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Bernheze Media heeft de verkiezingsprogramma’s opgevraagd en negen onderwerpen gekozen,
de teksten komen letterlijk uit deze programma’s van de politieke partijen.

1.

Zelfstandigheid gemeente Bernheze

Bernheze zorgt ervoor dat het goed leven, wonen en werken is in de gemeente. Mochten we dat zelf niet kunnen, dan
zoeken we samenwerking in de regio,
zodat we ons werk goed kunnen blijven
doen en kunnen voldoen aan wat van ons
gevraagd wordt. Zo gaan we samen de
toekomst tegemoet.

2.

Wethouders

CDA
Samen Leven,
Samen Wonen en
Samen Werken
Geen tekst aangetroffen in het verkiezingsprogramma.

3.

Participatie

Wij zijn samen Bernheze en wij zorgen ervoor dat het hier prettig leven is en we zijn
samen verantwoordelijk voor het handhaven. Het is daarom belangrijk dat de dorpen
van Bernheze hun eigen identiteit behouden. Zelf bepalen hoe hun gemeenschap
eruitziet en zichzelf herkennen in de mensen
die hen in het gemeentebestuur vertegenwoordigen. Burgers worden vanaf het begin
bij plannen meegenomen en is er ruimte
voor ideeën en initiatieven. Met burgerplatformen en dorpsraden werken we samen.

Bernheze kan zelfstandig opereren en is
voldoende in staat om al haar taken te vervullen. Dat neemt niet weg dat wij vanuit
die kracht van onze gemeente de ontwikkelingen in de regio alert blijven volgen en
dat we daarvoor niet blind zijn. Daar waar
het slim is om verbindingen aan te gaan,
willen we eerst de situaties zorgvuldig bekijken, voordat we aanhaken.

Wij willen onze verantwoordelijkheid ook
in het dagelijks bestuur van de gemeente
nemen en dragen onze lijsttrekker, Rien
Wijdeven, als wethouder voor. Bij de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders zijn wij een groot
voorstander van het aanstellen van zowel
een informateur als een formateur.

Wij willen een gemeente zijn die loslaat,
faciliteert en ruimte geeft aan initiatieven
uit de samenleving. Als democratische
vernieuwing willen wij het experiment
aan gaan om verenigingen en/of burgers
in staat te stellen om maatschappelijke
voorzieningen van de gemeente over te
nemen en de functie voort te zetten. Verder staan wij een ‘uitdaagrecht’ toe, dat
burgers en verenigingen de mogelijkheid
geeft alternatieven in te dienen voor uitvoering van collectieve voorzieningen.

Zelfstandigheid is een groot goed. De gemeente Bernheze neemt haar eigen beslissingen en hoeft de oren naar niemand
te laten hangen. Bernheze kan eigen
besluiten nemen in het belang van haar
inwoners. Het gaat tenslotte altijd om de
mensen. Mochten er ooit besluiten over
fusies genomen worden dan houdt Bernheze altijd een bindend referendum.

SP Bernheze
Zorgzaam en
Zelfstandig
verder

Het gemeentebestuur betrekt de inwoners
bij lopende en nieuwe zaken. Burgerparticpatie krijgt een prominentere rol en wij
denken aan jongeren- en ouderenbeleid,
verkeerssituaties, openbaar groen, speelvoorzieningen, nieuwbouw en uitbreidingsplannen. De SP organiseert bijeenkomsten
in wijken en kernen om de mening van de
bewoners te horen. Als SP benaderen we
bewonersinitiatieven met respect, willen
hulp of sturing bieden en pakken verantwoordelijkheid.

Geen tekst aangetroffen in het verkiezingsprogramma.

De gemeente Bernheze is (naast de gemeente Landerd) een van de kleinste
gemeenten in de omgeving. De gemeentelijke organisatie mist daarmee slagvaardigheid en daadkracht. Veel zaken worden
samen met andere gemeenten georganiseerd. D66 wil, gezien de ontwikkelingen,
de toenemende taken en het groeiend tekort aan deskundige arbeidskrachten, de
discussie hervatten over de toekomst van
Bernheze als zelfstandige gemeente.

Onze basis is dat wij willen dat inwoners
zelf, zoveel als mogelijk en wenselijk,
gaan over hun eigen bestuur en willen
daarover met andere partijen een democratisch akkoord aangaan. Een democratisch akkoord betekent onder andere
inwoners betrekken bij wie de formateur
wordt voor de coalitie en meer transparantie tijdens het proces over wie de nieuwe coalitie gaat vormen, wat het profiel
van de gewenste wethouder moet zijn en
wie de wethouders dan worden.

Wij willen met andere partijen een democratisch akkoord afsluiten, want inwoners
gaan over hun eigen bestuur. Met name
inwoners vroeger betrekken bij besluiten,
een burgerraadsvoorstel met 100 kiesgerechtigde handtekeningen invoeren, klare
taal en vindbare informatie, meer zeggenschap over het budget van de eigen kern,
inspraak bij begroting en het evalueren
van Bernheze als zelfstandige gemeente.

Op basis van een in de afgelopen bestuursperiode gehouden onderzoek is de conclusie getrokken dat Bernheze niet krachtig genoegd is om de ontwikkelingen die
op haar afkomen goed op te vangen en
de kwaliteit te leveren die onze inwoners
verdienen. Voor ons is het gesprek over
een mogelijke herindeling nog niet afgerond. Bij een eventuele herindeling met
opschaling is oriëntatie van de inwoners
leidend.

Wij vinden dat Bernheze in de volgende
bestuursperiode kan besturen met minder wethouders. Veel onderwerpen worden regionaal opgepakt en daarom kan
het aantal wethouders worden teruggebracht. Hierdoor worden de bestuurskosten verlaagd.

Wij willen meer dan ooit actief samenwerken met inwoners van buurten en dorpen.
We maken integrale plannen samen met
betrokken organisaties en inwoners aan de
keukentafel. Elke dorpskern krijgt haar gemeentelijke buurtadviseur en nieuwe ideeen en initiatieven willen wij aanmoedigen
en helpen door bijvoorbeeld daarvoor vergaderruimten beschikbaar te stellen of hulp
te bieden bij oprichting van een rechtspersoon. Bij ruimtelijke initiatieven willen wij
een goede dialoog stimuleren.

De zelfstandigheid van de gemeente is
geen doel op zich. Naar de toekomst toe
zal de VVD met een open blik elk voorstel
op dit punt beoordelen naar de maatstaven in welke variant burgers en ondernemers beter worden gefaciliteerd. Het behoud van lokale kracht, maatschappelijk
draagvlak en betrokkenheid van de gemeenschap is belangrijk.

Wij gaan voor een daadkrachtig bestuur,
ondersteund door een professionele organisatie.

Wij staan voor levendige en levensvatbare kernen. Er moet aandacht zijn voor de
leefbaarheid in kleine kernen. Door het
stimuleren van lokale initiatieven en het
behoud van culturele en maatschappelijke voorzieningen blijven de kernen en
buurtschappen aantrekkelijk voor burgers
en ondernemers. Burgerinitiatieven die
bijdragen aan een fysieke of sociale veiligheid kunnen rekenen op onze steun.

Blanco wil deelnemen aan het volgende
college van burgemeester en wethouders
en wil wethouders benoemen op basis
van kwaliteit, waarbij de bezetting 3 FTE
is. Parttime invulling is mogelijk of misschien zelfs wenselijk.

Dorpsraden, kerncommissie en actief burgerschap pro-actief betrekken in de besluitvorming en uitvoering van plannen.
Het dorpsakkoord met Actief Burgerschap
is wellicht een goede opzet voor de hele
gemeente. Ruimte bieden voor het burgerinitiatief, waarbij inwoners zelf onderwerpen op de raadsagenda kunnen plaatsen.

PP Blanco
Beken kleur
stem Blanco
Geen tekst aangetroffen in het verkiezingsprogramma.
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Gerard in gesprek met de Burgemeester
Tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen mogen we
ons uitspreken over het referendum over de wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdienst. Dit zal
het laatste raadgevend referendum zijn. Wat vindt u daarvan?
“Op zich kunnen referenda een
goed middel zijn om burgers bij
de politiek te betrekken over
concrete en aansprekende onderwerpen, zeker op lokaal niveau. Maar ik zie bij landelijke
referenda dat er onvoldoende in
geslaagd wordt om de burgers
duidelijk te maken waar het over
gaat en de onderwerpen zijn te
complex. Anderzijds moeten we
er toch ook vertrouwen in hebben dat als we onze volksvertegenwoordigers kiezen, zij er in
zullen slagen om de juiste besluiten te nemen. Verder is de opkomst bij referenda met rond de
30% veel te laag en zouden we
op minstens 50% moeten zitten
om er echt iets mee te kunnen.
Alles overwegend, vind ik afschaffing niet erg.”

Gerard in gesprek met burgemeester Marieke Moorman

Foto: Marcel van der Steen

Na me de afgelopen tijd bij Leo Joosten en Marita Verbij van het ambtenarenteam burgerzaken een beeld te hebben gevormd van wat er
zoal aan voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen moet worden gedaan, schuif ik nu aan bij de voorzitter van het centraal stembureau, onze burgemeester.
Bij het bekendmaken van de verkiezingsuitslag op woensdag 21
maart treedt u duidelijk op de
voorgrond maar u hebt op de
achtergrond, ter voorbereiding
van deze verkiezingen natuurlijk
ook al het nodige gedaan. Wat
zoal?
Burgemeester Moorman: “Om
meer mensen te bewegen om
zich kandidaat te stellen voor
de politiek hebben we de bijeenkomst ‘Hoge hakken in de
politiek’ georganiseerd en zijn er
twee cursussen rondom het thema ‘actief in de politiek’ gehouden. Ook heb ik alle inwoners die
voor het eerst gaan stemmen een
brief gestuurd en op hun stemrecht gewezen. Ik heb de politieke partijen geadviseerd hun
kandidaten zorgvuldig te screenen en verklaringen van goed
gedrag te vragen. Daarnaast laat
ik straks de nieuwe wethouders
op integriteit toetsen. Verder zijn
er met de lijsttrekkers bijeenkomsten geweest om met elkaar afspraken te maken over campagnes en het proces om te komen
tot een nieuwe coalitie.”

Woensdag
21 maart 2018
Gemeenteraadsverkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 woonde u nog in
Tilburg en mocht u zelf hier niet
stemmen. Nu is dat anders. Uiteraard gaat u stemmen, maar
waarom vindt u het zo belangrijk
dat alle stemgerechtigden naar
de stembus gaan?
“De gemeente gaat over zoveel
zaken waarover besluiten worden genomen, die belangrijk
zijn voor inwoners zoals verkeer,
sportvoorzieningen, zorg, veiligheid, afvalophalen, bestemmingsplannen voor woningen en

spraken en bereid ik me voor op
de werkzaamheden die mij vanaf het sluiten van de stembussen
weer te wachten staan rondom
het bekend maken van de verkiezingsuitslag. Deze keer doen
we dat op het gemeentehuis en
iedereen is welkom.”
Op 21 maart en de dagen erna
wordt een belangrijk proces afgerond. Hoe verloopt dat allemaal?
“Op de dag van de verkiezingen
worden na 21.00 uur de stem-

En het vervolg?
“Alle nieuw gekozen raadsleden
krijgen een kennisgeving van
benoeming. Daarna gaat de gemeenteraad op 27 maart in oude
samenstelling de geloofsbrieven
onderzoeken en besluit over toelating nieuwe leden. Daarmee
treedt de oude raad af en nemen
we afscheid van de raadsleden
die niet terugkeren.”
En de nieuwe raad?
“Op donderdag 29 maart treedt
de nieuwe raad aan. Nieuw voor

Op 29 maart openbaar duidingsdebat: visiepartijen
op verkiezingsuitslag en op mogelijke samenwerking
bedrijventerreinen, subsidiebeleid, de hoogte van de OZB en
nog zoveel meer. Door te gaan
stemmen heb je indirect invloed
op al die onderwerpen. Stemmen
is in Nederland een grondrecht,
er zijn nog steeds landen waar
dat niet bestaat en het stemrecht
bevochten moet worden. Ook
daarom is het zo belangrijk om
van dat recht gebruik te maken.”
U zit natuurlijk op 21 maart niet
op een stembureau. Hoe brengt
u een toch voor u ook spannende
dag door?
“Voor de middag bezoek ik
alle stembureaus om even een
praatje te maken met de leden
die vanaf 7.00 uur in de morgen
tot laat in de avond aan het werk
zijn. Na de middag heb ik wat af-

men op de vijftien stembureaus
geteld. Van die stemopneming
wordt per stembureau een proces-verbaal opgemaakt en dat
wordt naar mij overgebracht. Ten
aanzien van iedere kandidaat en
iedere lijst wordt het totaal aantal
stemmen vastgesteld en die gaan
naar het hoofdstembureau.”

Bernheze is dat er dan een duidingsdebat gaat plaatsvinden.
Tijdens dat openbare debat geven de lijsttrekkers hun reacties
op de verkiezingsuitslag en geven ze hun mening over hoe de
coalitieonderhandelingen tussen
samenwerkende partijen moeten
gaan verlopen.”

De uitslag die wij op de verkiezingsavond op het gemeentehuis horen is dus niet officieel?
“Nee, officieel wordt die pas
nadat het hoofdstembureau in
een openbare zitting op vrijdag
23 maart om 10.00 uur de uitslag van de verkiezingen heeft
vastgesteld. Deze uitslag wordt
direct na de vergadering van het
hoofdstembureau aan de gemeenteraad gezonden.”

Vorige keer was daarvoor een
informateur nodig. Is dat ook nu
het geval?
“De zeven politieke partijen hebben Jan van Loon ( oud-wethouder uit Oss) bereid gevonden
om na de verkiezingen te gaan
onderzoeken welke partijen een
coalitie kunnen gaan vormen. Hij
zal daarover naar verwachting in
de tweede week van april een
openbaar advies uitbrengen.”

Onder dit kabinet lijkt de gekozen burgemeester ook weer een
stapje dichterbij te komen. Wat
is uw mening hierover?
“Daar ben ik geen voorstander
van. In feite wordt de burgemeester nu ook al gekozen door
de gemeenteraad. Als een burgemeester direct door inwoners gekozen wordt, zal dat zijn op basis
van een inhoudelijk programma.
Daarmee wordt de burgemeester
een politieke figuur, die zijn of
haar programma moet waarmaken tegenover de wethouders en
de raad. Onafhankelijk en boven
de partijen staan is dan wel erg
moeilijk en juist dat beschouw ik
als een groot goed van de huidige burgemeester.”
Bij het verschijnen van deze
krant staan we nog een week
voor de verkiezingen op woensdag 21 maart. Heeft u nog een
laatste oproep aan onze inwoners?
“Probeer je in programma’s te
verdiepen en kijk wat iedere partij in Bernheze voor je kan doen.
Ga in ieder geval stemmen, de
gemeentelijke onderwerpen zijn
te belangrijk om er niet over mee
te willen praten.”

AGENDA
Woensdag 21 maart
21.00 uur
Gemeentehuis:
Bekendmaking
verkiezingsuitslag
Dinsdag 27 maart
19.30 uur
Gemeentehuis: Afscheid
oude raad
Donderdag 29 maart
19.30 uur
Gemeentehuis: Benoeming
nieuwe raadsleden en
openbaar duidingsdebat.
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Woningbouw

5.

Economie

Bernheze Media heeft de verkiezingsprogramma’s opgevraagd en negen onderwerpen gekozen, de teksten komen letterlijk uit
deze programma’s van de politieke partijen.

6.

Onderwijs

Samen maken we wijken tot een fijne plek
voor iedereen; van starter tot woonveteraan. Daarom blijven we bouwen, gericht
op wat mensen willen. We kijken naar
de toekomst en dus bouwen we gasloos
waar mogelijk, bieden we ruimte aan
nieuwe concepten zoals ‘tinyhouses’ en
we bieden ook ruimte aan particulier opdrachtgeverschap. We zetten leegstaande
gebouwen in voor tijdelijke bewoning of
andere bedrijvigheid.

We bieden ruimte voor nieuwe initiatieven in vrijkomende boerderijen, zodat het
buitengebied mooi en aantrekkelijk blijft.
Wij bieden kansen en stimuleren nieuwe
ontwikkelingen, door de bestemming
agrarisch te verruimen zodat boeren hun
eigen producten kunnen verwerken.

We zorgen dat voorzieningen als zorg,
winkels maar ook onderwijs in de buurt
blijven en met name voor Loosbroek
zullen we daar voor zorgen. We zorgen
ook voor veilige verkeerssituaties rondom
scholen.

Nadruk bij de woningbouw ligt op het
koopsegment en goedkope- en middelbare huur. In Heeswijk-Dinther moeten meer
huurwoningen worden gebouwd omdat
die er relatief te weinig zijn. Huisvesting
moeten we gezien de vergrijzing concentreren dicht bij de kernen en voorzieningen. Dit kan door herontwikkeling maar
ook via particulier opdrachtgeverschap,
CPO.

Wij willen actief meewerken aan de realisatie van het bedrijventerrein Heesch-West
als een onderscheidend duurzaam, circulair bedrijventerrein met een goede ontsluiting. Voor lokale bedrijvigheid willen
wij drie bedrijventerreinen uitvoeren (‘t
Retsel, Vismeerstraat en ‘t Runneke). Op
het gemeentehuis moet er een centraal
aanspreekpunt zijn voor bedrijven en ondernemers. Wij willen startende ondernemers ondersteunen. De invoering van een
Bernhezer Ondernemersfonds, gevoed
vanuit OZB bedrijven, willen wij met de
ondernemersvereniging verkennen.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor
de huisvesting van scholen maar werken
ook samen met scholen om uitval en spijpelen tegen te gaan. Wij willen met het
onderwijs in gesprek op welke wijze we
het beter passend kunnen organiseren.
Zorgleerlingen moet binnen het regulier
onderwijs opgevangen worden, maar het
aantal leerlingen voor speciaal onderwijs
wordt groter. Daarom moeten we samen
kijken naar de beste plek voor het kind,
dichtbij huis.

Bij het opzetten van nieuwe wijken in
Bernheze is er voldoende ruimte voor de
mensen om te wonen en worden huizen in alle soorten en maten gebouwd.
Zorgpunt is dat er voldoende sociale woningbouw plaatsvindt. De SP wil budgetwoningen bouwen en zo nodig zelf als
ontwikkelaar hiervoor optreden. Erfpacht
van grond en CPO blijven belangrijk. Levensloopbestendige woningen en nul treden woningen zijn zeer gewenst.

In bestemmingsplannen willen wij nadrukkelijk blijven kijken naar de mogelijkheden
voor kleinschalige bedrijvigheid. Een combinatie van wonen en werken blijft mogelijk. De SP wil ‘bedrijfscontactdagen’ organiseren, waar het Bernhezer bedrijfsleven
zich kan presenteren en profileren. De rol
van de gemeente is faciliteren en niet adviseren en of financieren. Ten aanzien van
Heesch-West is de insteek het beperken
van de verliezen.

Ouders dragen naar draagkracht bij als
taxivervoer voor hun kind noodzakelijk
is. Verder ondersteunt de gemeente de
VO scholen die zich bezighouden met
het opzetten van passend onderwijs. De
gemeente gaat door met projecten voor
VMBO Hooghuis en Bernrode. Speciale
aandacht hebben wij voor het binnenklimaat in scholen en in alle scholen worden
CO 2 metingen verricht om zo nodig passende maatregelen te nemen.

Wij vinden dat de belangen van zowel
huidige als toekomstige inwoners moeten
worden meegenomen in de keuzes die
we maken ten aanzien van woningbouw
en rekening houden met ontwikkelingen
zoals krimp en vergrijzing. Er moeten voldoende geschikte woningen voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, alleenstaanden, mensen met een beperking,
statushouders en studenten beschikbaar
zijn en we hebben aandacht voor woningen in het middensegment.

Goede werkgelegenheid en lokale economie zijn belangrijk. Wij willen investeren
in aantrekkelijkheid voor bedrijven en een
soepele, meer constructieve samenwerking tussen ondernemers en gemeente
door aanstelling van een fulltime manager. Wij willen actief inzetten op de duurzame agrofoodsector en huisvesting voor
de daarin werkzame arbeidsmigranten.
Meer aandacht voor SSOB die startende ondernemers ondersteunt en er moet
maatwerk komen voor vrijkomende agrarische bebouwing.

Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs zijn
nauw met elkaar verbonden en zoveel
mogelijk in één hand. Wij willen dat openbaar onderwijs een belangrijke plek krijgt
en D66 zet zich hier voor in. Wij willen op
iedere school een conciërge. Scholen die
werk maken van het versterken van natuureducatie kunnen een beroep op ons
doen. Wij willen jongeren weerbaar maken voor zaken die hen bedreigen.

Bij het bouwen van nieuwe woningen kijken we niet standaard naar het bouwen
van nieuwe wijken, maar gaan eerst binnen de dorpen op zoek naar geschikte locaties. Verder denken wij aan het vernieuwen van verouderde wijken. Het accent
ligt op het bouwen van woningen waar
een grote behoefte aan is, zoals kleine woningen, woongroepen, huurwoningen, en
nul treden woningen. Altijd zonder gasaansluiting en liefst energieneutraal.

Wij willen meer en beter samenwerken
met inwoners en ondernemers. Om mensen, die geen werk hebben, een goed
toekomstperspectief te bieden willen we
graag in samenspraak met het bedrijfsleven stages en werkervaringsplaatsen aanbieden met uitzicht op vaste banen.

Progressief
Bernheze
Vanzelfsprekend

Wij willen ruimte voor levensbestendige
en duurzame bouwwerken voor zowel
wonen als werken. Als gemeente waken
we over de balans tussen de verschillende belangen. Er moet ruimte zijn voor alle
doelgroepen. Door het (om) bouwen van
slimme woningen kunnen mensen langer
thuis blijven, bij voorkeur op korte afstand
van voorzieningen en kunnen we jongeren voor de eigen kern behouden.

De VVD staat voor ondernemerschap
omdat ondernemers, zowel in de commerciële-, de maatschappelijke- als culturele sector bijdragen aan meer werkgelegenheid en een vitale leefomgeving.
Wij willen ruimte voor recreatief ondernemerschap, voor flexibele invulling van
vrijkomende locaties in het buitengebied
en voor kleinschalige bedrijven aan huis.
De VVD ondersteunt initiatieven waarbij
ondernemers en onderwijs de handen in
elkaar slaan.

Het bouwprogramma dient vooral gericht te zijn
op de doelgroepen senioren, lage inkomensgroepen, starters en mensen met een beperking. Senioren blijven langer zelfstandig wonen
en dit vraagt om levensloopbestendige woningen dichtbij voorzieningen. Verder zijn HAT-woningen nodig. Bij bouwprojecten meer inspraak
voor bewoners dan regie bij projectontwikkelaars. Startersleningen willen wij opnieuw invoeren, de grondprijzen willen wij periodiek toetsen
en nieuwe wijken gasloos bouwen.

Blanco staat voor een goed en evenwichtig economisch klimaat waarbij men een
regionaal bedrijventerrein wil inrichten,
wat niet ten koste mag gaan van de lokale gemeenschappen en de verkeersveiligheid. Wij willen de uitbreiding van ‘t Retsel voortvarend oppakken en in Nistelrode
de komst van een tweede supermarkt stimuleren. Lokale ondernemers willen wij
de kans geven om te participeren in lokale
projecten en aanbestedingen.

Geen tekst aangetroffen in het verkiezingsprogramma

Om uitval te voorkomen en het maximale uit iedereen te halen stimuleren wij de
voor- en naschoolse opvang. Dit pakken
we samen op met ouders, scholen en verenigingsleven. Voor de kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben moet de
toegankelijkheid tot het bijzonder onderwijs behouden blijven.

PP Blanco
Beken kleur
stem Blanco
Geen tekst aangetroffen in het verkiezingsprogramma
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Zorg

We bouwen gericht op wat mensen willen en werken daarin samen met hulpverleningsinstanties. We zorgen voor het
in stand houden van voorzieningen in de
buurt, voor goede en veilige verkeerssituaties, handhaven op snelheid en richten
straten in voor ieders gebruik. We zorgen
voor een goede preventieve zorg. We
werken samen met zorgwerkgroepen en
hebben aandacht voor mantelzorgers.

8.

Dorsphuis/gemeenschapshuis

We willen samen Bernheze steeds een
beetje mooier, beter maken samen met de
burgers. Daarom moet er ruimte zijn voor
initiatieven vanuit de dorpen. Wat voor
het ene dorp geldt, kan zomaar van toepassing zijn op een ander dorp. Maatwerk
is het uitgangspunt.

9.

Gemeentelijke Belastingen

CDA
Samen Leven,
Samen Wonen en
Samen Werken
Geen tekst aangetroffen in het verkiezingsprogramma

Wij willen samenredzaamheid genereren;
een beleid waarbij niemand in de knel
raakt. Het geld dat we nu overhouden
binnen het sociaal beleid willen we daarvoor alsnog behouden, omdat we nog
steeds niet klaar zijn met de transities in
de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in combinatie met de
toenemende vergrijzing.

Speerpunt voor ons is een andere invulling van CC De Pas en wij willen instellingen en culturele activiteiten blijvend
ondersteunen.

Een lastenverzwaring voor onze burgers
en bedrijven ligt niet voor de hand. Wij
zijn wel voor het invoeren van een niet-ingezetenenbelasting, waardoor buitenlandse werknemers die hier verblijven, net
als toeristen, bijdragen aan ons voorzieningenniveau. Van de opbrengst toeristenbelasting willen wij 25% inzetten voor
de sector.

Vorige jaren heeft de gemeente veel geld
overgehouden in het sociale domein.
Geld dat aan de zorg en aan onze inwoners besteed moet worden. Wij willen de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
toegankelijker maken, de eigen bijdrage
voor Wmo-hulp verlagen, mantelzorgers
ondersteunen, meer preventie voor de
jeugd, een kind-pakket en vluchtelingen
beter toegang geven tot de maatschappij.

Iedere kern beschikt over een goed gemeenschapshuis en dat blijft zo om het
sociaal en cultureel leven in alle kernen op
peil te houden. De kosten zijn laag, zodat
geld geen belemmering is. Bij CC De Pas
in Heesch wordt de gemeenschapshuisfunctie nadrukkelijk losgekoppeld van de
theaterfunctie, want alleen op die manier
blijft het gemeenschapshuis laagdrempelig en toegankelijk voor alle verenigingen
en clubs.

De waardebepaling voor de onroerend
zaakbelasting (OZB) moet helder en
transparant zijn. Op deze manier wordt
rechtsongelijkheid voorkomen omdat bij
iemand in de buurt toevallig een paar huizen heel duur verkocht zijn. De inflatiecorrectie is voor de SP een richtlijn wat OZBverhogingen betreft. Afwijkingen worden
duidelijk en gemotiveerd onderbouwd.

Preventieve Jeugdzorg is nog onderbelicht
en vraagt een bredere blik van gemeente,
onderwijs, ouders, verenigingen en instellingen. Verder zijn wij een voorstander
van zorg bij mensen in de buurt. Belangrijk is het contact tussen de gemeente met
cliënten en familie enerzijds en zorgverleners en zorgverzekeraars anderzijds, zodat regelingen goed op elkaar aansluiten.
Overbelasting van mantelzorgers moet
worden voorkomen.

D66 volgt de ontwikkelingen van de
herinrichting van CC De Pas, De Eijnderic en bibliotheek met veel interesse. Het
uitgangspunt is dat de nieuwe faciliteiten
ervoor zorgen dat er meer inwoners actief
gaan deelnemen aan culturele activiteiten. Daarnaast vinden we het belangrijk
dat er ook voldoende aandacht voor de
sociale functie en ontmoeting is.

Bij tekorten op de begroting zoeken wij in
eerste instantie naar bezuinigingen of manieren om taken efficiënter en goedkoper
uit te voeren voordat de stijging van de
lasten aan de orde komt. Waar mogelijk
worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij (het invullen
van) bezuinigingen betrokken. De toeristenbelasting willen wij afschaffen om ondernemers in de sector recreatie en toerisme een verlaging van regeldruk te geven.

De afgelopen periode zijn transities in de
zorg doorgevoerd. Toch zijn er met name in
de jeugdzorg nog veel problemen, die onze
aandacht hebben en we willen daarvoor voldoende budget. Bij overschotten in het sociaal
domein moeten die bij voorrang ingezet worden in de jeugdzorg. Zorginstellingen moeten
beter gaan samenwerken om wachtlijsten op
te lossen. Verder staan wij open voor zorginitiatieven van inwoners en nemen de inbreng
van inwoners die zorg vragen serieus.

Progressief
Bernheze
Vanzelfsprekend

Progressief
Bernheze
Vanzelfsprekend

Geen tekst aangetroffen in het verkiezingsprogramma

Geen tekst aangetroffen in het verkiezingsprogramma

Wij zetten in op een versterking van de
jeugdzorg met daarbij ook aandacht voor
de groep van 18+. Voor mensen met een
beperking zorgen wij dat zij maximaal
kunnen participeren en wij denken dan
aan toegankelijkheid van openbaar vervoer en relevante voorzieningen.

Er moet aandacht zijn voor het behoud
van culturele- en maatschappelijke voorzieningen ten behoeve van de leefbaarheid in de kleine kernen.

Eerlijk delen is niet hetzelfde als nivelleren.
Wij staan voor een stevige begrotingsdiscipline, maar dan wel gekoppeld aan een
flexibele inzet van middelen om het maximale resultaat te bereiken. Van iedereen
mag een redelijke bijdrage worden verlangd, maar de overheid moet wel zorgen
dat de lastendruk voor burgers en ondernemers zo laag mogelijk blijft.

De drie grote transities (AWBZ, Jeugdzorg
en Participatiewet) die in regionaal verband zijn opgepakt moeten voorzien worden van een ‘lokale saus’ die recht doet
aan het sociale karakter van Bernheze.
Benadering moet plaatsvinden vanuit inhoud en kwaliteit en niet vanuit financiën.
Wij willen preventie in het jongerenbeleid
op gebied van drank en drugs een hoge
prioriteit toekennen. Waar vergrijzing
doorzet, hebben wij voortdurende aandacht voor seniorenbeleid.

Wij blijven CC De Pas als huiskamer van
de Heesche verenigingen subsidiëren, ook
als deze samengaat met De Eijnderic en
de bibliotheek en wij willen goed afwegen
hoe de theaterfunctie kan worden behouden. Wij blijven alle gemeenschapshuizen
en het Willibrorduscentrum in Heeswijk
stimuleren en faciliteren in hun mogelijkheden als centra van ontmoeting, participatie en informatievoorziening, hetgeen
ook aansluit bij het WMO-beleidsplan.

Wij willen de afvalstoffenheffingen verminderen en de voordelen ten gunste
brengen van de inwoners. De rioolheffingen willen wij nader bezien en verminderen door de lasten daarvan meer
in overeenstemming te brengen met de
investeringen. Tegenover alle diensten en
voorzieningen die inwoners krijgen, moet
een redelijke en uitlegbare OZB staan
waarbij we rekening houden met de economische ontwikkelingen voor inwoners.

Bernheze Media heeft de verkiezingsprogramma’s opgevraagd en negen onderwerpen gekozen, de teksten komen letterlijk uit
deze programma’s van de politieke partijen.
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Scholierenverkiezingen Hooghuis

De voorbereiding

Tekst: Henriëtte Maas Foto’s: Marcel van der Steen

HEESCH/BERNHEZE – Tijdens de verkiezingsdag op het Hooghuis op 7 maart vertegenwoordigden
groepjes van derdejaars leerlingen een van de politieke partijen in Bernheze. Alle derdeklassers, zo’n
100 leerlingen van 14 of 15 jaar oud, stemden op één van hen.
De voorbereiding
Alle derdejaars hebben onlangs
de Tweede Kamer in Den Haag
bezocht en uitleg gekregen over

De stempassen worden gecontroleerd

hoe de politiek werkt. Daarnaast
is klas 3 E/F naar het gemeentehuis In Bernheze geweest. Daar
gaf een van de lokale partijleden hen persoonlijk uitleg over
het partijprogramma en konden
ze vragen stellen. Daarna gingen deze leerlingen campagne
voeren voor ‘hun’ partij en voor
zichzelf als kandidaat.

Applaus voor de presentaties

De verkiezingsdag
Op 7 maart kwamen via uiteenlopende presentaties de partijstandpunten voorbij. Vooral de

Burgemeester Moorman, die met
enkele raadsleden aanwezig was,
genoot zichtbaar van de presentaties. Het leerlingenpubliek

Stemmen in een echt stemhokje

voor jongeren belangrijke punten
kwamen aan bod: onderwijs, veilige fietspaden, goede busverbindingen en invloed van burgers,
ook jongeren. Daarnaast zorg
voor kwetsbare groepen. Ook
verkondigde elke partij z’n specifieke punten, vaak voor de lokale
situatie, soms met een landelijk
tintje.

Vooral
de voor
jongeren
belangrijke
punten
kwamen aan
bod

kon het niet allemaal in stilte
aanhoren. Elke presentatie werd
gevolgd door luid applaus en veel
gejoel. Dat maakte alles nog realistischer!

veel mensen ken. En ik kan goed
discussiëren. We zijn langs alle
klassen gegaan om folders uit te
delen en over de partijstandpunten te vertellen. En de aula heb-

Het stembiljet gaat in de stembus

Daarna volgde het stemmen.
Leerlingen hadden een stemhokje van de gemeente geleend, eigen stembiljetten en stempassen
gemaakt en controleerden deze
ook. Meneer Lamers, de docent
maatschappijleer die alles begeleidde, stond naast het stemhokje
met een prullenbak als stembus.
“In het echt hebben ze een kliko,
dus wij doen hetzelfde, maar dan
kleiner.“
Reacties
Wat vonden de leerlingen ervan?
Daphne van der Doelen (15 jaar,
VVD): “Ik vond het interessant.
We hebben het er nu thuis ook
over gehad op wie mijn ouders
gaan stemmen en zo.“
Dena van Emmerik (14 jaar, D66):
“Je leert zo meer over waar een
partij voor staat. En ik vond het
spannend om te presenteren, dat
hebben we nog niet vaak gedaan.“
Niels Koelman (15 jaar, PP Blanco): “Mijn groep heeft mij tot
lijsttrekker benoemd omdat ik

ben we helemaal volgehangen
met posters. We gingen er echt
voor!“
Joshua Teulings (15 jaar, Lokaal):
“We hebben allemaal ons best
gedaan. Het bleek wel lastig om
mensen over te halen als Luuk
daar al geweest was, maar ik heb
toch redelijk wat mensen overtuigd. Ik ben benieuwd naar de
uitslag.“
Fleur van de Kolwijk uit 3B wil
best zeggen op welke partij ze
gestemd heeft: “Ik heb op Blanco gestemd omdat die partij iets
meer voor jongeren wil doen.“
De uitslag
Als ‘s avonds de stemmen geteld
zijn, blijkt de inzet van Niels en
zijn partijgenoten zich uit te betalen. ‘Zijn’ Politieke Partij Blanco
krijgt 12 zetels, D66 5, Lokaal 2,
en VVD, CDA, SP en Progressief
Bernheze ieder 1. Het verkiezingsproces en de uitslag worden
In de les maatschappijleer besproken.
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TERUGBLIK
De wethouders en leden van de oppositie zijn gevraagd om de belangrijkste
zaken die zij de afgelopen vier jaren als persoon/partij hebben gerealiseerd te
omschrijven.

VVD
In de afgelopen vier jaar heeft de VVD-Bernheze diverse onderwerpen gerealiseerd of
mede gerealiseerd zoals:
• Vanaf het begin, januari 2016, is de VVD-Bernheze tegen een groot AZC in onze kernen geweest en mede dankzij onze inbreng is er dat niet
gekomen.
• Doordat er geen groot AZC in de kernen is gekomen hebben wij, door het college er regelmatig
op te wijzen, ervoor gezorgd dat er een bedrag
van € 206.000,- aan voorbereidingskosten door
de gemeente is terug ontvangen via het Centraal
Orgaan Asielzoekers (COA).
• Verder heeft de VVD-Bernheze zich altijd ingezet voor het op sterkte brengen van
het aantal wijkagenten en boa’s in de gemeente naar 5 en 2.
• De VVD-Bernheze heeft ervoor gezorgd dat er voor Vergunningverlening, Toezicht
en Handhaving in de gemeentelijke begroting een extra bedrag van € 150.000,structureel is opgenomen naar € 300.000,- per jaar.
• Voorts heeft de VVD-Bernheze ertoe mede bijgedragen dat:
- de ontsluiting Heeswijk-Dinther Zuid is gerealiseerd;
- een aanvang is gemaakt met de multifunctionele accommodatie in Vorstenbosch;
- het welstandsbeleid is afgeschaft.
Jack van der Dussen

PROGRESSIEF BERNHEZE
Progressief Bernheze heeft samen met andere partijen in de afgelopen bestuursperiode met moties en amendementen sturing
gegeven aan het gemeentelijke beleid. Progressief Bernheze is
trots op gerichte besteding van gelden aan de bestrijding van
kinderarmoede en de realisatie van de snelfietsroute tussen Heesch-Nistelrode en Uden.
Raad naar buiten
Progressief Bernheze heeft er voor gezorgd dat de gemeenteraad
gezamenlijk naar buiten ging. In plaats van alleen maar theoretisch in het gemeentehuis de standaard gespreksrondjes te draaien heeft Progressief
Bernheze de gemeenteraad het veld in gekregen. De raad is gaan kijken wat teeltondersteunende voorzieningen zijn. Samen met de ondernemers kijken en praten en het
beleid ontwikkelen. Dankzij Progressief Bernheze is de gemeenteraad bij de bomen in de
dorpen en het buitengebied gaan kijken om te horen hoe burgers en buitenlui er over
denken. Je kunt pas beleid maken als je weet waar je het over hebt.
Kwaliteit
Progressief Bernheze gaat voor kwaliteit. Al in de agendacommissie is Progressief Bernheze kritisch over raadsvoorstellen. Want alleen over goede raadsvoorstellen kan een
gemeenteraad goede besluiten nemen.
Cent van den Berg

SP
Ook in verkiezingstijd willen we als SP eerlijk blijven: successen behaal je nooit alleen.
Maar we zijn er trots op dat we onderstaande zaken mee hebben kunnen realiseren:

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1. De uitvoering van de WMO is in Bernheze gebleven.
2. Geld voor de zorg is geoormerkt voor de zorg.
3. Geen bezuinigingen op subsidie voor jeugdleden.
4. Sociaal aanbesteden is geregeld, mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt doen zo mee.
5. We ondersteunen mensen in armoede met extra mogelijkheden.
6. Onze jeugd heeft de zorg gekregen die ze nodig heeft.
7. Bernheze is zelfstandig gebleven.
8. Onze scholen zijn parels en voldoen aan alle vereisten.
De Maashorst is veel beter op de kaart gezet.
130 sociale huurwoningen erbij in 2018.
We hebben een solide financieel beleid gevoerd, Bernheze heeft weer fors vlees op
de botten.
Geld vrijgemaakt voor doorgaande wegen in onder anderen Heesch, Nistelrode en
Heeswijk-Dinther.
Glasvezel beschikbaar in heel Bernheze.
Goede regelgeving voor huisvesting van arbeidsmigranten.
We hebben ihkv preventie voor de jeugd een flinke bijdrage geleverd.

Rein van Moorselaar

D66
Onze inwoners en ondernemers betrekken bij dat wat de gemeente doet, is voor mij het allerbelangrijkste van mijn werk als
D66 wethouder. Zij zijn immers onze opdrachtgevers.
Alle initiatieven op het gebied van welzijn en zorg hebben de afgelopen vier jaar kunnen rekenen op mijn tijd en op ruimhartige
financiële steun. Iedereen die ondersteuning nodig heeft, kan die
ook krijgen.
Mijn voorstel om een team samen te stellen, Maatwerk Aanpak
Bernheze, Wmo/Jeugd/Participatie,) is door iedereen omarmd
en heeft aangetoond dat het goed gaat in Bernheze. Problemen
kunnen snel worden aangepakt. Er ligt een gezonde basis voor onze inwoners waar het
gaat om het belangrijkste onderwerp dat ons allemaal aangaat: welzijn en gezondheid!
Onderzoeken van de GGD en cliënt-ervaringsonderzoeken tonen dit aan.
Kunst, cultuur en monumentenzorg is nieuw leven ingeblazen door te investeren in de
relatie met de Kunstcommissie, onze Heemkundekringen en de eigenaren van monumenten. Het huishoudboekje is uitstekend op orde. En dat is de basis voor alles, net als
thuis! Bij D66 is het bestuur in goede handen.
Jan Glastra van Loon

PP BLANCO
De afgelopen vier jaar zat Politieke Partij Blanco in de oppositie, desondanks zijn er veel zaken bereikt. Natuurlijk konden wij,
maar ook anderen,dat niet alleen; je moet altijd een meerderheid
van de raad achter je weten te krijgen. In gezamenlijkheid hebben wij ons sterk gemaakt voor de volgende zaken: aanleg van
glasvezel in zowel de kernen als het buitengebied, afschaffen van
de welstandstoets, aanleg en/of opknappen van (ontsluitings)
wegen en woonwijken en de komst van een nieuwe gymzaal
in Vorstenbosch en tennisbanen in Loosbroek. Meer specifiek
waren onze voorstellen voor realisatie van woningen boven de nieuwe Coop in Heeswijk-Dinther, aanleg van gasloze wijken, bouwen van extra sociale huurwoningen, met
name ook in Loosbroek en Vorstenbosch, en de komst van een appartementencomplex
voor mensen met een beperking in Heeswijk-Dinther. Zaken die wel al ‘op de rails zijn
gezet’ maar nog wachten op afronding zijn bijvoorbeeld het mogelijk maken van een
tweede supermarkt in Nistelrode (liefst buiten het centrum) en herziening van het subsidiebeleid voor een betere en eerlijke verdeling van subsidies.
Marko Konings

CDA BERNHEZE
Afgelopen jaren heb ik als CDA-wethouder mogen bijdragen aan
Bernheze. Er is veel gedaan en bereikt en mijn belangrijkste bijdrage is wel dat er gebouwd wordt in alle kernen, met daarbij
aandacht voor jong en oud en meer huurwoningen. Er wordt geinvesteerd in de dorpen, bijvoorbeeld met de vernieuwing van
het centrum en het Stationsplein in Heesch, herinrichting van de
weg door Nistelrode en de gymzaal in Vorstenbosch.
De CDA-fractie heeft zich ingezet voor de aanleg van glasvezel,
in de dorpen en daarbuiten. Veel aandacht is besteed aan de veranderingen in de zorg. Wij hebben gepleit voor maatwerk, het
gaat bij het CDA over mensen. Met aandacht voor een dementievriendelijk Bernheze,
voor laaggeletterden, armoedebeleid en betere leveranciers van WMO-hulpmiddelen.
Speciale aandacht heeft het buitengebied, veel boeren zullen stoppen. Het is belangrijk
diegenen te helpen die willen stoppen en zij die door willen gaan helpen wij ook. Er is
ruimte voor wonen, werken en lekker fietsen en wandelen in de natuur.
Mijn kracht is het gesprek met de mensen, luisteren en dan doen.
Met daadkracht en enthousiasme. Ook in 2018 en verder.
Peter van Boekel

LOKAAL
Ik kijk met een heel goed gevoel terug op de afgelopen periode.
De samenwerking binnen ons college heb ik als zeer prettig ervaren. De gemeenteraad heeft mij scherp gehouden, alsmede mijn
partij. Ik heb altijd genoten van de vele contacten met burgers,
verenigingen en bedrijven, ook al waren we het niet altijd eens
met elkaar. “We hebben het samen goed voor mekaar met elkaar
in Bernheze.”
Kijk ik naar mezelf, dan ben ik blij dat de ontsluitingsweg in Heeswijk-Dinther er eindelijk
is. Dit betekent minder verkeer op de doorgaande weg. Het centrum van Heesch heeft
een facelift gekregen, in Nistelrode gaan we van start en Vorstenbosch krijgt eindelijk
een nieuwe gymzaal. Maar waar ik echt, echt trots op ben, is dat iedereen in Bernheze
binnenkort aangesloten is op glasvezel. Ik ben hier vol voor gegaan omdat glasvezel de
eerste levensbehoefte wordt in onze digitale wereld. Goed dat we dit samen LOKAAL
voor elkaar hebben gekregen, daar genieten we over twintig jaar nog van.
Rien Wijdeven
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