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 Behouden van een zelfstandige gemeente. 
 Zorgdragen voor een actief woningbouwbeleid met voldoende parkeer- en groenvoorzieningen, vol-

doende huurwoningen voor alle doelgroepen (maar extra voor de jongeren) en opstarten van beleid 
voor uitbreidingsplannen voor woningbouw na 2008.  

 Investeren in grote projecten zoals de herinrichting van de Molenstraat, de aanleg van een randweg, 
ontwikkeling St. Anna met behoud en het open stellen van de tuin, het realiseren van de milieustraat 
en het verplaatsen van het hockeyveld (bijvoorbeeld naar de Akkermolenstraat). 

 Behouden van de maatschappelijke en culturele voorzieningen in alle kerkdorpen, dus plaatselijke 
bestuurders en voorzieningen dicht bij de burgers. 

 Het doelmatig en klantgericht uitvoeren van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
 Het achterstallig onderhoud aan schoolgebouwen, sportvoorzieningen, wegen en 

groenvoorzieningen wegwerken. 
 Het behouden en ontwikkelen van kwalitatief goede natuurgebieden in de gemeente, daarnaast 

milieu- en natuurverbeteringen stimuleren wanneer deze een bijdrage leveren aan de kwaliteit van 
de leefomgeving. 

 In overleg met de sportverenigingen het privatiseren van de complexen bezien, de voor- en nadelen 
op de lange termijn zullen hierbij in overweging genomen worden. 

 Werken en wonen in Zundert: Dorpsbelangen vindt dat de gemeente Zundert zorg moet dragen dat 
lokale bedrijven door kunnen groeien en startende ondernemers zich kunnen vestigen op goed ge-
legen bedrijventerreinen. 

 Agrarische sector: bevorderen dat de ontwikkeling van duurzame land- en tuinbouwactiviteiten door 
kan gaan. 

 Het faciliteren van de aanleg van een evenemententerrein, vooral ten behoeve van de bloemen-
corso, nabij de assortimentstuin. 

 Bestuurlijk en ambtelijk zal de leiding moeten komen bij een kwalitatief vakkundig college met een 
beperkt aantal krachtige leidinggevenden. 

 Ambtelijke organisatie: Het aanstellen van contactambtenaren (snellere dienstverlening), het uit-
voeren van basisvoorzieningen door de gemeente, beperkt privatiseren (wat goed gaat behouden), 
ontwikkelen kennis en kunde op het gebied van subsidiebronnen en een efficiënte organisatie.  

 Een financieel krachtig beleid tegen zo laag mogelijke belastingen en leges die passen bij de inves-
teringsplannen en uitvoering van een klantgerichte dienstverlening. 

  
Voor het volledige verkiezingsprogramma en bij vragen kunt u ons vinden op onze website  www.dorps-
belangenzundertrijsbergen.com of telefonisch  076-5962120. 
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