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De gemeente Boekel staat bekend als een sociale en veilige gemeente met voldoende voorzieningen,
een rijk verenigingsleven en betaalbare bouwkavels. Dit lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is niet
zo. Het aantal inwoners in de gemeente Boekel is in tegenstelling tot veel omliggende gemeenten,
ondanks de crisis, toegenomen. Het is ons gelukt om meer inwoners aan ons te binden. Om deze lijn
voort te zetten, is het van belang dat er voldoende voorzieningen en activiteiten zijn die jeugd, (jong)
volwassenen en ouderen aan ons binden. Hiervoor is politieke wil, daadkracht en soms eigenzinnigheid nodig. Dat kunt u ook de komende periode van ons verwachten.
Betaalbare woningen en bouwkavels
We willen dat er voldoende en betaalbare bouwkavels, huur- en koopwoningen beschikbaar zijn.
Dat willen we stimuleren door in Boekel bouwgrond dan wel bouwmogelijkheden te verwerven; in Venhorst door het tijdig vaststellen van
een nieuw bestemmingsplan als opvolger van
het plan ‘De Peelhorst’. Het verschil in grondprijs tussen Boekel en Venhorst willen we in stand
houden. Ook moeten er voldoende betaalbare
sociale huurwoningen, levensloopbestendig en
duurzaam (nul-op-de-meter), gebouwd worden.

Voldoende bedrijfskavels
In Boekel en Venhorst moeten er voldoende
bedrijfskavels beschikbaar blijven. We zoeken
hierbij, ondanks beperkingen vanuit de provincie, naar creatieve oplossingen. Een voorbeeld
als het plan ‘De Driedaagse’ in Boekel, waarbij
wonen met bedrijvigheid gecombineerd wordt,
zou wat ons betreft in Venhorst navolging kunnen krijgen.
Toegankelijke en voldoende
kwalitatieve zorg- en
welzijnsvoorzieningen
Ouderen en mensen met een verstandelijke of
psychiatrische beperking moeten een beroep
kunnen doen op kwalitatieve en betaalbare
zorg- en welzijnsvoorzieningen, die (financieel)
toegankelijk blijven en zoveel mogelijk aansluiten bij het eigen sociale netwerk. Mantelzorgondersteuning is hierbij van cruciaal belang. Dit
verdient onze blijvende aandacht.
Kwalitatieve jeugdzorg
Wat ons betreft is meer preventieve zorg nodig zodat minder kinderen in het professionele
zorgcircuit terechtkomen. Opgroei-, opvoed- en
pedagogische ondersteuning dienen zoveel mogelijk in een (vergelijkbare) thuissituatie plaats te
vinden. Het uitgangspunt ‘1 gezin, 1 plan’ kan
wat ons betreft verbeterd worden. We blijven ons
inzetten voor het behoud van het consultatiebureau in Boekel en het faciliteren van het Basis-

team Jeugd en Gezin (BJG) om jeugdigen, indien nodig met de gezinsleden, te ondersteunen.
Goede onderwijsvoorzieningen en
educatie
Het samengaan van basisonderwijs en kinderopvang om één doorlopende leerlijn te realiseren
middels een Kindcentrum is een goede ontwikkeling. De synergiemogelijkheden met onder
andere sport en muziek sluiten hierop aan. De
gerealiseerde taalklassen en de bibliothekenvoorzieningen op alle scholen blijken succesvol
en dit willen we blijven faciliteren. Laaggeletterdheid wordt een steeds groter maatschappelijk
probleem en kan leiden tot uitsluiting. Een ongewenste ontwikkeling die, mede door inspanning vanuit de gemeente, voorkomen dient te
worden.
Voorzien in eigen inkomen en
inkomensondersteuning
De gemeente moet blijven inzetten om de participatiemogelijkheden en het vinden van passend
werk te vergroten zodat voorzien kan worden in
eigen inkomen. We willen de extra inkomensondersteuning via het participatiefonds en Stichting
Leergeld in stand houden. Het toenemen en
stapelen van (zorg)kosten kan zwaar drukken
op de inkomensbestedingspositie, bij met name
ouderen of mensen met een beperking. Zij dienen mogelijk beter ondersteund te worden om
aanspraak te maken op aanvullende financiële
middelen.
Faciliteren van burgerinitiatieven
Burgerinitiatieven zijn vrijwilligersinitiatieven die
een bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Voorbeelden van goedlopende burgerinitiatieven
die we de afgelopen jaren hebben ondersteund
zijn Stichting de Speeltrein, De Winkel, Stichting
Leefbaar Venhorst, Energiecoöperatie Boekel
Energie, BoekelNet en De Pionier (ouderenactiviteiten). Ook het burgerinitiatief van Stichting
Buitensport Venhorst door KPJ-Vespo Venhorst
(in samenwerking met korfbalvereniging JES) tot
oprichting van een tennisvereniging hebben we
van harte ondersteund. Deze en mogelijk nieuwe
initiatieven zullen we zeker ondersteunen.
Actief verenigingsleven en
verenigingsgebouwen
Wij vinden een actief verenigingsleven, welke de
onderlinge verbondenheid versterkt, belangrijk.
We hebben veel waardering voor de vrijwilligers
die zich hiervoor inzetten. De Respect- projecten
verdienen ondersteuning. Uitgangspunten als
‘gelijkheid’, ‘de gebruiker betaalt’ en ‘stimuleren van samenwerking en zelfwerkzaamheid’

hebben geleid tot het toepassen van een rechtvaardige systematiek voor gebruik van alle gemeentelijke verenigingsgebouwen. De positieve
huuropbrengsten voor de gemeente zijn door
aanpassing van het subsidiebeleid herverdeeld
over de verenigingen. Dit laatste heeft tot veel
discussie geleid. Daarom vinden we dat er over
een paar jaar een evaluatie moet worden uitgevoerd.
Gezonde leef- en woonomgeving
We zetten ons in om voor alle inwoners van Venhorst, Boekel en Huize Padua, zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied, te streven
naar een gezonde leef- en woonomgeving. Wij
zijn voorstander van het Omgevingsplan, waarbij
niet alleen naar de ruimtelijke elementen wordt
gekeken zoals omvang bouwblokken, landschap
en natuur, maar ook naar milieuaspecten zoals
geur, ammoniak en fijnstof in relatie tot de volksgezondheid. Nieuwe ontwikkelingen moeten leiden tot een gezondere leef- en woonomgeving.
Versterken natuur en landschap
Een gezond ecosysteem is van belang voor
mens, dier en natuur. Biodiversiteit is hierbij van
belang en kan wat ons betreft versterkt worden.
Naast hetgeen wat vele vrijwilligers en agrariërs
doen op dit gebied draagt een duurzame berminrichting en een passend maaibestek hieraan
bij. Tevens kunnen bermen en braakliggende/
overhoekse (gemeente)gronden opgefleurd worden met veldbloemen en/of kruidenmengsels.
Herbestemming vrijkomende
agrarische bebouwing
Het beleid ‘Vitaal Buitengebied Boekel’ heeft
mooie initiatieven opgeleverd. Dit gaan we
voortzetten. We blijven medewerking verlenen
aan herbestemmingen van agrarisch vrijkomende bebouwing (VAB) zodat eigenaren een nieuwe
invulling met een beter (economisch) perspectief
aan hun locatie kunnen geven.

Gemeenschapsbelang staat voor
rechtvaardigheid en bouwt zijn
mening op feiten, samen met u
willen wij het volgende realiseren:
Betaalbare woningen en bouwkavels
Voldoende bedrijfskavels
Passend en beschikbaar
openbaar vervoer
We maken ons hard voor behoud van openbaar
vervoer in de gemeente Boekel, maar ook voor
de beschikbaarheid van regiotaxi en leerlingenvervoer. Wij vinden het van belang dat inwoners
(jong en oud) tijdig en met het meest voorliggende vervoermiddel kunnen reizen. Ook nieuwe
initiatieven (voor andere doelgroepen) op vervoersgebied zijn van harte welkom en zullen op
onze steun kunnen rekenen. Het vervoersinitiatief
in Venhorst is hiervan een mooi voorbeeld.
Faciliteren economische
ontwikkeling en (regionale)
werkgelegenheid
Wij hebben waardering voor ondernemers die
aansluiting zoeken bij maatschappelijke ontwikkelingen, veranderende consumentenbehoeften
en denken in oplossingen. Kansrijke initiatieven
worden door ons ondersteund. Veel inwoners
werken in de gemeente, maar velen werken ook
daarbuiten. We ondersteunen de regionale samenwerking op het gebied van de arbeidsmarkt.
We willen het ‘boodschappencentrum’ faciliteren
binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente, waarbij de belangen van bewoners en
ondernemers worden afgewogen.
Versterken recreatie en toerisme
Een opkomende economische pijler is recreatie
en toerisme. Afgelopen jaren zien we het aantal
bezoekers aan de gemeente Boekel toenemen.
Dit betekent dat geïnvesteerd moet worden in het
imago, waarbij de gemeente Boekel zich op de
kaart zet. Wat ons betreft wordt er een beleidsvisie opgesteld met een uitvoeringsprogramma
over de wijze waarop de gemeente recreatie en
toerisme wil aanjagen.
Kwalitatieve wandel-, voet- en
fietspaden
Er wordt steeds meer gefietst, een gezonde ontwikkeling waar de elektrische fiets aan bijdraagt.
We hebben veel signalen ontvangen dat de
kwaliteit van wandel-, voet-, en fietspaden voor
verbetering vatbaar is. Om de signalen te sturen
en de gemeente te adviseren bij onderhoud en
aanleg van wandel-, voet-, en fietspaden willen
we dat er een soort platform wordt gevormd dat
de gemeente van advies kan voorzien.

Veiligheid
We blijven aandacht vragen voor de aanrijdtijden van de hulpdiensten en preventie als het
gaat om brandveiligheid. Wij delen de zorgen
van veel ouders over de naar onze mening
laagdrempelige beschikbaarheid van drugs en
de zorgelijke ontwikkelingen over de productie
daarvan. Hierin moet meer preventief en handhavend opgetreden worden.

Toegankelijke en voldoende kwalitatieve
zorg- en welzijnsvoorzieningen

Financieel gezond, zelfstandig en
een goede strategische visie
We zijn voorstander van een zelfstandige gemeente Boekel. Deze opvatting wordt breed
gedeeld en is vertaald in een strategische visie
welke wij ondersteunen. Financieel gezien heeft
de gemeente haar huishoudboekje op orde.
Afgelopen jaren hebben we een groot aantal
geldleningen kunnen aflossen en de OZB weer
kunnen verlagen. Hierbij hebben we de voorzieningen voor de inwoners op orde kunnen houden en daarnaast nog financieel bijgedragen
aan burgerinitiatieven. We willen op deze voet
doorgaan.

Voorzien in eigen inkomen en
inkomensondersteuning

Jeugd krijgt zeggenschap
We zijn blij met de grote betrokkenheid van verenigingen, belangenorganisaties en individuele
burgers bij de vraagstukken die hen aangaan.
We vinden dat ook de jeugd een stem moet
krijgen en dat ook zij gevraagd en ongevraagd
advies moeten kunnen geven. Wat ons betreft
wordt een ‘Jeugdraad’ opgericht met vertegenwoordiging van jeugdigen in de leeftijdsgroep
11/12 - 18 jaar.
Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel
maakt zich sterk voor vele gemeenschappelijke belangen.

En dat is ‘Ook uw belang!’
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Voor de belangen van de inwoners van

VENHORST - BOEKEL - HUIZE PADUA
Kies voor de komende vier jaar een verantwoordelijk bestuur!
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