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Samen van idee naar uitvoering 

‘Politici beloven van alles, maar doen toch gewoon wat ze willen’. Eigenlijk is het een heel ouderwets 
gebruik om met een verkiezingsprogramma mensen te verleiden op je te stemmen. Alsof politieke 
partijen de wijsheid in pacht hebben om voor de komende 4 jaar te weten wat u wil en of zij alleen 
dat bepalen. 
Daarom noemt ZW14 dit ‘verkiezingsprogramma’ een ‘inspiratieprogramma’ om samen met u van 
idee naar uitvoering te gaan. De inhoud is geïnspireerd op gesprekken met velen van u, op actuele 
ontwikkelingen in Brabant en Nederland en soms zelfs internationaal. Het is een 
inspiratieprogramma, want we weten zeker dat u nog veel betere ideeën en meer kennis heeft dan 
wij hebben. Dit inspiratieprogramma is nooit af: als u het leest wilt u er vast iets aan veranderen of 
een link er aan toevoegen. Of er zijn actuele ontwikkelingen en er is nieuwe kennis beschikbaar. Laat 
u inspireren door dit startdocument en nodig ons uit, doe mee met onze activiteiten (‘bakske koffie’), 
reageer op Twitter of spreek ons direct aan op straat, in de winkel of ergens anders, of bel ons 
gewoon thuis. Want Mensen maken het verschil! 
Daarom vindt ZW14 het heel belangrijk, wat de houding van het nieuwe bestuur van Waalre is: geldt 
de macht van het aantal zetels of telt ook het geluid van de ‘minderheid’?  
ZW14 streeft naar een wethouder die namens meerdere fracties deelneemt in het College. Een 
wethouder die luistert en openstaat voor inbreng van de coalitie- en oppositiepartijen. Zodat alle 
raadsleden, maar ook anderen met veel plezier meedenken en hun inbreng serieus genomen wordt. 
Wij hebben graag capabele en vakbekwame bestuurders die in gesprek kunnen en willen gaan met 

de inwoners, die tegenspraak niet alleen maar dulden maar ook ervaren als een normale vorm van 

burgerparticipatie. Bestuurders die inbreng vanuit kennis en kunde onder de bevolking stimuleren en 

tot hun recht laten komen in de besluitvorming. Dat betekent niet dat de indieners van ideeën altijd 

‘hun zin’ krijgen. Politiek is het afwegen van belangen, het maken van keuzes en het goed uitleggen 

van de gemaakte keuzes! Dát is de Kracht van Waalre. 

Nan Zevenhek, partijvoorzitter ZW14 
www.zw14.nl @nan7hek 040-2214762 
 

Woord van dank 
ZW14 bedankt iedereen die in 2014 op ons gestemd heeft. Dankzij uw stem konden we met 2 zetels 
in de gemeenteraad het verschil maken. Uw stem heeft ons geïnspireerd om op allerlei manieren te 
werken aan verbeteren van besluiten in Waalre. Nieuwe mensen -en een goede 
kandidaatwethouder- staan klaar om samen met de huidige raadsleden een voor iedereen 
inspirerend Waalrewaardig gemeentebestuur te vormen. 
Met úw stem maken we de komende jaren zéker het verschil! 
 
  

http://www.zw14.nl/
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Koester Waalre Groenfontein 

Behoud het dorpse, groene karakter van Waalre en haar authentieke elementen. Wij zijn blij met het 
herstel van het monumentale Raadhuis Aalst-Waalre en met het nieuwe Huis van Waalre. Het staat 
op een schitterende locatie. Appartementen direct naast het Huis van Waalre -dus op hetzelfde 
terrein hetgeen stond in de oorspronkelijke plannen- vinden wij ongewenst: er zijn genoeg 
bouwlocaties elders in Waalre. 
 

Vrijwilligers hebben hard gewerkt om de vele vennen 
in de bosgebieden weer in oorspronkelijke staat te 
krijgen. Dank daarvoor!   
 
Omgevallen bomen in de bossen zorgen voor kleine 
nissen waar dieren zich goed kunnen verstoppen, 
terwijl langslopende mensen genieten van het bos. 
 
Wel vindt ZW14 het heel triest dat sommige 
organisaties en mensen ongestraft bomenrijk gebied 
kunnen kappen. Dat is echt in strijd met de geest van 
het Bomenbeleidsplan. Het mag zeker niet beloond 

worden met het toekennen van bouwkavels. Voor elke gekapte boom zou een nieuwe boom geplant 
moeten worden. 
 
Het openbaar groen ligt er in het algemeen goed bij. Bepaalde groenstroken zouden verkocht kunnen 
worden aan aangrenzende huizen, zodat de onderhoudskosten verminderen. Ook kan Waalre, net als 
andere gemeentes, rotondes door bedrijven laten adopteren. Investeren in groen is zeker de moeite l 
waard.  Mensen in een groene omgeving voelen zich zowel geestelijk als lichamelijk gezonder, dan 
mensen die in een minder groene omgeving wonen. 
 
ZW14 zou graag meer bijenvriendelijke beplanting zien. Misschien kunnen buurtverenigingen hier 
ook een rol inspelen, door bijv. zaad van bijenvriendelijke bloemen te verdelen onder hun leden, als 
onderdeel van een bijenlint. 
Openbaar groen moet ook geschikt  zijn voor tijdelijke opslag van regenwater. Belangrijk om zomers 
de temperatuur aangenaam te houden. 
Wat vindt u van het idee van een ‘plukroute’, zoals Bergeijk die bijvoorbeeld gaat inrichten? 
De schaarse landbouwbedrijven in ons buitengebied dienen bestaansrecht te behouden.  De 
boeren zijn al eeuwen mede de beheerders van het landschap en zich terdege bewust van hun rol. 
Juist ons kleinschalig buitengebied past bij de stedelijke omgeving. Biedt boeren meer mogelijkheden 
voor ondernemerschap, door bijv. verkoop van producten aan de boerderij, zorg- en 
recreatieactiviteiten passend bij de boerderij en de omgeving. 
  

http://www.zw14.nl/behoud-ons-raadhuis-uit-1929/
http://www.zw14.nl/bos-bij-dirck-van-hornelaan-is-gekapt/
http://www.zw14.nl/in-actie-voor-de-bijen/
http://www.plukroute.nl/bergeijk/
https://www.zorgboeren.nl/t-angelag/zorg
http://www.betsieboe.nl/contact/
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Tegen de Afvalfiets 
ZW14 heeft tegen het besluit over de Afvalfiets gestemd. Er is -terecht- veel commotie ontstaan over 
dit besluit, dat de huidige coalitiepartijen D66, VVD, CDA en PvdA doorgedrukt hebben. Tegengeluid 
was niet mogelijk en er werd bagatelliserend over gedaan.  
Het doel van de nieuwe wijze van ophalen van afval steunen wij, namelijk het terugbrengen van de 
hoeveelheid onbruikbaar restafval en het vergroten van hergebruik van grondstoffen. De wijze 
waarop de coalitiepartijen het nu willen uitrollen in heel 
Waalre steunen wij niet. Het kost 60.000 Euro extra per jaar, 
dat wij liever besteden aan bijvoorbeeld het 
verenigingsleven. Wij willen het genomen besluit 
terugdraaien en samen met u een aanpak ontwikkelen die 
minder geld kost en hetzelfde effect heeft. Ook zijn wij tegen 
het semipermanent buiten hangen van de plastic zakken: dit 
is een ongewenst straatbeeld.  
Met een betere voorlichting moet wel direct gestart worden. 
Kapotte apparatuur (strijkijzer, printer, maar ook kapotte 
paraplus) kunnen bij de kringloopwinkel ingeleverd worden. 
Het wordt gerepareerd of waardevolle grondstoffen worden 
teruggewonnen.  
Omvangrijk tuinafval kan -bij dagelijkse bemanning va de gemeentewerf- daar afgeleverd worden. 
Voor de overige zaken (grof vuil, bouwafval) is de inrichting van een lokale milieustraat te duur. 
Wist ú dat bepaald glas (vuurvaste ovenschotels) juist niet in de glasbak mag, omdat daardoor heel 
veel glas niet meer hergebruikt kan worden? Etc. etc. Gebruik o.a. pop-up informatiecentra, om op 
heel veel verschillende plaatsen in ons dorp voorlichting te geven. 
 

Een veilige leefomgeving 

Pak de N69 nu al aan met heggen, bomen en geluidwerende maatregelen. In Waalre is hinder van 

het verkeer ( stank, stof, geluid, veiligheid ,wachttijden) de belangrijkste vorm van overlast.  Pak ook 

de overlast van de Traverse door Waalre-Dorp aan. Beide wegen zijn belangrijke sociale en fysieke 

barrières in onze gemeente. Met eenvoudige middelen kan de snelheid van het verkeer 

teruggebracht worden, zodat er minder geluid- en stankoverlast is en minder gevaarlijk fijnstof. Er 

zijn zelfs bepaalde planten (m.n. mossen) die kunnen meehelpen de hoeveelheid fijnstof terug te 

dringen. 

Het Openbaar Vervoer is vooral afgestemd op massavervoer naar Eindhoven. Voor lokaal vervoer 

willen we de haalbaarheid van vervoer op afroep onderzoeken, dus niet met vaste routes. Er zijn 

allerlei vormen voor te bedenken. ZW14 kijkt uit naar de ervaring met een dergelijk experiment dat 

Zuidzorg uitvoert, door studenten in te zetten voor vervoer van mindervaliden. In Waalre zijn er 

genoeg mensen ‘thuis’, die af en toe voor een buurtgenoot een ritje willen verzorgen. Dat kan ook 

leiden tot nieuwe contacten dicht bij huis, belangrijk om eenzaamheid te bestrijden. 

Stoepen en oversteekplaatsen moeten vrij zijn van 

obstakels of losliggende tegels. Ongelukken zitten 

in een klein hoekje… Er moet met de hoogste 

prioriteit gereageerd worden op meldingen over 

dit soort dingen. Help inwoners om buurtgenoten 

attent te maken op auto’s die voetgangers 

hinderen, door uitbreiding van de door ons 

geïnitieerde actie ‘Stoep Vrij?!’.  

http://www.zw14.nl/2018/01/15/interviews-met-deelnemers-aan-de-afvalpilot/
https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/welk-afval-waar/glas-potten-flessen-en-ander-glas/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/fijnstof-in-alle-soorten-en-maten/
https://www.groeneruimte.nl/dossiers/groen_en_luchtkwaliteit/home.html
http://www.zw14.nl/ruitenwisserflyer-voor-stoep-vrij-zelf-downloaden/
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Bij alle oversteekplaatsen, zoals op de Burgemeester Mollaan, maar ook de rotondes bij de Onze 

Lieve Vrouwedijk waar fietsers voorrang hebben op gemotoriseerd verkeer, moet er voldoende 

verlichting zijn. Maak ook een zebrapad op het fietspad bij bijvoorbeeld de oversteek op de N69 en 

bij de rotondes: nu levert het levensgevaarlijke situaties op. Voorkom dat situaties van 

schijnveiligheid kunnen ontstaan. 

Weet u waar de AED’s in Waalre staan en hoe ze werken? Wat vindt u van het idee dat om te 

beginnen alle raadsleden samen een cursus krijgen over inzet van de AED? 

Wat betreft criminaliteit hebben de Seniorenraad en de politie veel gedaan aan veiligheid in 

woonwijken. Ook Whatsapp-groepen werken goed. Helaas liggen in Aalst de cijfers voor inbraken 

nog wél boven het landelijke gemiddelde (8 ipv. 5 inbraken per 1000 inwoners). ZW14 vindt 

onderzoek naar de oorzaak nodig, net zoals extra voorlichting bijvoorbeeld in pop-up 

informatiecentra. Dat kan gecombineerd met voorlichting over bijvoorbeeld het scheiden van afval, 

preventie jeugdzorg en ouderenzorg, maatregelen voor ‘blijvend thuis in eigen huis’ en 

klimaatneutraal maken van je huis. 

ZW14 heeft geen vooringenomen standpunt over het afsteken van 

vuurwerk bij Oud en Nieuw, door het afsteken te beperken tot bepaalde 

zones. Het zou mooi zijn als er een initiatief komt voor een centraal 

vuurwerk, maar ZW14 heeft onvoldoende zicht op de verdeling van voor- 

en tegenstanders van vuurwerk afsteken rond huis. Door voorlichting en 

bijvoorbeeld het uitdelen van veiligheidsbrillen aan alle schoolgaande 

kinderen, moeten het risico en de overlast beperkt worden. 

Wat is uw mening over het afsteken van vuurwerk? 

De handhaving tegen hondenbezitters die hondenpoep op straat laten liggen moet strenger! 

 

Een mooie leefomgeving 
Waalre heeft met dank aan de boeren een schitterend buitengebied. 

Ontwikkel samen met partijen uit Valkenswaard, Eersel en Bergeijk, 

kunstroutes voor een natuur- en cultuurbeleving in onze mooie 

beekdalen. De provincie heeft voor dit soort initiatieven geld 

beschikbaar gesteld. 

Sluit aan op het project de Groote Heide van de omliggende 

gemeentes voor ontwikkeling en promotie van onze mooie wandel- 

en fietsroutes en onze recreatieve sector.  Wij willen dat ook minder 

valide mensen kunnen genieten van ons buitengebied, door speciale 

routes voor slechtzienden. (Net zoals dat verenigings- en 

sportaccommodaties geschikt moeten zijn voor mensen met een 

beperking.)  

Het horeca-aanbod in de gemeente is ook als we meer toeristen aantrekken waarschijnlijk voldoende. Het is 

jammer dat het niet mogelijk is gebleken om mensen met een beperking georganiseerd te laten meewerken in 

Het Klooster. Misschien kunnen lokale horecaondernemers dit oppakken? 

Door slimme bedrijfsvoering kan het Waalres Museum zich zelf bedruipen. Zeker nu het ook bij de 

Museumjaarkaart is aangesloten. We hopen dat alle mensen uit Waalre eenmaal per jaar naar het Waalres 

Museum gaan: de tentoonstellingen zijn erg interessant en de moeite waard. Door als museum mee te doen 

met de genoemde natuur- en cultuurbeleving rond de beekdalen, worden nog meer mensen geattendeerd op 

het Waalres Museum. 

https://aed.rodekruis.nl/
https://cbsnl.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=0f2aec2658384de19e1fe4e7c14be9e9
http://www.grenscorridorn69.nl/project/leader
https://www.degrooteheide.eu/
http://www.batutrecht.nl/download/Paden%20in%20parken,%20tuinen%20en%20natuurgebieden.pdf
http://hetwaalresmuseum.nl/
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Alle woningbouwprojecten moeten bij Waalre Groenfontein passen: dus met veel groen en een natuurlijke 

opvang van regenwater. Door gebruik van bijvoorbeeld rode dakpannen en witte muren creëren we een zonnig 

karakter. Architecten moeten bij het ontwerp al rekening houden met vlakken voor de (verplichte) 

zonnepanelen. Zodat alleen nog energie-neutrale woningen worden toegevoegd.  

Vraag: wat vindt u van een natuurbegraafplaats ergens in Waalre met het gebruik van  urnen van bioplastic 

ergens in Waalre?  

 

Een aantrekkelijk groen winkelcentrum Den Hof 
Den Hof is nu een versteende winderige vlakte. Maak Den Hof weer aantrekkelijk. Probeer samen 
met de direct aanwonenden en met provinciale subsidie buurtnatuur en buurtwater in het centrum 
te integreren. Met  een speelplek of natuurontdekplek voor kinderen en bankjes, een 

drinkwatertappunt en gratis openbare toiletten. (ook nodig 
bij winkelcentrum De Bus). 
 
Zo kan een groene oase ontstaan die recht doet aan de 
bijnaam van ons dorp ‘Waalre groenfontein’. Parkeren blijft 
gratis, maar betere fietsvoorzieningen nodigen mensen uit 
om vaker met de fiets te komen. Dus meer fietsenrekken, 
een oplaadpunt voor elektrische fietsen (ook voor toeristen 
van belang!) en veilige fietsroutes en kortere wachttijden bij 
de oversteek van de N69. 
 
Een pop-up politiebureau annex informatiecentrum bijv. in 

een leeg winkelpand verlaagt de drempel voor burgers om 

mee te denken met haar bestuur en verbetert het 

(preventieve) contact met de politie. Een dergelijke pop-up 

informatiecentrum waar ambtenaren, wethouders en 

raadsleden u samen te woord staan, kan ook gebruikt worden voor voorlichting over duurzaam 

verbouwen, regenwater parkeren, ouderenzorg etc. En u leert uw volksvertegenwoordigers beter 

kennen en kunt hen aanspreken op hun besluiten. 

 

Voorkom dure jeugdzorg 

Het budget voor de jeugdzorg is in 2018 1.9 miljoen Euro. Dat kan Waalre niet volhouden en moet 

omlaag. Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen. In samenwerking met de 

kinderdagverblijven en de Vroeg en Voorschoolse Opvang (voorheen peuterzalen)  en het onderwijs 

en GGD willen we een aanpak ontwikkelen dat leer en gedragsproblemen tijdig onderkent. Maar ook 

bijvoorbeeld met cursussen opvoedkunde en ondersteuning van jonge ouders/kwetsbare gezinnen. 

Met minder bureaucratie en gerichte voorlichting ook voor de oudere jeugd. Bijvoorbeeld over XTC 

en drugs, maar ook over de risico’s op permanente gehoorbeschadiging door harde muziek. 

(Sport)Verenigingen spelen eveneens een belangrijke rol in het laten meedoen van jongeren in de 

Waalrese samenleving: erg belangrijk voor hun welbevinden. Daarom moeten voldoende betaalbare 

faciliteiten voor verenigingen beschikbaar zijn. 

Een verruiming is gewenst van het buitenschoolse aanbod op het gebied van kunst en cultuur. 

Waardoor kinderen zich beter kunnen uiten, zichzelf kunnen en mogen zijn en andere dan alleen 

https://www.uvw.nl/waterschappen-tonen-bioplastic-urn-op-dutch-design-week/
https://www.uvw.nl/waterschappen-tonen-bioplastic-urn-op-dutch-design-week/
https://www.politie.nl/nieuws/2017/juli/10/08-pop-up-politiebureau-tijdelijk-onderkomen-van-wijkagent.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie/nieuws/2016/06/07/nieuw-onderzoek-voorschoolse-educatie-helpt-kinderen-met-achterstand
https://www.hoorzaken.nl/gehoorpreventie/gehoorschade/
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cognitieve vaardigheden tot hun recht kunnen komen. Laat daarom alle kinderen, jongeren en 

minima kennismaken met kunst, cultuur en sport. Met een soort strippenkaart kunnen ze gratis een 

aantal keer meedraaien met sport- en cultuurverenigingen. Ook voor volwassenen zou het een 

manier zijn om hen te stimuleren weer in verenigingsverband actief te worden.  

Wij zijn erg enthousiast over het fenomeen ‘buurtgezinnen’ dat elders in Nederland toegepast wordt. 

Dat zijn gezinnen in de wijken die zich openstellen voor kinderen die niet lekker in hun vel zitten. 

Kinderen kunnen daar bijvoorbeeld mee-eten en tot rust komen.  

 
 

Blijvende aandacht voor onze ouderen 

De Seniorenraad Waalre is terecht een belangrijke informatiebron en gesprekspartner in onze zorg 
voor ouderen. Laat alle gekozen volksvertegenwoordigers in een scootmobiel of rolstoel Waalre en 
verschillende instellingen verkennen, als onderdeel van hun introductieprogramma. Zo worden zij 
bewust van de obstakels  en niet te nemen hindernissen. Om meer mensen te bereiken zou een 
nieuw communicatiemiddel ‘de raad in de wijk’ uitgeprobeerd kunnen worden. ZW14 wil niet alleen 
vlak voor de verkiezingen, maar tijdens de hele komende 4 jaar, dat de gemeenteraad minstens 1 
maal per jaar met de ouderenorganisaties om de tafel zit.  
Huishoudelijke hulp moet bereikbaar blijven 
voor mensen die het zelf niet kunnen betalen, 
maar wel nodig hebben. Eenzaamheid is een 
belangrijk probleem bij 75-plussen. Wij willen 
de mogelijkheid creëren dat er bij ouderen en 
mensen die daar behoefte aan hebben 
regelmatig iemand langs komt uit de buurt, 
ongeacht of er wel of geen indicatie voor zorg 
bekend is. Huisartsen cq. 
praktijkondersteuners kunnen dit faciliteren. 
Misschien zijn ‘buurtgezinnen’ hier ook in te 
zetten: Jong en oud kunnen elkaar dan laagdrempelig ontmoeten. Maak ook overmatig 
alcoholgebruik bespreekbaar!  
 
Achtergrondmuziek in openbare gebouwen is vaak storend en dan ongewenst. 
Oude bomen moet je niet verplaatsen. Daarom moeten er in Waalre voldoende plekken zijn in 
verpleeghuizen, zodat ouderen niet afgesneden worden van hun sociale netwerk. 
Speciale aandacht voor ouderen die thuis verzorgd dienen te worden, omdat er nog geen plaats is in 
het verpleeghuis: zij en hun mantelzorgers dienen geholpen te worden! Ook jonge mantelzorgers 
kunnen het zwaar hebben. 
 
Voorzieningen dienen goed bereikbaar te blijven, zeker voor ouderen, ook bij nieuwbouw.  
Heeft u al gehoord van het Aaihondenproject waarbij speciaal geselecteerde honden met begeleiders  
dementerenden bezoeken? Contact met deze dieren zijn voor de patienten heel nuttig.  
ZW14 volgt de discussie over wietolie met grote belangstelling, om te beoordelen of ook in Waalre 
de regels aangepast dienen te worden. 
Een aanvulling op de Kwiekroute in de Voldijn, zouden Beweegtuinen in de wijken kunnen zijn. 
 

  

https://www.buurtgezinnen.nl/
http://www.seniorenraadwaalre.nl/
https://www.ouderenfonds.nl/onze-organisatie/feiten-en-cijfers/
https://www.buurtgezinnen.nl/
http://www.zw14.nl/2017/12/12/zorg-over-zorgval/
http://www.vvh-info.nl/index.php/maatschappelijk/aaihonden
https://www.kenniscentrumsport.nl/sportinterventies-en-beweeginterventies/interventie/beweegtuin-voor-ouderen


Pagina 9 van 16  versie 1 maart 2018 
 

Actieve verenigingen in elke wijk  
Verenigingsleven en activiteiten moeten in elke wijk hun plek hebben. Van belang is dat de sociale 

cohesie in de kernen behouden blijft en eventueel meer tot bloei kan komen. Ook het 

voorzieningenniveau voor ouderen en de bereikbaarheid daarvan zijn leidend. Het delen van 

accommodaties is prima. Maar eindeloos investeren in dure stenen is ongewenst. Renoveren kan 

goedkoper zijn. Helaas heeft het College van D66, VVD, CDA en PvdA recent het besluit genomen tot 

het nagenoeg volledig slopen van 't Hazzo en het voor miljoenen Euros te herbouwen, terwijl 

goedkopere alternatieven mogelijk waren. Naar tegengeluid werd ook hier niet geluisterd. 

 

Tegelijkertijd is het nog maar de vraag of het lukt om Het 

Klooster open te houden. ZW14 wil dat Het Klooster wél 

openblijft, maar dat kan alleen als de lasten omlaag gaan. 

Deze bedragen momenteel minstens E 140.000 per jaar. 

Mogelijk dat  een deel van Het Klooster weer een 

woonbestemming kan krijgen. Met betaalbare woonunits 

voor jongeren, ouderen en misschien wel kunstateliers 

met gemeenschappelijke voorzieningen die ook verhuurd 

kunnen worden. Belangrijk is dat er een expliciete 

eigenaar is van het pand, om te waarborgen dat de 

monumentale status behouden blijft. Ook zou de succesvolle constructie van een Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap, zoals dat in Ekenrooi gebruikt is, een mogelijkheid kunnen zijn. 

ZW14 heeft voor dit idee via een Open Brief een oproep gedaan om geïnteresseerden bij elkaar te 

brengen. 

In verenigingen is veel kennis aanwezig en moet allerlei werk gedaan worden. Vrijwilligers zijn altijd 

welkom. Ervaring in vrijwilligerswerk kan een opstap zijn naar een betaalde baan voor mensen die 

bijvoorbeeld een uitkering hebben en nu aan de kant staan. Toegesneden op de persoonlijke situatie 

van mensen, mag een tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk verwacht worden. Zelf 

meedoen en mede verantwoordelijkheid dragen is ook gewoon fijn. Verenigingen zijn vaak in staat 

en bereid om een stuk begeleiding te verzorgen. Ook daarom is het verenigingsleven zo belangrijk 

voor ons mooie dorp. 

Wij beheren de aarde voor onze (klein)kinderen 
Met alle kennis bij onze inwoners moet het toch mogelijk zijn om veel eerder dan 2050 
klimaatneutraal te zijn. Laten we streven naar een klimaatneutraal Waalre in 2035. Veel uitleg over 
reeds beschikbare subsidies en gesprekken pop-up informatiecentra (zie boven) zorgen dat iedereen 
kennis kan nemen van zijn mogelijkheden om een steentje bij te dragen.  
 
Aan het opwekken van energie met zonnepanelen wordt veel aandacht besteed, maar er liggen nog 
grote kansen op het gebied van 
opslag/bufferen van opgewekte energie. 
Bijvoorbeeld met een Buurtbatterij. 
Wat betreft het zonnepark op het 
voormalig Honkbalveld: een aantal jaren 
terug was dit nog een 
woningbouwlocatie. Dubbelgebruik van 
de grond zou beter zijn: huizen voor 
jongeren en ouderen met daarop 
zonnepanelen. Graag zou ZW14 ook 

http://www.zw14.nl/open-brief-het-klooster/
http://www.degroenemug.nl/media/Medianieuws%20november%202017/Routekaart%20Haarlem%20klimaatneutraal%20in%202030%20en%20aardgasvrij%20in%202040.pdf
https://www.duurzaamthuis.nl/financieel/subsidies
https://www.bright.nl/nieuws/buurtbatterij-bewaart-je-stroom-lokaal
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onderzoeken of zonnepanelen aan de noordzijde van het water van het Gat van Waalre haalbaar zijn. 
Direct omwonenden zouden daarvan mee moeten profiteren. Dat vereist lef, maar voorbeelden 
elders laten zien dat het heel mooi kan zijn. Zoals van het draaiende zonnepak van het 
Zonnecollectief Overbetuwe in Elst, met 35% meer opbrengst omdat het met de zon meedraait. 
 
Waalre is gelegen aan de Dommel en Tongelreep en daarmee onderdeel van het stroomgebied van 

de Maas. Bij hoosbuien komt er vervuild rioolwater direct in deze mooie beken, met massale 

vissterfte tot gevolg. Stroomafwaarts leidt het tot ongewenst overstromingen van landbouw- en 

natuurgronden. Tegelijkertijd is er sprake van verdroging. Hier geldt ook alle beetjes helpen. 

 

Om wateroverlast en verdroging van de bodem 

tegen te gaan, stimuleert en helpt de gemeente 

particulieren om zelf regenwater op eigen terrein op 

te vangen en in de bodem te verwerken (‘parkeren 

van regenwater’). Dit voorkomt dure investeringen in 

het riool. Van 2018 tot en met 2021 is 25.000 euro 

per jaar subsidie beschikbaar. Op verzoek van ZW14 

maakt de gemeente een  

‘Regenwaterplattegrond’ van Waalre. Daarop staat voor inwoners wat lokaal de meest optimale 
manier is om regenwater op eigen terrein te verwerken.  Bijgevoegde foto toont het ‘blauwe 
compliment’ dat het uitreikt aan mensen met watervriendelijke tuinen. 
 
Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van ‘slow water energy’. Mogelijk zijn de Dommel en 

Tongelreep hiervoor geschikt.  

 

Afkoppeling op termijn van het aardgasnet lijkt onvermijdelijk. Waalre moet zich op deze nieuwe 

situatie voorbereiden om te kunnen anticiperen op de gevolgen ervan. 

Met behulp van een ‘duurzaamheidslening’ kunnen ook mensen met een kleine portemonnee hun 
huis energiezuinig en watervriendelijk te maken.  
 
Het aantal mensen per huis neemt nog steeds af, door veranderde gezinssituaties. Stimuleer daarom 
het ‘delen van stenen en groen’ door dubbel gebruik (splitsing) van woningen, gebouwen en 
gronden.  Hierdoor hoeft er minder natuur te verdwijnen voor huizen. 
 
Boringen in de bodem en het doorboren van grondlagen is niet toegestaan in gebieden waar     
drinkwater wordt gewonnen. Verzoeken daarvoor dienen afgewezen te worden: wij moeten  voor 
toekomstige generaties schone drinkwatervoorraden veilig stellen. Daarom heeft ZW14 in 2017 een 
zienswijze ingediend op de Structuurvisie voor de ondergrond.  
 

Raadsleden die met plezier meedoen 
Een verkiezingsprogramma kan nooit compleet zijn. Wij hopen dat dit ‘verkiezingsprogramma’ voor u 

een ‘inspiratieprogramma’ is. Wij willen ook geen dichtgetimmerd coalitieprogramma. 

Het merendeel van de onderwerpen waar de gemeenteraad een besluit over neemt, staat zelfs in 

geen enkel verkiezingsprogramma. Daarom is het belangrijk dat raadsleden capabel zijn om zich te 

verdiepen in nieuwe onderwerpen, mensen daarover te raadplegen en open te staan voor andere 

meningen. Onze (raads)leden dragen deze zelfstandige werkhouding uit en zijn niet gebonden aan de 

wurgende fractiediscipline zoals andere partijen die kennen. Door uitwisseling van gedachten en het 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=56fHMzVwHUY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=56fHMzVwHUY
http://www.zw14.nl/2018/02/21/subsidie-voor-parkeren-regenwater-iets-om-samen-met-uw-buurtvereniging-te-doen/
https://www.svn.nl/particulieren/lening/duurzaamheidslening#/formulier/Leencheck%20Duurzaamheidslening/pag/1
http://www.zw14.nl/zienswijze-op-structuurvisie-ondergrond/
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creatief benaderen van onderwerpen is er toch sprake van een eensgezindheid gedragen door allen. 

Het op allerlei manieren verwerven van aanvullende informatie leidt tot goed onderbouwde 

standpunten in de raad. Daarin verschilt ZW14 duidelijk met andere politieke partijen.  

Mensen maken het verschil! 

 
In de afgelopen raadsperiode hebben de coalitiepartijen geen oog en oor gehad voor andere 

meningen en tegengeluid. Een cultuuromslag is 
noodzakelijk. In andere gemeenten zijn er voldoende 
voorbeelden te vinden van hoe het ook kan. In Nijverdal 
is er bijvoorbeeld een wethouder die namens meer 
fracties deelneemt aan het College B&W. Het blijkt dat 
een dergelijke wethouder ook veel meer open staat 
voor tegengeluid en samenwerkt met 

‘oppositiepartijen’. Wij zijn op bezoek geweest in Nijverdal en willen die werkwijze graag in Waalre 
mogelijk maken. 
 
Ook de huidige vergaderstructuur moet op de schop. Nu zit telkens de complete raad aan de 
vergadertafel. Daardoor zijn er steeds een beperkt aantal mensen -vaak steeds dezelfde- aan het 
woord. Dat werkt niet fijn. Wij willen weer dat er circa 3 Raadscommissies zijn, met vaste 
wethouders en vaste voorzitters. Als u of een raadslid een onderwerp op de agenda wil plaatsen, dan 
kan dat heel snel.  
Het grote voordeel is dat vaste teams in de Raadscommissies met elkaar kennis opbouwen over de 
onderwerpen. De voorzitters van de Raadscommissies bepalen samen welke onderwerpen ‘rijp voor 
beraad zijn’ en op de raadsagenda voor besluitvorming komen te staan. Dus niet eindeloos 
vergaderen. Wij willen wel goede verslagen, zodat ook als u er niet bij was, u snel inzicht heeft in 
argumenten voor en tegen. De bekostiging kan door het aantal vergaderingen te verlagen. 
Raadsleden zijn geen stemvee! 
 

Goed te controleren bestuurders  
Nu weten inwoners hun volksvertegenwoordigers en de raadstukken maar moeilijk te vinden.  
Uit de informatie in De Schakel moet u straks weer direct kunnen afleiden wat de discussiepunten cq. 
keuzemogelijkheden zijn en wat de inbreng is geweest van verschillende fracties. Verslaglegging   en 
dus verantwoording naar de burgers toe, dient daarom verbeterd te worden. Presentaties moeten 
vooraf digitaal beschikbaar te zijn, zodat u kunt zien of een vergadering interessant is om naar toe te 
gaan. 
In het Huis van Waalre moeten de (oude) raadstukken met bijlagen in hard-copy liggen, net zoals de 
tijdschriften en brieven/mails die de gemeenteraad krijgt van lobbyisten, burgers en organisaties. 
Ook digitaal moeten (lobby)brieven gericht aan de gemeenteraad openbaar beschikbaar te zijn. Dat 
is nu niet het geval. 
Voor iedereen, ook voor slechtzienden/slechthorenden, moet (digitale) informatie over 
besluitvorming en bestuurlijke zaken volledig en makkelijk toegankelijk zijn.  
Bij het intikken van een zoekterm op www.waalre.nl dienen de relevante verslagen van de B&W-
vergaderingen, de raadsverslagen, cq. andere raadstukken bij de zoekresultaten vermeld te worden. 
Vroeger was dat zo, tegenwoordig helaas niet meer. U kunt daarom niet zien wanneer wat is 
besproken en hoe de meningen waren van politieke partijen. Daarvoor moet u zelf zoeken in alle 
vergaderingen en de hele audioband afluisteren. 
Wij willen dat u via één mailadres een mail kunt sturen naar alle leden van de gemeenteraad.  
Foto’s met hun contactgegevens hangen ook goed zichtbaar in het Huis van Waalre: zodat u hen ook 
herkent op straat. 

http://sdu.instantmagazine.com/sdu-events/focus-2018#!/politiek
http://sdu.instantmagazine.com/sdu-events/focus-2018#!/politiek
http://www.waalre.nl/


Pagina 12 van 16  versie 1 maart 2018 
 

Eenmaal per jaar willen wij weer een politieke jongerendag 
organiseren in Waalre. U kunt daar ook onderwerpen voor 
aandragen. Het maken van keuzes cq. het samen verbeteren van 
‘besluiten’ is onderdeel van het leerproces voor jongeren.  
 
Misschien dat er voldoende belangstelling is voor een permanente 
jongerenraad.  

 

 

Bakske koffie en permanente ‘campagne’ 
Volksvertegenwoordigers zijn gemandateerd door de kiezer en leggen daar ook verantwoording af. 
Inbreng en betrokkenheid van onze inwoners zijn essentieel en dient zich niet te beperken tot 
incidentele werkgroepen. Nodig daarom altijd ook volksvertegenwoordigers uit bij bijeenkomsten 
van de gemeente met inwoners. 
Fracties krijgen fractiebudget voor het organiseren van eigen activiteiten om burgers bij de politiek te 
betrekken. Met veel plezier hebben wij samen met andere partijen de WaalreWaterdag 
georganiseerd en alle informatie daarover met u gedeeld. 
ZW14 legt ook via haar website www.zw14.nl, twitter @nan7hek, buurtbrieven en ingezonden 
stukken verantwoording aan u af. Ook nodigen wij u graag weer uit voor een Bakske koffie voor 
zomaar een gesprek, of te horen wat u er allemaal van vindt. Dát onderdeel is misschien wel het 
leukste van het zijn van volksvertegenwoordiger! 
Er zijn veel interessante excursies voor raadsleden. Geef burgers de mogelijkheid om -na aanmelding- 
mee te gaan. Zodat er begrip ontstaat voor de afwegingen die raadsleden moeten maken en mensen 
geïnspireerd worden om mee te denken. 
Vraag: heeft u een beeld van en wat vindt u van onze samenwerking met Ishoj? 
 

Zorgvuldig omgaan met uw geld 

Belasting betalen is niet leuk, maar wel nodig om ons dorp mooi te houden. Allerlei diensten van de 
gemeente zoals bijv. de zorg voor de zwakkeren, sociale voorzieningen , een levensvatbaar 
verenigingsleven, het ophalen van afval en het afvoeren van vuilwater, het beheren van het 
wegennet, ruimtelijke ordening etc, etc, etc. 
 
Wel zouden burgers waar mogelijk invloed moeten kunnen uitoefenen op de hoogte van belastingen 
als ze zelf minder kosten veroorzaken. Bij de rioolheffing zou bijvoorbeeld een deel afhankelijk 
moeten zijn van de hoeveelheid regenwater die het betreffende huishouden door het riool afvoert. 
Regenwater veroorzaakt bij de gemeente nl. veel kosten, omdat er investeringen nodig zijn in grotere 
rioolsystemen.  
 
Wij beloven u niet dat de onroerendezaakbelasting (OZB) niet verder stijgt, maar het is úw geld dat 
uitgegeven wordt. Daarom moet altijd gekeken worden of er goedkopere alternatieven zijn. 
Daarom is het heel belangrijk dat er een kritische gemeenteraad is. Zorg dat raadsleden met plezier 
meedenken en hun kennis inzetten om veel zorgvuldiger om te gaan met úw geld! 
 
  

http://www.zw14.nl/beloon-groen-gedrag/
http://www.zw14.nl/
http://www.zw14.nl/terugblik-en-ideeen-voor-2016/
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Samenvoeging met Eindhoven is onwenselijk 

Een krachtig bestuur in regionaal verband. Groter is niet altijd beter. Met de mensen die in Waalre 
wonen moet het mogelijk zijn om een Waalrewaardig bestuur te vormen. Wij willen graag een 
wethouder die namens meerdere fracties aan de coalitie deelneemt. Een wethouder die niet alleen 
gefocust is op het belang van zijn eigen partij, maar actief samenwerking zoekt met en kennis 
gebruikt van andere partijen in de gemeenteraad en daarbuiten. Een wethouder die ervoor zorgt dat 
het zijn van gekozen volksvertegenwoordiger weer leuk en interessant is. 
 
Die wethouder kan juist door zijn kwaliteiten een belangrijke bijdragen leveren aan de regio. 
Gezien het grote tekort in de begroting van Eindhoven, is het zelfs de vraag of het Eindhovense 
bestuur wel geschikt is voor besturen van ook nog de huidige randgemeentes. 
Waalre kan dat zelfstandig veel beter: Mensen maken het verschil ! 
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Mensen maken het verschil: de mensen op onze kieslijst 
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Samenvatting belangrijke punten voor ZW14 
 

 

 


