Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel, Ook Uw belang!
Gemeente Boekel is in tegenstelling van omliggende gemeenten en ondanks de crisis,
gegroeid. Het is ons gelukt om meer inwoners aan ons te binden. 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 toch is
dat niet zo. Hiervoor is politieke wil, daadkracht en soms eigenzinnigheid nodig.
Dat hebben we getoond door ons in te zetten voor:
-

betaalbare bouwkavels met een prijsverschil tussen Boekel en Venhorst en
uitbreiding levensloopbestendige energie-neutrale sociale huurwoningen,
voldoende bedrijfskavels,
toegankelijke en voldoende kwalitatieve zorg- en welzijnsvoorzieningen voor
ouderen en mensen met een (verstandelijke/ psychiatrische) beperking,
kwalitatieve Jeugdzorg,
goede onderwijsvoorzieningen en educatie, toekomstgerichte kindparken,
participatiemogelijkheden en het kunnen voorzien in eigen inkomen,
inburgering, vluchtelingenopvang en huisvesting arbeidsmigranten,
het faciliteren van burgerinitiatieven zoals o.a. De Winkel, de Pionier en tennisclub
Venhorst,
het instandhouden van sport- culturele – speelvoorzieningen,
behoud gemeenschapshuizen,
verbeteren woon-leefklimaat ,
behoud natuurwaarden en landschap,
herbestemming vrijkomende agrarische bebouwing,
goede ontsluiting van de gemeente Boekel,
passend en beschikbaar vervoer,
economische ontwikkeling en (regionale) werkgelegenheid,
een passende infrastructuur om de verkeersbewegingen nu en in de toekomst
goed te ontsluiten,
uitvoering geven aan Duurzaamheidsagenda,
veiligheid en aandacht voor buurtpreventie,
verbeteren informatievoorziening aan inwoners,
balans tussen woonlasten en gemeentelijke investeringen ten behoeve van het
instandhouden van voorzieningen om een aantrekkelijke gemeente te blijven,
behoud eigenheid binnen samenwerkingsverbanden en Gemeenschappelijke
regelingen,
financieel gezonde en zelfstandige gemeente Boekel met een strategische visie

NB: Op onze website: www.gemeenschapsbelang.nl en facebookpagina
https://www.facebook.com/GBVVenhorst/ vind u een uitgebreide toelichting.

We kijken tevreden terug op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Het doet ons
deugd dat veel inwoners, vrijwilligers, ondernemers en adviesraden vanuit hun
betrokkenheid en belangen hun meningen kenbaar gemaakt hetgeen mede invloed heeft
gehad op de standpunten die we hebben ingenomen. De meerderheid beslist. Zonder
onze coalitiepartners en oppositie hebben we dit niet kunnen bereiken. We kijken
tevreden terug op de samenwerking.
Nu de economie aantrekt en de gemeente in een ruimer jasje komt te zitten, is de tijd
rijp om te investeren in voorzieningen die de leefbaarheid en economische perspectieven
vergroten. Op het gebied van het Sociaal Domein en Leefomgeving willen we de
komende jaren puntjes de i willen zetten. De komende weken blikken we vooruit en
zullen we onze ambities met u te delen.
Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel heeft zich afgelopen jaren sterk
gemaakt voor vele Gemeenschappelijke belangen. En dat is ook Uw belang!
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