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                  Dorpsbelangen, dé partij voor een leefbare gemeente. 

 

               

 

2014-2018 
 

Dorpsbelangen: de lokale en onafhankelijke partij voor duidelijkheid, 
daadkracht en betrokkenheid. 
 

Speerpunten 
 

� Dorpsbelangen levert daadkrachtige en deskundige bestuurders voor een 

 evenwichtige continuïteit van besturen. Zeggen wat je doet en doen wat je 

 zegt! 

 

� Het centrum van Zundert als bruisend winkelhart. 

 

� Nu doorpakken en de noordelijke randweg realiseren. Dorpsbelangen wil 

 een goede doorstroming van de Prinsenstraat richting Wernhoutseweg om 

 eventuele verkeersoverlast in de omgeving te voorkomen. 

 

� Het plan voor de aanleg van een fietspad langs de beekdalen van Breda via 

 Rijsbergen en Zundert tot Wernhout. 

 

� De verkeersveiligheid in het buitengebied vergroten. 

  

� Dorpsbelangen blijft opkomen voor de lokale bedrijven, de agrarische 

 bedrijven en het vestigen van een Boomteelt Business Centrum. 

 

� Onderzoek met marktpartijen naar glasvezel voor iedere inwoner, binnen 

 en buiten de bebouwde kom. 

 

� Zundert moet prettiger worden om te overnachten. Campings en 

 recreatieparken moeten aantrekkelijker worden.  

 

� Dorpsbelangen staat geen permanente bewoning op campings en 

 recreatieparken toe.  

 

� Een toenemende stroom arbeidsmigranten vergt een daadkrachtig beleid. 

 Geen burgerservicenummer zonder werk en woonadres. 

 

� Dorpsbelangen is voor het “oormerken” van gelden zodat het geld komt 

 waar het hoort. 

 

� Maatwerk in subsidie met oog op de eigen idealen en privatisering. 
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�  Dorpsbelangen maakt zich hard voor één aanspreekpunt voor inwoners 

 met een ondersteuningsvraag.  

 

� Kinderen moeten in hun eigen wijk of buurt kunnen leren en spelen. 

 

� Jeugd binden aan Zundert om zo de vergrijzing te voorkomen. 

 

� Meer (starters)woningen in alle kerkdorpen. 

 

� Het behouden en versterken van het groen in onze gemeente.  

 

� Veiligheid gaat ons allen aan. Binnen de handhavingscapaciteit stimuleert 

 Dorpsbelangen een samenwerking van wijkagent, burgerwachten en 

 buurtpreventieteams. 

 

� Dorpsbelangen wil zuinig en doelmatig omgaan met gemeenschapsgeld. 

 Daarom kijkt Dorpsbelangen kritisch naar de inkomsten en uitgaven  want 

 vertrouwen is goed, controleren is beter! 

 

� Dorpsbelangen staat voor een zelfstandige regiegemeente op basis van 

 samenwerking en vertrouwen. 

 

� De gemeente Zundert moet zelfstandig blijven.  

 

 

 
Met uw steun, pakken we door! 

 
Wij vragen u te gaan stemmen op 19 maart. 

 
Geef Dorpsbelangen de kans voor weer 4 jaar continuïteit 

met een stevige coalitie. 
 

Volg je hart, denk met je hoofd 
stem Dorpsbelangen – stem lijst 3 

Bedankt! 
 
 
 

 

 

www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.com                facebook.com/dorpsbelangenzundert 
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“Dorpsbelangen levert daadkrachtige en deskundige bestuurders voor 
een evenwichtige continuïteit van besturen. 
Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!” 

 

Besturen is anno 2014 dynamischer geworden. Via internet en de sociale media is de lijn 

tussen de inwoners en de gemeente veel korter en vooral directer geworden. Dorpsbelangen 

juicht dit van harte toe. Openheid en transparant beleid staat bij Dorpsbelangen hoog in het 

vaandel. De vergaderstructuur moet volgens Dorpsbelangen ook precies dat zijn. Duidelijk de 

standpunten formuleren en juist onderbouwen zodat alle inwoners betrokken kunnen worden 

in het debat. Weet wat er omgaat in je samenleving, juist omdat de wereld zo klein is 

geworden.  

 

Wat vooraf ging... 
 
Zeggen wat je doet en doen wat je zegt klinkt eenvoudig maar Dorpsbelangen heeft de 

afgelopen 4 jaar laten zien dat zij dat kan.  

 

Verkeersafwikkeling door middel van Randweg Noord. Het Bestemmingsplan buitengebied is 

ondertussen grotendeels definitief.  

 

Het actualiseren en digitaliseren van de bestemmingsplannen voor de gehele gemeente is 

nagenoeg afgerond.  

Bestemmingsplannen de Waterman II, Beekzicht, Kastanjelaan, Aldi, Parc Tichelt, De 

Kerkakkerstraat en Conijnsberghe zijn afgerond. Bouwprojecten zijn gereed o.a. Stokperdje, 

De Schakel, Leeuwerikstraat, St Anna woningbouw gedeeltelijk, Het St Anna restaurant plus 

behoud van de Kapel, Schouwland en Schuttershof. 

 

Ontwikkeling Treeport loopt conform afspraak.  

 

MFA Achtmaal wordt gebouwd in afstemming met de betrokkenen.  

 

Huisvestingsbeleid Arbeidsmigranten is vastgesteld op lokaal niveau en in de regio vervullen 

we de regiefunctie. Ook hiervoor onze dank aan het college van B&W om deze moeilijke 

regiefunctie uit te dragen en te promoten in de regio, provincie en richting de regering. Het  

beleid is er op gericht het verblijf van de arbeidsmigranten beter te spreiden over de regio en 

de gemeenten daarbuiten (dit wordt ondersteund door de Minister). Het aantal 

arbeidsmigranten zal daarna in Zundert worden terug gebracht tot ongeveer 1200. 

Daarnaast is het ook gelukt om, ondanks de bezuinigingen, de subsidies aan de verenigingen 

vooralsnog redelijk in stand te  houden.  

 

Daarom wil Dorpsbelangen met uw steun weer 4 jaar bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. 

Met uw steun pakken we door! 
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Terug naar de basis... 
 
Dorpsbelangen wil de discussie over de (bestuurlijke) toekomst van Zundert terug brengen 

naar de inwoners, de verenigingen en de ondernemers. Dorpsbelangen hecht veel belang aan 

de mening van deze groepen. Via internet of door middel van onderzoek moet iedereen 

betrokken worden teneinde de juiste weg voor Zundert in te kunnen slaan. 

 
“Een zelfstandige regiegemeente is alleen mogelijk door 

samenwerking. Samenwerking op basis van vertrouwen via zakelijke 
afspraken welke periodiek moet worden getoetst” 

 

De gemeenteraad heeft besloten te gaan voor een zelfstandige regiegemeente. Dit houdt in 

dat er zal worden samengewerkt met enkele buurgemeenten voor de basistaken. De 

organisatie zal kleiner worden en we zullen vooral beleidsambtenaren nodig hebben. 

Dorpsbelangen ziet dit als noodzakelijk. De raad moet op de hoogte gebracht worden over de 

financiële stand van zaken van de reguliere budgetten en de majeure projecten. Meer 

samenwerking met de andere gemeenten heeft als doel een kwalitatieve verbetering van de 

dienstverlening teneinde door een slimmere aanpak, lagere kosten te krijgen.  

 

“Dorpsbelangen wil zuinig en doelmatig omgaan met 
gemeenschapsgeld. Daarom kijkt Dorpsbelangen kritisch naar de 

inkomsten en uitgaven want vertrouwen is goed, controleren is beter!” 
 

De rijksoverheid heeft bij de gemeenten grote bezuinigingen doorgevoerd en de verwachting is 

dat er nog meer bezuinigingen volgen. Tevens heeft de rijksoverheid de gemeente opgedragen  

de taken van zorg, jeugd en arbeid van het rijk met een forse korting (soms wel 25%) over te 

nemen. Dit zorgt ervoor dat Dorpsbelangen zich tot de volgende investeringen en belastingen 

zal beperken: 

 

•De belastingverhoging van o.a. OZB beperken tot het prijsindexcijfer (max 3%). 

 

•Gelden reserveren voor de inrichting van de Molenstraat en het behoud van het zwembad 

in Zundert. 

 

•Het grondbedrijf zal continu worden gemonitord. Door een strakker beheer van projecten, 

denkt Dorpsbelangen dat op tijd kansen worden benut en risico's worden gesignaleerd. De 

financiële situatie maakt dat het wenselijk is het primaat voor aankoop en verkoop van 

gronden en gebouwen te heroverwegen.  

 

•Geïnvesteerd dient te worden in de verkeersveiligheid. Dit kan zijn door een vrijliggend 

fietspad aan de Trambaan/Hazeldonksestraat of het verstevigen van wegen in het 

buitengebied.  

 

•Investeren in een onderzoek met marktpartijen over de aanleg van een glasvezel 

netwerk. 

 

•Dorpsbelangen vindt dat de financiële reserves moeten groeien. 
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“Dorpsbelangen is voor het “oormerken” van gelden zodat het geld 
komt waar het hoort.” 

 
Gezien de financiële positie van de gemeente Zundert zal Dorpsbelangen zich in blijven zetten 

op de uitgaven en inkomsten. Dorpsbelangen zal deze kritisch blijven toetsen op 

doelmatigheid, effectiviteit en maatschappelijk belang. Dorpsbelangen is voor het “oormerken” 

van de budgetten voor de diverse sociale voorzieningen. Dorpsbelangen wil dat het geld komt 

waar het hoort.  

Dorpsbelangen is van mening dat er geïnvesteerd moet worden in de aanpak van de juiste 

prioriteiten en aan de inwoners kunnen uitleggen waaraan de gemeenschapsgelden worden 

besteed. Inwoners moeten weten wanneer zij bijvoorbeeld investeringen of onderhoudswerken 

kunnen verwachten aan gemeentelijke gebouwen.  

 

“Maatwerk in subsidie met oog op de eigen idealen en privatisering” 
 
Dorpsbelangen hecht grote waarde aan een bloeiend verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Het 

is belangrijk een evenwicht te vinden in beleid, maatschappelijk draagvlak en subsidie. 

Criterium hierbij is de bijdrage die een vereniging levert aan de Zundertse gemeenschap, o.a. 

meetbaar aan de kwaliteit en de kwantiteit van de activiteiten. Meten is weten. 

Uit de sportnota is één van de beleidsacties de privatisering van sportvoorzieningen. 

Dorpsbelangen heeft als voorwaarde dat er een gedegen analyse en inspraak heeft plaats 

gevonden voordat er tot besluitvorming over wordt gegaan. Uitgangspunt bij privatisering is 

dat op termijn een win-win situatie wordt gecreëerd voor zowel vereniging als gemeente. 

 

“Jeugd binden aan Zundert om zo de vergrijzing te voorkomen” 
 

Vergrijzing is een bekend probleem. Veel gemeenten in Nederland hebben hier last van en zo 

ook onze gemeente. Alleen door de jeugd te binden aan Zundert kunnen we vergrijzing 

voorkomen. Jeugd binden door het creëren van voldoende werkgelegenheid, sociaal culturele 

activiteiten en een aanbod van starterswoningen of goedkopere bouwgrond zijn slechts enkele 

van de manieren die Dorpsbelangen voor ogen heeft om dit probleem het hoofd te bieden. 

Dorpsbelangen zet zich extra in voor woningbouw in Wernhout. Naast woningbouw zijn groen 

en speelvoorzieningen nadrukkelijk nodig. Handelen voordat het te laat is. 

 

“Meer (starters)woningen in alle kerkdorpen” 
 

Niet alleen voor het behoud van jeugd is het noodzakelijk dat we woningen blijven bouwen in 

onze gemeente. Dorpsbelangen is er van overtuigd dat woningbouw in alle kerkdorpen de 

leefbaarheid bevorderd. Dorpsbelangen wil dat er bouwkavels beschikbaar blijven waar 

mensen zelf op kunnen bouwen. Hier is zeker vraag naar! Dorpsbelangen gelooft dat de daling 

van het aantal inwoners kan worden voorkomen door meer woningen en bouwkavels aan te 

bieden. De verlaging van grondprijzen naast het stimuleren van bedrijvigheid en toerisme, zal 

ervoor zorgen dat de vraag naar (starters)woningen zal toenemen. 
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“Het behouden en versterken van het groen in onze gemeente.” 
 

De gemeente Zundert is een groene gemeente. Dorpsbelangen wil dit graag zo houden. Het 

spaarzame groen binnen de bebouwde kom is voor Dorpsbelangen van groot belang voor de 

leefbaarheid in de gemeente. Daarom zal Dorpsbelangen bij de inbreidingslocaties voor 

bouwwerken eisen dat het groen in de wijken blijft. Het scheiden van afvalwater en 

hemelwater en het maatschappelijk verantwoord aanleggen van ecologische verbindingszones 

zijn voorbeelden waar Dorpsbelangen blij mee is.  

 
In het buitengebied... 

 

Nieuwe technologieën zoals windenergie, zonne-energie en biomassa energie zullen kritisch 

worden bekeken en alleen daar geplaatst waar het meest geschikt is en de meeste rentabiliteit 

heeft. Buiten de bebouwde kom kenmerkt Zundert zich door een bijzonder landschap met een 

veelvoud aan natuurelementen. Natuurgebieden moeten blijvend worden beschermd. 

Dorpsbelangen wil dat deze natuurgebieden toegankelijk blijven voor onze inwoners en 

toeristen. Ecologische verbindingszones en agrarische activiteiten moeten soepel in elkaar 

overvloeien.  

 

“Het plan voor de aanleg van een fietspad langs de beekdalen van 
Breda via Rijsbergen en Zundert tot Wernhout” 

 
Zundert is ook voor toeristen een prachtige gemeente. Denk zowel aan de verschillende 

evenementen die de gemeente Zundert kenmerkt (Bloemencorso, Boerendag), als aan de 

verschillende kunstenaars uit het verleden die met Zundert verbonden zijn (Vincent van Gogh, 

Henriëtte Roland Holst). Vergeet niet de verscheidene musea die onze gemeente rijk is (De 

Weeghreyse, het Vincent Van Gogh Huis, de Kosterswoning) en het vogelrevalidatiecentrum. 

Zundert heeft met zijn grote natuurgebieden een aantrekkingskracht voor toeristen. Het is van 

belang dat hierop ingespeeld wordt en het beleid gelijk laten lopen met de maatschappelijke 

ontwikkelingen. Dorpsbelangen vindt dat het beleid regionaal zal moeten worden afgestemd. 

Dit in overleg met de plaatselijke horecabedrijven en de omliggende gemeenten in Nederland 

en België. Een toeristische fietsroute langs de beekdalen is hier een mooi voorbeeld van.  

 

“Zundert moet prettiger worden om te overnachten. Campings en 
recreatieparken moeten aantrekkelijker worden.” 

 

Overnachting in onze gemeente is een must voor een bloeiend toerisme. Particuliere 

initiatieven zoals een Bed & Breakfast of een Goeikamer wil Dorpsbelangen stimuleren. De 

komst van een extra hotel juicht Dorpsbelangen van harte toe. Het imago van de Zundertse 

campings daarentegen, heeft de afgelopen jaren een forse deuk opgelopen. Negatieve 

publiciteit heeft voor de verkeerde soort van bekendheid gezorgd. Dorpsbelangen wil daarom 

een structurele controle en gelooft hiermee een positieve ontwikkeling te kunnen 

bewerkstelligen waardoor het gezinsverblijf zal toenemen. 
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“Dorpsbelangen staat geen permanente bewoning op campings en 
recreatieparken toe” 

 

Campings en recreatieparken zijn er om te recreëren, niet om permanent te wonen. 

Dorpsbelangen is hierin altijd duidelijk geweest. Dorpsbelangen is tegen het legaliseren van 

Patersven.  

Het mag niet zo zijn dat we gaan legaliseren omdat handhaving van de regels tegen 

permanente bewoning, te moeilijk is. Dorpsbelangen wil handelen conform de versoepeling van 

het gedoogbeleid ten aanzien van recreatiewoningen zoals dat inmiddels in de wetgeving van 

de centrale overheid is voorzien.  

 

“Een toenemende stroom arbeidsmigranten vergt een daadkrachtig 
beleid. Geen burgerservicenummer zonder werk en woonadres” 

 

Met de eenwording van de Europese Unie en het openstellen van de grenzen, is er in de 

afgelopen jaren een toestroom van arbeidsmigranten ontstaan. Deze arbeidskrachten vormen 

een belangrijke spil voor de locale agrarische bedrijven. Dorpsbelangen wil deze 

arbeidsmigranten ondersteunen en huisvesten, maar dan wel primair de arbeidsmigranten die 

werkzaam zijn bij Zundertse bedrijven. Dit vergt een daadkrachtig beleid. Dit beleid is door  

onze wethouder Johan de Beer, als regionale bestuurder en kartrekker voor de regio West-

Brabant, uitgedragen tot aan de tweede kamer en het kabinet.  

 

“Dorpsbelangen blijft opkomen voor de lokale bedrijven, de agrarische 
bedrijven en het vestigen van een Boomteelt Business Centrum” 

 

Juist in deze economisch moeilijke tijden is het van groot belang aandacht te hebben voor de 

werkgelegenheid. Dorpsbelangen ziet beslist kansen om meer werkgelegenheid naar Zundert 

te halen. Denk hierbij aan een regionale samenwerking voor het Boomteelt Business Centrum 

te Hazeldonk. Daarnaast willen we investeren in de goede relatie met het bedrijfsleven, 

instellingen en verenigingen. Dorpsbelangen staat erop dat de gemeente acquisitie zal voeren 

voor primair de verkoop van gronden op de bedrijventereinen Beekzicht, Waterman II en de 

Verlengde Hofdreven.  

 

De agrarische sector... 
 
Dorpsbelangen blijft pleiten voor een zo groot mogelijke flexibiliteit van de agrarische 

sector met als doel kansen te bieden voor de voortgang van de bestaande bedrijven en/of 

het samenvoegen van gezinsbedrijven.  

Temeer omdat de agrarische bedrijven meer ruimte nodig hebben voor het welzijn van de 

dieren, de kwaliteit van de voedselvoorziening en de producten. 

Dorpsbelangen ondersteunt deze beleidsontwikkeling en wil de landbouw faciliteren, omdat 

zij een belangrijke economische drager is en een mondiale bijdrage levert in de 

voedselvoorziening. Dit in samenhang met ecologie, economie en duurzame landbouw.  

De visie van Dorpsbelangen op het toekomstige beleid voor het buitengebied is als volgt: 

 

•De bedrijfsvoering van de agrarische bedrijven stimuleren door het vergroten van de 

huiskavels, een passend bouwblok (binnen de wet en regelgeving) en maatwerk voor 

toekomstige investeringen. 
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•De waterberging alleen waar het moet en past binnen de omgeving, denk hierbij  in de 

omgeving van de beekdalen en ecologische verbindingszones.  

•Het buitengebied vormt niet een gebied waarin alleen maar agrarische activiteiten 

moeten plaatsvinden. Het is ook de leefomgeving van vele burgers en de aanwezigheid 

van onze natuur. We moeten de belangen van beide groepen op elkaar afstemmen. 

•Geen woningbouw in het buitengebied, behoudens voor de agrarische bedrijven.  

 

“Onderzoek met marktpartijen naar glasvezel voor iedere inwoner, 
binnen en buiten de bebouwde kom” 

 

Voor de inwoners, maar zeker ook voor de digitale ondersteuning van de bedrijvigheid in het 

buitengebied, is glasvezel van groot belang. Infrastructuur is al lang niet meer alleen wegen en 

straten maar ook een digitale snelweg. Dorpsbelangen wil met diverse marktpartijen 

onderzoek doen naar de haalbaarheid van een glasvezelnetwerk in de hele gemeente. Het 

regionaal netwerk ligt er al.  

 

“Het centrum van Zundert als bruisend winkelhart” 
 

De inrichting van het centrum van Zundert is één van de grote uitdagingen waar we als 

samenleving voor staan. Dorpsbelangen vindt dat de Molenstraat het bruisend hart van de 

Zundert moet worden. Een mooie winkelstraat zonder doorgaand vracht- en landbouwverkeer   

met extra ruimte voor groen en pleinen. Dorpsbelangen wil meer ruimte en lucht in de 

Molenstraat. Dorpsbelangen ziet het liefst dat winkels zich zoveel mogelijk in de kernen 

vestigen. Veel winkels in de kernen trekt toeristen aan wat weer goed is voor de horeca. Met 

een goed beleid en een goede visie, kunnen we de gemeente Zundert nog meer laten leven. 

 

“Nu doorpakken en de noordelijke randweg realiseren. Dorpsbelangen 
wil een goede doorstroming van de Prinsenstraat richting 

Wernhoutseweg om eventuele verkeersoverlast in de omgeving te 
voorkomen” 

 

Gelijktijdig met het project Structuurvisie en vervolgens het bestemmingsplan Centrumvisie 

Zundert, zal het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan moeten worden uitgewerkt. Dit om de 

verkeerscirculatie van de rondweg te bevorderen teneinde verkeersoverlast in de 

aangrenzende wijken te voorkomen.  

Een goede doorstroming van de Prinsenstraat richting Wernhoutseweg is van vitaal belang 

voor niet alleen de preventie van verkeersoverlast, maar ook de bereikbaarheid van de 

Ambachten, de Industrieweg en Beekzicht. Problemen in de omliggende wijken die door een 

eventuele slechte doorstroming zouden ontstaan, moeten worden opgelost met de juiste 

maatregelen.  

 

“De verkeersveiligheid in het buitengebied vergroten.” 
  
Niet alleen binnen de bebouwde kom is verkeersveiligheid van belang, ook buiten de bebouwde 

kom is dit van belang voor de leefbaarheid. 
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 Dorpsbelangen heeft ook hiervoor aandachtspunten die in samenhang met het Gemeentelijk 

Verkeers en Vervoersplan moeten worden gezien. Extra aandacht voor schoolgaande kinderen, 

toeristische routes en verlichting. 

 

•Randen van de wegen in het buitengebied voorzien van stevige grasbetonblokken 

 

•De parallelweg langs de provinciale weg van Breda naar Wernhout eenduidig en veiliger 

inrichten. Denk hierbij aan 60 km en voorrangskruisingen. 

 

•Het onderhoud van de viaducten tijdig in beeld brengen 

 

•Buitengebied beschermen voor extra vrachtverkeer 

 

•De Risten veiliger inrichten vanwege het extra verkeer voor Hazeldonk. 

 

“Veiligheid gaat ons allen aan. Binnen de handhavingscapaciteit 
stimuleert Dorpsbelangen een samenwerking van wijkagent, 

burgerwachten en buurtpreventieteams” 
 

Leefbaarheid hangt van veel factoren af. Veiligheid is één van die factoren die zorgt voor een 

grote leefbaarheid. Te weinig “blauw” op straat is een bekende kreet en hoewel Dorpsbelangen 

het graag anders ziet, is dit onderdeel van landelijk beleid. Dorpsbelangen blijft zich inzetten, 

op zowel regionaal als landelijk niveau, om meer geld binnen te halen voor veiligheid. Een 

bemand politiebureau is een doel, zeker omdat we als grensgemeente kwetsbaar zijn. 

Dorpsbelangen stimuleert projecten zoals de burgerwacht en de buurtpreventieteams. Ook zijn 

wij voor een gedeeltelijke terugkeer van de BOA's indien nodig en financieel mogelijk. 

 

“Kinderen moeten in hun eigen wijk of buurt kunnen leren en spelen” 
 

Het is voor de meeste ouders en kinderen fijn als er een school in de buurt is. Dit is de reden 

van de huidige nieuwbouw van de school in Achtmaal en onze inzet voor het realiseren van het 

IKC in Rijsbergen in 2016.  Daarnaast vervullen scholen een belangrijke rol in het leefbaar 

houden van onze wijken en gemeente. Iedere school heeft zijn eigen 'kleur' en kernwaarden. 

Dit moet vooral zo blijven zodat inwoners kunnen kiezen wat het beste bij hun kind(eren) past. 

Dorpsbelangen is geen voorstander van een centrale school aan de Hofdreef. Dorpsbelangen 

maakt zich sterk voor een speelvoorziening waar ze nodig zijn en zeker ook in het centrum van 

Zundert. Spelen, sporten en leren zijn belangrijk voor kinderen, onze gezondheid en 

leefbaarheid. Daar moeten we trots op kunnen blijven. 

 

“Dorpsbelangen maakt zich hard voor één aanspreekpunt voor 
inwoners met een ondersteuningsvraag” 

 

Het Rijk decentraliseert per 1 januari 2015 verschillende verantwoordelijkheden, te weten: de 

Participatiewet, de Jeugdwet en delen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 

Hiervoor krijgt de gemeente middelen en een grote beleidsvrijheid. Dorpsbelangen staat voor 

het “oormerken” van dit geld zodat onze inwoners de zorg, begeleiding en ondersteuning 

kunnen krijgen die nodig is. Dorpsbelangen vindt het belangrijk om zorg en 

arbeidsondersteuning lokaal te verankeren binnen de gemeentegrenzen. 
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Inwoners met een ondersteuningsvraag mogen niet langer van het kastje naar de muur 

worden gestuurd en versnippering en bureaucratie moeten worden tegengegaan. 

Dorpsbelangen kiest daarom voor één aanspreekpunt voor mensen met een 

ondersteuningsvraag. Hierbij moet de vraag van alle betrokkenen binnen een gezin of familie 

centraal staan en niet enkel de individuen daarbinnen.  

Inwoners hebben er recht op zoveel mogelijk samen op te lossen, indien nodig ondersteund 

door een professional. Hierbij moet de privacy gewaarborgd blijven.  

 

“De gemeente Zundert moet zelfstandig blijven.” 
 

Dorpsbelangen wil door middel van een duidelijke strategie werken voor een sterke regie 

gemeente met een kleinere overheid. Dorpsbelangen ziet uit naar samenwerkingen met 

buurgemeenten in Nederland en België om zo zelfstandig te kunnen blijven. Beleid uit de 

gemeente, dichtbij de inwoners. Dorpsbelangen vindt dat besturen zorgzaam en zakelijk moet 

zijn. Met uw steun kan Dorpsbelangen weer deel uitmaken van de coalitie en zo wederom 

bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Een zakelijke benadering van besturen met een 

menselijke aanpak.  

 

Met uw steun, pakken we door! 
 

Wij vragen u te gaan stemmen op 19 maart. 
 

Geef Dorpsbelangen de kans voor weer 4 jaar continuïteit 
met een stevige coalitie. 

 
Volg je hart, denk met je hoofd 

stem dorpsbelangen – stem lijst 3 
Bedankt! 

 
 
www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.com                facebook.com/dorpsbelangenzundert 

                    

 

 


