Is vrijheid niet hetzelfde als onvoorwaardelijke en onbeperkte vrijheid voor enkelen, maar
vrijheid rekening houdend met die van allen.
 Is verdraagzaamheid en respect van de mensen onderling en van de overheid ten opzichte
van de inwoners een ongeschreven wet.
 Is sociale gerechtigheid een onvervreemdbaar begrip in de beginselen van de VVD.
 Zijn alle mensen gelijkwaardig: zij moeten gelijke mogelijkheden en kansen hebben om zich
maximaal te kunnen ontplooien. Emancipatie van alle inwoners is voor de VVD een pijler van
het beleid.
Iedere vorm van discriminatie wijst de VVD af.
Voor een dergelijk sociaal rechtvaardige samenleving zet ook de Bladelse VVD zich in, in onze ge‐
meente met zijn vijf mooie dorpen. De liberale beginselen, zoals hierboven omschreven, vormen de
grondslag voor het beleid van de VVD in de gemeente Bladel en zijn uitgangspunt voor ons verkie‐
zingsprogramma. Een liberaal beleid in het openbare bestuur van onze gemeente wil zeggen: een be‐
leid dat:
 De voorwaarden schept voor de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners, met een
deugdelijke bodem voor de sociaal zwakkere groepen in onze samenleving.
 De tering naar de nering weet te zetten en keuzes durft te maken.

VVD in het gemeentebestuur
De inzet en invloed van de VVD in Bladel is door deelname aan het college van burgemeester en
wethouders en het optreden van de VVD‐raadsfractie in de afgelopen bestuurs‐ en raadsperiode
belangrijk geweest. Het is de kracht van die inbreng geweest, die onder meer heeft geleid tot een
aantal concrete oplossingen, zoals de herinrichting van het centrum van Hapert.
De VVD wenst vooral opnieuw een kwalitatief goed gemeentebestuur. Ze investeert in haar leden,
die aangeven dat zij zitting willen nemen in een commissie of die zich bereid verklaren om kandidaat
te staan voor de gemeenteraad.
Daarom verzorgt de VVD voor haar aankomende raads‐ en commissieleden, voordat zij in functie
treden, een goede training over gemeentepolitiek en alles wat hiermee samenhangt.
Als afdeling van een landelijke partij kan de Bladelse VVD profiteren van de ingangen bij de fracties in
Europa, Den Haag en de Provincie Noord‐Brabant, van deskundigen op vele gebieden, iets wat de
lokale partijen, hoe actief en hoe vol goede bedoelingen ook, altijd zullen ontberen. De Bladelse VVD
heeft wel de voordelen, maar niet de nadelen van een plaatselijke partij.
De VVD wil de komende periode 2014‐2018 opnieuw graag aan het roer staan, binnen een coalitie op
brede basis. Wij hebben naast uitstekende kandidaten voor het raadslidmaatschap ook prima
kandidaten voor eventueel wethouderschap.
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