Laat uw stem niet verloren gaan!
Gemeenschapsbelang Venhorst‐ Boekel doet geen loze beloftes om inwoners te (p)aaien.
Afgelopen jaren heeft u gemerkt dat we hebben gedaan wat we hebben gezegd.
U kunt dit nog eens nalezen op onze website: www.gemeenschapsbelang.nl
Gemeentelijke financiën en OZB
De financiële positie van de gemeente is de afgelopen jaren flink verbeterd. Dat kan geen
enkele partij ontkennen. Gemeente Boekel is niet de goedkoopste als het om OZB gaat,
maar ook niet de duurste (kijk op www.gemeenschapsbelang.nl voor de OZB‐ feiten).
Gemeenschapsbelang vindt dat er gekeken moet worden naar de verhouding tussen de OZB‐
opbrengst van woningen en van niet‐ woningen (bedrijven en verenigingsaccommodaties).
Op initiatief van Gemeenschapsbelang kunnen de meeste bedrijven de OZB ook in 10‐
termijnen betalen in plaats van in één keer. Een politieke partij die roept dat de OZB omlaag
moet, zal ergens op moeten bezuinigen. Er is helaas weinig tot niets meer te halen bij
Gemeenschappelijke Regelingen. Ook is de afgelopen jaren behoorlijk beknibbeld op de
ambtelijke organisatie. Indien we niet meer middelen vanuit het Rijk krijgen, zal OZB
verlaging vooral ten koste gaan van de voorzieningen en subsidies. Wij willen niet bezuinigen
op het voorzieningsniveau en subsidies. Sterker nog; daar waar mogelijk willen we het
voorzieningenniveau versterken.
Laat niet uw stem (p)aaien als u niet weet waar u vervolgens “geslagen” gaat worden!
Vrijwilligers en verenigingen
Door sommige partijen wordt de suggestie gewekt dat er bezuinigd wordt op vrijwilligers en
verenigingen. Gemeenschapsbelang heeft geen enkele intentie hierop te bezuinigen. Sterker
nog: we hebben vrijwilligersinitiatieven ondersteund en zullen dit blijven doen. De
huuropbrengsten n.a.v. het accommodatiebeleid, welke door de gemeenteraad unaniem is
vastgesteld, is over de verenigingen herverdeeld. Hierover was destijds veel politieke
reuring. Helaas pakt een eerlijke verdeling niet voor iedereen even goed uit.
Gemeenschapsbelang heeft gepleit voor aanvullende maatregelen. De voorgestelde kleine
kernentoeslag voor Venhorst kreeg helaas geen meerderheid. Daarom hebben we
ingestemd met het voorstel dat het College samen met Leefbaar Venhorst een
Leefbaarheidsonderzoek gaat houden zodat op basis van de uitkomsten beoordeeld kan
worden wat aanvullend nodig is. Ook de gevolgen bij binnensportverenigingen was en is
voor ons nog steeds een aandachtspunt. Kortom: we houden de vinger aan de pols om bij
onbedoelde effecten, bij te sturen.
Gemeenschapsbelang laat uw vrijwilligers‐en verenigingsstem niet verloren gaan!
Bouwgrond
In de gemeente zijn de afgelopen jaren ruim 400 woningen gebouwd. Helaas blijft de
woningbouw in Venhorst achter. Het is voor de leefbaarheid van belang dat er ieder jaar
woningen en dus inwoners bijkomen. Om dit te stimuleren is op initiatief van
Gemeenschapsbelang de grondprijs in Venhorst losgekoppeld van Boekel en dus verlaagd.
Het huidig college heeft hard gewerkt aan een plan om in Boekel nieuwe bouwlocaties te
vinden. Hierover worden we binnenkort geïnformeerd. Het verwijt aan de coalitie over
ongelijke behandeling betreffende Ecodorp is niet op feiten gebaseerd. Hierover is al eerder

gepubliceerd. U kunt de feiten nalezen op
http://www.gemeenschapsbelang.nl/bestanden/324.pdf. Desondanks wordt U die suggestie
voorgehouden. Het lijkt op een gezochte verkiezingscampagne stok bij gebrek aan beter.
Laat uw stem niet (p)aaien door partijen die niet het Gemeenschappelijke belang nastreven!
Economische perspectieven en ondernemerschap
Gemeenschapsbelang wil investeren in de Zuidwand zodat het centrum weer een
aantrekkelijk winkelgebied wordt. In de gemeente zijn veel ondernemers actief. Afhankelijk
van het soort onderneming, zijn daarvoor geschikte locaties op bedrijventerreinen,
bebouwde kom of buitengebied, nodig. Daarvoor zetten we ons in. Daarnaast wil
Gemeenschapsbelang voor zover dat mogelijk is, nadrukkelijker sturen op het innemen van
lege vergunningen zodat er milieuruimte ontstaat voor jonge agrariërs om op geschikte
locaties hun bedrijven verder te ontwikkelen. Hierbij is de medewerking van collega agrariërs
van cruciaal belang.
Gemeenschapsbelang laat uw ondernemers stem niet verloren gaan!
Veiligheid en Sleepwet
We zijn een veilige gemeente en dat willen we zo houden. Veel buurtverenigingen hebben
een buurtapp. hierdoor wordt niet alleen de eigen buurt veiliger maar de gehele gemeente.
Dit hebben we eerder gestimuleerd en dat blijven we doen. Een actuele ontwikkeling is de
veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens (AVG) bij de gemeente, instellingen en
verenigingen, die hiervoor maatregelen moeten treffen. Gemeenschapsbelang heeft een
oproep naar het College gedaan om verenigingen indien nodig, te ondersteunen. Hieraan
wordt gehoor gegeven.
Laat ook uw stem niet verloren gaan bij het raadgevend referendum over de Sleepwet!
Gemeenschapsbelang heeft oog voor ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor u als
inwoner, vrijwilliger, bedrijf, instelling of vereniging.
Kortom: Gemeenschapsbelang laat uw stem niet verloren gaan!
Kies voor de komende vier jaar een verantwoordelijk bestuur!
Stem Gemeenschapsbelang Venhorst‐ Boekel, Ook Uw belang!
Kijk ook op: www.gemeenschapsbelang.nl en onze Facebook pagina

