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Speerpunten 2018-2022 

Dorpsbelangen doortastend in uw belang 

► Burgerparticipatie 

Burgerparticipatie vraagt veel van de inwoners maar ook van bestuurders. Dorpsbelangen gaat de 

inwoners nog meer betrekken. 

 

► Bestuur en dienstverlening  

Dorpsbelangen hecht groot belang aan de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente. 

Kwaliteit, doelmatigheid en zelfstandigheid is onze insteek. 

► Verbindingen in ruime zin 

De gemeente Zundert is geen eiland. Dorpsbelangen wil goede verbindingen met openbaar vervoer, 

een complete randweg en 100% internet dekking. 

►Veiligheid en handhaving 

Dorpsbelangen komt op voor veilig wonen. Door het selectief inzetten van camera’s  willen wij de 

veiligheid van onze burgers bevorderen. Het buitengebied moet met een flexibel bestemmingsplan en 

gerichte controles aantrekkelijk blijven voor gewenste bedrijven en particulieren. 

 

► Onderwijs 

Kinderen moeten kunnen spelen. Dorpsbelangen wil meer sportieve, culturele en creatieve beweging 

voor kinderen. Scholen horen in de wijk/kern.  

 

► Sport 

Sport is van groot belang voor onze gezondheid en onderlinge binding. Daarom moet sport 

toegankelijk zijn voor iedereen. Dorpsbelangen ondersteunt goede initiatieven van verenigingen. 

► Zorg  

In de zorg kijkt Dorpsbelangen waar het beter kan en moet met kwaliteit en bereikbaarheid. 

► Economie 

Bedrijven zijn van groot belang voor een levendige gemeente. Dorpsbelangen stimuleert het midden- en 

kleinbedrijf en zoekt naar creatieve oplossingen voor leegstand in het buitengebied. 

► Woningbouw 

Dorpsbelangen bouwt graag afgestemd op de behoefte van vandaag en de techniek van morgen. 

► Groen 

Een groene gemeente moet zijn groen goed beheren. Zuinig zijn op wat er is en gebruik maken van 

aanwezige vakkennis. 

 

► Geldzaken 

Dorpsbelangen staat voor zaken op orde en efficiënt en doelmatig besteden van 

maatschappelijk geld.  
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Inleiding 

 

Dit verkiezingsprogramma bevat de uitgangspunten van Dorpsbelangen. Maar voordat u onze 

standpunten doorneemt, eerst even wat anders. Wij willen graag dat u ziet hoe wij erin staan. De 

besluitvorming is lokaal namelijk anders dan landelijk. Dorpsbelangen vindt dat een partij grondig 

afgewogen standpunten dient in te brengen in de gemeenteraad.  

 

Dit bereiken wij zo:  

- In ons bestuur en fractie hebben we mensen met verschillende ervaring en achtergrond om 

een beslissing van meerdere kanten te kunnen bekijken; 

- We maken graag goed contact met de inwoners zodat we alle meningen horen. 

 

Dorpsbelangen is trots op de doelmatige manier waarop college en gemeenteraad onze mooie 

gemeente de afgelopen acht jaar hebben bestuurd.  

 

Dorpsbelangen doortastend in uw belang 

 

Zundert is een levendige en gezonde gemeente. In ons programma staat u centraal. U die gelukkig 

leeft met uw gezin en gelukkig samen oud wordt, omdat de voorzieningen goed en bereikbaar zijn. 

Zodat u zich goed kunt inspannen maar ook ontspannen. Ondernemen in de breedste zin van het 

woord en genieten van alles wat deze prachtige gemeente te bieden heeft. 

 

Een korte terugblik op de periode 2014-2018 

Dorpsbelangen is mede opsteller van het coalitieakkoord 2014: De koers vasthouden, samen 

voortvarend verder. De afgelopen jaren is invulling gegeven aan dit coalitieakkoord. Dorpsbelangen 

gaat voor een zelfstandige, bestuurskrachtige en vitale gemeente waarbij participatie van de inwoners 

belangrijk is. Zeker voor de veiligheid en leefbaarheid in de kernen en het buitengebied. Een 

zelfstandig gemeente Zundert vraagt om flexibiliteit, slagkracht en een goede financiële basis.  

Duidelijk is dat het coalitieakkoord grotendeels is volbracht. Denk hierbij aan:      

- Er is geld vrijgemaakt voor veiligheid. 

- Actualisatie bestemmingsplannen is een continu proces geworden. 

- Vitale kernen: o.a. dorpsontwikkelingsprogramma’s, dorpsraden, woningbouw. 

- De ontwikkeling van Treeport. 

- Veel bloemencorso buurtschappen hebben inmiddels een goede en veilige locatie.  

- De nieuwbouw van de St. Bavoschool in Rijsbergen is klaar. 

- Het succesvol invoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

- Afspraken in de regio over de huisvesting van arbeidsmigranten. 

- Randweg gerealiseerd en de aanpassingen voor de Molenstraat zijn voorbereid. 

- Nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld en kavels uitgegeven 

- Parc Patersven is een recreatiepark gebleven waar ook gewoond mag worden. 

 

U ziet een gemeente die visie heeft en in beweging is. Dorpsbelangen is er trots op dat onze 

verbindende gezond-verstand politiek hieraan veel heeft bijgedragen. 
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1. Burgerparticipatie 

Burgerparticipatie vraagt veel van de inwoners maar ook van bestuurders. Dorpsbelangen gaat 

de inwoners nog meer betrekken. 

 

De afgelopen periode is de verhouding tussen de overheid en burgers flink aan het veranderen. Taken 

gaan van het rijk naar de gemeente en de regering wil meer actieve deelname van de inwoners, de 

participatiesamenleving. Vroeger hoorde u wat er besloten was, nu wordt u actief om uw mening 

gevraagd. Inwoners moeten betrokken worden. Dat gaat van luisteren naar de ervaringen tot 

meebeslissen over het beleid of zelfs beheer van voorzieningen door de betrokkenen. Dorpsbelangen 

is ervan overtuigd dat hiervoor meer direct contact tussen overheid en burger nodig is. Direct contact 

vergroot het wederzijds vertrouwen en stimuleert betrokkenheid bij de lokale politiek bij u, de mensen 

over wie het gaat. We hebben uw initiatieven, ideeën en creativiteit nodig. Een gat dat de overheid 

bewust laat vallen en dat door u zelf ingevuld moet worden. Denk hierbij aan het inrichten van uw 

eigen wijk.  

De e-democratie is in opkomst. Via digitale platforms, apps en sociale media laten de betrokkenen 

steeds vaker van zich horen over allerlei zaken. Op eigen initiatief of op uitnodiging van de overheid, 

het doel blijft hetzelfde: meer betrokkenheid, betere besluiten en meer draagvlak. De opkomst van de 

e-democratie vereist volgens Dorpsbelangen een andere instelling van bestuurders. De input van 

burgers is een welkome aanvulling die Dorpsbelangen met open armen ontvangt en meeneemt in zijn 

besluitvorming. Daar kunt u ons op aanspreken. 

 

2. Bestuur en dienstverlening 

Dorpsbelangen hecht groot belang aan de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente. 
Kwaliteit, doelmatigheid en zelfstandigheid is onze insteek. 

Samenwerking met andere gemeenten zal de dienstverlening kwalitatief verbeteren met een 

efficiëntere aanpak en beheersbare kosten. Dorpsbelangen ziet dit als noodzakelijk. De 

gemeenteraad heeft besloten dat Zundert een zelfstandige regiegemeente wordt. Dat houdt in dat we 

wel ondersteunen maar minder zelf doen, meer loslaten, meer regisseren. De regie gemeente zal met 

enkele buurgemeenten voor de basis taken samenwerken. De organisatie wordt kleiner en de 

dienstverlening dichter bij u. 

Dorpsbelangen vindt dat er stevig gestuurd dient te worden op de dienstverleningsprestaties. De 

laatste raadsperiode hebben wij hierin al stappen gezet. Zaken moeten goed gedaan worden. Dat 

speelt bij alle contactmomenten: balie, receptie, telefoon, gesprekken, brieven, email, digitale 

aanvragen en contact via sociale media. U vindt persoonlijk contact, waarbij meegedacht wordt, heel 

belangrijk, of u nu particulier of als ondernemer met de gemeente praat. Dat vraagt van het ambtelijk 

apparaat verstand van zaken, het bieden van oplossingen, creatief meedenken en de belangen van 

alle partijen in de gaten houden. De gemeente is dichtbij en sluit aan op de kracht van de dorpskernen 

en maatschappelijke initiatieven.  
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Een mooi voorbeeld hiervan is dat de gemeente het voor inwoners gemakkelijker heeft gemaakt om 

gebreken of problemen, zoals zwerfafval of vandalisme, via haar website digitaal te melden via “klik en  

meld” en “BuitenBeter” app. Vanuit inwoners horen we dat meldingen snel en adequaat worden 

opgepakt. Dorpsbelangen wil daarom meer bekendheid geven aan de “BuitenBeter” app en ” Klik en 

meld” op de website.  

 

3. Verbindingen in ruime zin 

 

De gemeente Zundert is geen eiland. Dorpsbelangen wil goede verbindingen met openbaar 

vervoer, een complete randweg en 100% internet dekking. 

 

Tijden veranderen en het wordt drukker op de wegen. Ook in de gemeente Zundert zien we een 

toename in de verkeersstromen. In het buitengebied worden de bermen ernstig kapot gereden. In de 

vorige periode is een project gestart om in het buitengebied de wegen te voorzien van verharde 

bermstroken. Dorpsbelangen wil dit proces versnellen vanwege de veiligheid. 

 

Dorpsbelangen is al lang een ferm voorstander van meer fietspaden. Niet alleen voor de 

schoolgaande jeugd, maar ook voor de recreatieve fietser. Dorpsbelangen wil het fietspad langs de Aa 

of Weerijs doortrekken van de Bakkebrugstraat tot aan de Belgische grens. Ook wil Dorpsbelangen 

meer aansluitpunten voor elektrische auto’s. 

 

Met de randweg van Zundert hebben we al veel bereikt maar nog niet alles. Dorpsbelangen streeft 

ernaar een zuidelijke ontsluiting te voltooien waarbij een afweging gemaakt wordt tussen de 

verschillende varianten. Met deze ontsluiting krijgt ook het verkeer van en naar Wernhout en 

industrieterrein Beekzicht een goede doorstroming. Hierbij hoort ook een voortvarende aanpak van de 

herinrichting van de Molenstraat in Zundert. Daar zetten wij onze schouders onder. Dorpsbelangen is 

alert op een goede aansluiting en toegankelijkheid van het openbaar vervoer en staat open voor 

nieuwe vormen van dat vervoer. De gemeente Zundert is een prima plaats voor ondernemers. Om dat 

zo te houden, moet de infrastructuur aan de eisen van de tijd blijven voldoen. 

 

Dorpsbelangen vindt dat er nog teveel gebieden zijn die niet tot nauwelijks toegang hebben tot 

internet. Een optimaal netwerk is noodzakelijk voor het wonen en werken. Dorpsbelangen streeft naar 

de aanleg van een glasvezel netwerk om de digitale snelweg maximaal te benutten. 

 

4. Veiligheid en handhaving 

 

Dorpsbelangen komt op voor veilig wonen. Door het selectief inzetten van camera’s  willen wij 

de veiligheid van onze burgers bevorderen. Het buitengebied moet met een flexibel 

bestemmingsplan en gerichte controles aantrekkelijk blijven voor gewenste bedrijven en 

particulieren. 

 

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een prettig woonklimaat. Wij streven een rechtvaardige en 

eerlijke samenleving na waarin geen plaats is voor excessen. 

 

Als overheid hebben wij een belangrijke taak om criminaliteit te bestrijden en in de kiem te smoren. 
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Dat gebeurt door de landelijk gestuurde overheden. De maatschappij verhardt en criminelen worden 

steeds brutaler. De landelijke overheid kan dit niet alleen. Hierin heeft de gemeente maar ook u een 

rol. Iedereen ziet in zijn of haar directe omgeving wel eens zaken die verdacht zijn of niet door de 

beugel kunnen. De Buurtpreventie heeft onder andere hier een merkbare verbetering gebracht. 

Dorpsbelangen wil verder gaan. Wij vinden selectief camera toezicht, mits goed beheerd en privacy en 

veiligheid in balans, in risicogebieden een nuttig instrument  

Dorpsbelangen kijkt kritisch naar vrijkomende agrarische gebouwen in het buitengebied. Het is zaak 

om gebouwen in gebruik te houden met gewenste bedrijven. Leegstaande grote stallen of schuren 

zonder toekomstige bestemming willen wij graag gesloopt of beperkt in afmeting zien. 

 

In de afgelopen raadsperiode hebben we heftige handhavingsituaties beleefd. Die hebben wij met 

doortastend optreden gelukkig in goede banen geleid. Dorpsbelangen maakt zich hard voor een 

efficiënte en doelmatige handhaving. Wij denken hierbij onder andere aan thema gericht controleren. 

Meldingen van misstanden moeten meer aandacht krijgen. 

 

5. Onderwijs 

 

Kinderen moeten kunnen spelen. Dorpsbelangen wil meer sportieve, culturele en creatieve 

beweging voor kinderen. Scholen horen in de wijk/kern. 

 

Kinderen moeten kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Dorpsbelangen wil meer sportieve, 
culturele en creatieve beweging voor kinderen. 
  
Kinderen moeten in hun nabijheid kunnen leren en spelen. Dorpsbelangen neemt de uitslag van het 
draagvlakonderzoek IKC Zundert/Klein-Zundert mee en zal hierin de juiste balans in nabijheid en 
kwaliteit van onderwijs zoeken. Dorpsbelangen stimuleert dat scholen zichzelf ontwikkelen tot een 
voorziening waar kinderen kunnen leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. 
  
Dorpsbelangen wil ook een bijdrage leveren aan de creatieve en culturele ontwikkeling van kinderen. 
In het basisonderwijs wordt gewerkt met het cultuurmenu van Koepel dat wij ondersteunen. Wij 
stimuleren eigen initiatieven vanuit het onderwijs ten behoeve van kunst en cultuur. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het adopteren van monument Vloeiweide door de basisschool in Rijsbergen. 
Wij hebben aandacht voor talentontwikkeling, dit is een investering in de toekomst. Daarom zijn wij 
voorstander van het aanbieden van buitenschoolse activiteiten waarbij kinderen hun talenten en 
interesses kunnen ontplooien. Hierbij denken wij aan muziek, beeldende kunst e.d.  
  
Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennisneemt 
van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en 
ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. 
  
Sporten is gezond. Bewegen is belangrijk voor kinderen, voor hun lichamelijke, geestelijke en sociale 
ontwikkeling. Daarom behoren leerlingen in het basisonderwijs twee uur per week 
bewegingsonderwijs te krijgen. Vanwege de afstand tot de gymzaal zijn basisscholen St. Anna en St. 
Antonius voor hun onderbouwgroepen afhankelijk van busvervoer. Wij willen dit uitbreiden van één 
naar twee keer per week zodat ook deze leerlingen die noodzakelijke twee uur bewegingsonderwijs 
krijgen.  
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6. Sport 

 

Sport is van groot belang voor onze gezondheid en onderlinge binding. Daarom moet sport 

toegankelijk zijn voor iedereen. Dorpsbelangen ondersteunt goede initiatieven van 

verenigingen. 

 

Sport in elke vorm draagt bij aan het welzijn van iedereen. Van jong tot oud, groot of klein, sport 

brengt mensen bij elkaar en verbindt ze. Iedereen moet binnen zijn mogelijkheden de gelegenheid 

krijgen te kunnen bewegen. Dat gaat van speeltoestellen in de wijken tot goede fietspaden in het 

buitengebied.  

 

Hoewel de gemeente sport enorm belangrijk vindt, wordt er gewerkt aan de zelfredzaamheid van 

verenigingen. Verenigingen weten zelf het allerbeste hoe zij moeten handelen. Dorpsbelangen wil 

verenigingen zoveel mogelijk faciliteren om de kwaliteit en het unieke karakter van elke vereniging te 

waarborgen. Budgetoverheveling op basis van maatwerk per vereniging kan hierbij een oplossing 

bieden. 

 

7. Zorg 

In de zorg kijkt Dorpsbelangen waar het beter kan en moet met kwaliteit en bereikbaarheid. 

De decentralisatie in de zorg is alweer ingevoerd sinds 1 januari 2015. De zorg moest laagdrempelig 

worden en op één punt te verkrijgen zijn. De basis hiervoor is gelegd maar kan op onderdelen beter. 

Er zijn meerdere ingangen nodig om een goed zorgpakket te ontvangen en de bureaucratie wordt in 

veel gevallen als meer belastend ervaren. Hier dient onderzoek naar gedaan te worden, niet praten 

over maar praten met inwoners die zorg nodig hebben. Dorpsbelangen wil de sterke en zwakke 

punten van diverse systemen/werkmethodes in kaart brengen. Luisteren naar inkopers, hulp- en of 

dienstverlening (zorgaanbieders), inwoners en hun sociaal netwerk. Op deze manier kunnen we 

klachten vaststellen, zien waar de samenwerking vastloopt en meer/betere zorg leveren. Ons doel is 

voorkomen dat eenzame inwoners tussen wal en schip raken, hulp aan kwetsbare inwoners 

verbeteren, verspilling en bureaucratie voorkomen, overgang van Jeugdwet naar WMO beter en 

efficiënter laten verlopen en een gemeente die hart toont voor de inwoners die zorg nodig hebben. 

Belangrijk blijft wat Dorpsbelangen betreft maatwerk en het “oormerken” van de budgetten binnen de 

zorg. Inwoners dienen de zorg, begeleiding en ondersteuning te krijgen die nodig is. Hierin is in 2017 

al een enorme stap gemaakt doordat hulp- en of dienstverlening (zorgaanbieders) werken via een 

resultaatverplichting/resultaatovereenkomst. Door deze aanpak worden zij verplicht resultaten/doelen 

te bereiken en goede zorg te leveren, maar hierin kan absoluut een verbeterslag gemaakt worden.  

8. Economie 

 

Bedrijven zijn van groot belang voor een levendige gemeente. Dorpsbelangen stimuleert het 

midden- en kleinbedrijf en zoekt naar creatieve oplossingen voor leegstand in het 

buitengebied. 
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De economie is belangrijk voor een welvarende leefomgeving. Wonen en werken binnen onze 

gemeente moet tot in lengte van jaren mogelijk zijn. Midden- en klein bedrijf zijn heel belangrijk, en 

verdienen ondersteuning. We willen het gesprek aangaan met bedrijven die zo gegroeid zijn dat hun 

locatie te klein is geworden. Zo kunnen we de overgang begeleiden naar betere en duurzame locaties 

en komt er ruimte vrij voor andere bedrijven. Bedrijventerreinen zoals Waterman II of Beekzicht 

verdienen een campagne om bedrijven te trekken. 

 

In ons buitengebied bieden wij ontwikkelruimte voor de primair agrarische bedrijven zoals de 

boomkwekerij, zacht fruit en de veehouderij. Agrarische bedrijven moeten kunnen inspelen op 

ontwikkelingen in de samenleving en Dorpsbelangen wil ze de ruimte geven dat te kunnen doen. 

We willen de leegstand van agrarische gebouwen en andere leegstaande gebouwen aanpakken. Met 

bewoners samen zoeken we naar oplossingen om ook de kansen voor glasvezel en energie,- en 

wateropgaven te benutten. Alle ontwikkelingen hangen uiteraard samen met natuur- en 

landschapswaarde. Een mooi buitengebied is aantrekkelijk om in te werken maar ook om er te wonen 

of recreëren. 

 

Hoogwaardige arrangementen kunnen onze gemeente nog aantrekkelijker maken voor de toerist. Het 

PRET, krijgt samen met VVV Zundert, de ruimte van Dorpsbelangen om daar actief invulling aan te 

geven. Het realiseren van een fietspad langs de Aa of Weerijs, op het Rijsbergs grondgebied, geeft 

een extra stimulans aan de recreatieve sector. 

 

9. Woningbouw 

 

Dorpsbelangen bouwt graag afgestemd op de behoefte van vandaag en de techniek van 

morgen. 

 

Dorpsbelangen is altijd alert op de aard van de bouwprojecten. De noodzaak om daar grondig naar te 

kijken wordt alleen maar groter. Bouwen in alle kernen is het uitgangspunt. Nieuwe en bestaande 

ontwikkelaars stimuleren wij om actief te zijn op de Zundertse woningmarkt. Met deze partijen en de 

woningbouwcorporatie bouwen we naar behoefte van de inwoners. Wij letten daarbij extra op 

levensloopbestendigheid en energieneutraal bouwen. Ruimtelijke elementen zoals groen, water en 

speelvoorzieningen worden zeker niet over het hoofd gezien. Het parkeren krijgt hierbij extra 

aandacht. 

 

10. Groen  

 

Een groene gemeente moet zijn groen goed beheren. Zuinig zijn op wat er is en gebruik maken 

van aanwezige vakkennis. 

 

Uit landelijk onderzoek blijkt dat 75 % van de gemeenten meer groen in bebouwde kom heeft dan de 

gemeente Zundert. Als gemeente met toonaangevende boomkwekerijen is dit onbegrijpelijk. U liet ons 

weten dat het huidige beheer van het openbaar groen onvoldoende is. Dorpsbelangen wil daarom 

investeren in het groen zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Dit om in de toekomst een fijne en 

gezonde woon- en werkomgeving te bieden. Samen met bewoners zullen we in kaart brengen wat 

binnen de bebouwde kom de belangrijke groenstructuren zijn om te behouden en versterken 

(amendement Dorpsbelangen, januari 2016). Daarbij zal worden gekeken of de huidige planologische 

bescherming voldoet.  
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Samen met u gaan we het onderhoud van het groen in de wijk verbeteren. Het is de uitdaging om het 

groen er het hele jaar door aantrekkelijk uit te laten zien in aansluiting  bij de wensen van de buurt. Als 

u samen met uw straat of buurt bij wilt dragen aan het onderhoud van het openbaar groen of het 

opruimen van afval dan kan dat in overleg met de gemeente. De servicedienst kan initiatieven 

ondersteunen. 

 

De gemeente Zundert heeft prachtige natuurgebieden. Waardevol voor natuur, recreanten en 

toeristen. Dorpsbelangen vindt het belangrijk dat deze natuurgebieden vanuit de kernen via 

aantrekkelijke routes toegankelijk zijn. Dit kan in samenwerking met PRET, natuurorganisaties, 

waterschap en particuliere grondeigenaren.  

 

De middelen vanuit het landschapsfonds zullen strategisch worden ingezet. Op voordracht van 

Dorpsbelangen is met de motie van 12 november 2017 afgesproken dat in het tweede kwartaal 2018 

aan de gemeenteraad een notitie wordt voorgelegd. 

 

11. Geldzaken 

 

Dorpsbelangen staat voor zaken op orde en efficiënt en doelmatig besteden van 

maatschappelijk geld.  

 

Dorpsbelangen staat voor een robuuste begroting. WOZ-verhogingen kunnen alleen maar samen 

gaan met extra investeringen met zichtbaar maatschappelijk nut. Een reële begroting en goed 

omgaan met de gemeentelijke middelen is een continu aandachtspunt. Zorgen dat de basis op orde 

is, dat we de eventuele risico’s goed in beeld hebben maar dat er ook ruimte is om te investeren. 

 

 

 

 

Wij vragen u te gaan stemmen op 21 maart 2018. 

stem Dorpsbelangen – stem lijst TWEE 

Bedankt! 

 

www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.com                       facebook.com/dorpsbelangenzundert 

http://www.dorpsbelangenzundertrijsbergen.com/

