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Waalre Groenfontein: Behoud het dorpse, groene karakter van Waalre en haar 

authentieke elementen. Geen appartementen direct naast het Huis van Waalre. Voor 

iedere gekapte boom moet er ook  minstens één terug komen. Geen vervuiling van het 

straatbeeld met afvalzakken die semipermanent buiten hangen.   

Verkeer: Een veilige route voor fietsers en voetgangers naar de winkelcentra en scholen. 

Verminder de wachttijd bij oversteken van de N69. Voldoende verlichting bij álle 

oversteekplaatsen. Geen obstakels (ook geen auto’s) op de stoep. Dus Stoep vrij?! Pak 

de N69 nu al aan met heggen, bomen en geluidwerende maatregelen. Ook aanpak 

overlast Traverse. Experimenteer met vraaggestuurd ‘Openbaar’ Vervoer. 

Jeugd & gezinnen: Fijn dat er meer speelplaatsen komen. Zorg dat jongeren en minima 

kennismaken met kunst, cultuur en sport.  Voorkom o.a. met voor- en vroegschoolse 

opvang, dure jeugdhulp (budget 2018 1.9 miljoen Euro). Schenk meer  aandacht aan 

onze jonge mantelzorgers! Meer betaalbare huisvesting voor jongeren en gezinnen. 

Ouderen & Zorg: Integraal ouderenbeleid is cruciaal, werk daarom samen met de 

Seniorenraad. Voorzieningen dienen goed bereikbaar te blijven voor ouderen, ook bij 

nieuwbouw. Maak gebruik van ‘buurtgezinnen’ voor  bestrijding van eenzaamheid bij 

ouderen. Gratis openbare toiletten op Den Hof en De Bus. 

Kunst & Cultuur:  Behoud voldoende betaalbare ruimtes in alle wijken voor 

verenigingen en activiteiten. Daarom moet o.a. Het Klooster open blijven. Meer 

exposities in openbare gebouwen. Ontwikkel met provinciale subsidie, samen met de 

regio, kunstroutes voor een natuur- en cultuurbeleving in onze mooie beekdalen. Sluit 

aan op het project de Groote Heide van de omliggende gemeentes voor ontwikkeling 

van toerisme. 

Milieu: Stimuleer ‘parkeren van regenwater’ in de tuin voor verwerking van de 

toegenomen hoosbuien. Dit voorkomt dure investeringen in het riool. Meer 

leenmogelijkheden voor energiebewust, duurzaam  en levensloopbestendig 

(ver)bouwen. Meer informatie over nut en noodzaak afvalscheiding. 

Bestuur:  Een bestuur dat in gesprek gaat  met haar inwoners. Een zelfstandig bestuur 

dat respect toont en open staat voor tegengeluiden en alternatieven, met informatie 

over besluitvorming en bestuurlijke zaken die volledig en eenvoudig toegankelijk is. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Want mensen maken het verschil 


