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Samen van idee naar uitvoering 

 
In 2014 kwam Zelfstandig Waalre 2014 (ZW14) als nieuwe lokale partij met twee 

zetels in de gemeenteraad. Nu -acht jaar later- heeft zij haar plaats in het lokaal 

bestuur definitief ingenomen. ZW14 staat voor een zelfstandig Waalre, maar ook 

voor wat inwoners zélf kunnen bijdragen aan hun omgeving en de gemeente. We 

hebben geprobeerd dit te bereiken door u te informeren over te verwachten 

voorstellen en aan te geven hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Ook heeft u ons 

benaderd met vragen, waarna u gericht actie kon ondernemen richting 

gemeentebestuur of politieke partijen.  

Samen met u is het gelukt om een meerderheid achter aangepaste besluiten te 

krijgen. Samenwerking leverde tevens inspiratie op voor nieuwe ideeën.  

Niet iedereen was altijd tevreden, maar dan hebben we met respect voor elkaars 

mening, geprobeerd uitleg te geven over het waarom van onze keuze. 

Voor u ligt ons inspiratieprogramma. 
‘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!  
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, 
reageer op Twitter, Instagram of Facebook mail naar fractieZW14@gmail.com of 
spreek ons direct aan op straat, in de winkel of ergens anders, of bel ons gewoon 
thuis! 
 

Betrokken en kritisch, dat is wat ZW14 kenmerkt.  
 

Op 14, 15 en 16 maart zijn er verkiezingen van de gemeenteraad 2022-2026.  
ZW14 doet mee met een goed team.  
Zorg dat uw stem goed terecht komt: stem ZW14 lijst 5. 
 
Nan Zevenhek, lijsttrekker 
www.ZW14.nl @nan7hek 06-21500521 
  

https://twitter.com/Nan7hek
https://www.instagram.com/nanzevenhek/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067032286088
mailto:fractieZW14@gmail.com
http://www.zw14.nl/
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Woord van dank: samen met u veel bereikt! 
ZW14 bedankt iedereen die in 2018 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 het 
verbeteren van besluiten in Waalre. Nieuwe mensen staan nu klaar om samen met 
de huidige raadsleden een voor iedereen inspirerend Waalrewaardig 
gemeentebestuur te vormen. 
Met úw stem maken we ook de komende jaren zéker het verschil! 
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Uit onze flyer: belangrijkste aandachtspunten van ZW14 
 

Gebruik de link om direct naar het hoofdstuk over het betreffende onderwerp te gaan.  

Wonen: Stimuleer en ondersteun dat inwoners samen woonprojecten uitvoeren en samen werken aan 

de ideale woonomgeving. Ga innovatief om met bestaande huizen: sta woningsplitsing eerder toe, 

zodat mensen sneller een huis kunnen vinden. Speculeren met schaarse woningen is ongewenst. 

Benut bestaande bouwgrond. 

Klimaat: Niets doen is geen optie. Voorwaarde voor een zonnepark op het Achtereind is 

landschappelijke inpassing. ZW14 wil samen met u  mooie voorbeelden elders in Nederland bezoeken 

en ervan leren. Pak energiearmoede aan door lokaal opgewekte energie, goedkoper lokaal te 

gebruiken. 

Financiën: Waalre krijgt straks minder geld uit het Gemeentefonds. Maak zichtbaar waar 

investeringen nodig zijn. Kijk kritisch naar uitgaven. Reserveer geld voor opwaardering van De Voldijn 

en voldoende onderhoud van de openbare ruimte. Informeer inwoners om afval beter te scheiden en 

grondstoffen terug te winnen, zodat verwerkingskosten lager worden. 

Jeugdzorg: Voorkom met voor- en vroegschoolse opvang dure jeugdhulp (budget 2,5 miljoen Euro). 

Geef  extra voorlichting via bibliotheken over opvoeden en voorkomen van vechtscheidingen en 

armoede, vanwege negatieve effecten op kinderen. Stimuleer dat jeugdigen meedoen met 

sportverenigingen en culturele vorming: belangrijk voor hun mentale weerbaarheid. 

Ouderen: Benut de kennis van de Seniorenraad voor een integraal ouderenbeleid. 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. 

Sport en cultuur: Behoud voldoende betaalbare ruimtes in alle wijken voor sport- en culturele 

activiteiten.  

Bewegen is heel belangrijk voor onze gezondheid. Richt daarom de woonomgeving, straten en groen 

zodanig in dat deze inwoners uitnodigen tot bewegen. 

Verkeer: Verbied doorgaand vrachtverkeer. Controleer op snelheid. Zorg voor veilige routes voor 

fietsers en voetgangers naar winkelcentra en scholen met voldoende verlichte oversteekplaatsen en 

zebrapaden. Pak obstakels op de stoep zoals losliggende tegels en geparkeerde auto’s aan. Werk 

aan een goed en betaalbaar openbaar vervoer. 

Bestuur: Gekozen volksvertegenwoordigers, professionele wethouders en de burgemeester vormen 

uw bestuur, dat respectvol handelt, goed luistert en openstaat voor tegengeluid. Samen met u zoeken 

ze naar de beste oplossingen voor de uitdagingen van Waalre. Afweging van belangen moet voor u 

duidelijk zijn evenals op welke wijze u betrokken wordt. 
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Koester Waalre Groenfontein 

 
Behoud het dorpse, groene karakter van ons dorp en haar authentieke elementen 
zoals de markt in Waalre -dorp en het monumentale raadhuis op de grens van Aalst 
en Waalre en het mooie Achtereind.  
Met dank aan de vele vrijwilligers die hard werken de vele vennen in de bosgebieden 
in de oorspronkelijke staat te houden. Omgevallen bomen in de bossen zorgen voor 
kleine nissen waar dieren zich goed kunnen verstoppen, terwijl langslopende 
mensen genieten van het bos. 
Het openbaar groen ligt er in het algemeen goed bij. Mensen in een groene 
omgeving voelen zich zowel geestelijk als lichamelijk gezonder, dan mensen die in 
een minder groene omgeving wonen. Verschillende lanen zijn inmiddels opgeknapt 
met bijenvriendelijke bermen.  
Waalre heeft met dank aan de boeren een schitterend buitengebied. Promote onze 
mooie wandel- en fietsroutes en onze recreatieve sector.   
Waalre staat niet voor niets bekend als de “Groene huiskamer“ van de Brainport. 
 
De schaarse landbouwbedrijven in ons buitengebied dienen bestaansrecht te 
behouden. Juist ons kleinschalige buitengebied is aantrekkelijk in een stedelijke 
omgeving. Biedt boeren meer mogelijkheden voor ondernemerschap, zoals 
kinderopvang bij Betsie Boe, en verkoop van producten aan de boerderij bij 
KasteelboerderijWaalre en B&B  De Laarhoeve passend bij onze dorpse omgeving. 
 
ZW14 wil dat ook de straten van De Voldijn 

onder handen worden genomen, met mooi 

aangelegd groen, aantrekkelijke speeltuintjes, 

nieuwe stoepen etc. Samen met u! 

 

 

Laten we samen zorgen dat Waalre een dorp 

blijft waar mensen elkaar kennen, willen 

kennen, willen helpen om er een geweldige 

toekomst van te maken. 

 
 
  

https://betsieboe.nl/
https://www.facebook.com/kasteelboerderijwaalre
https://laarhoeve.nl/
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Veilige en aantrekkelijke winkelcentra 
 
Den Hof gaat aangepakt worden: de gemeenteraad heeft op 14 december 2022 het 
ontwerp vastgesteld.  
De ondernemers willen graag een speelgelegenheid/natuurontdekplek op het nieuwe 
plein. ZW14 steunt dat van harte: in de betreffende buurt zijn nu geen speeltuintjes 
en het is heel moeilijk om een geschikte plek te vinden. Samen met houten bankjes, 
groen en waterpartijen wordt het nog aantrekkelijker. ZW14 hoopt dat ondernemers -
tegen een vergoeding van de gemeente- hun toilet beschikbaar stellen voor 
passanten. Een semi-openbaar toilet is ook noodzakelijk op de andere 
winkelcentra.  

Naast oplaadpunten voor elektrische fietsen 
dienen er voldoende mogelijkheden te zijn voor 
het opladen van auto’s. Misschien in combinatie 
met een met zonnepanelen overdekte 
parkeerplaats, waarbij auto’s als ‘buurtaccu’s’ 
gebruikt worden. 
 
Gebruik tijdelijk lege winkelpanden om inwoners 
laagdrempelig van informatie te voorzien. Over 
de nieuwe wijze van afval inzamelen, 
energiebesparing, water infiltreren in de tuin, 
duurzaam verbouwen, veilig thuis in eigen huis, 
financien etc. Ook volksvertegenwoordigers 
kunt u daar ontmoeten! 
 

Ook winkelcentrum De Voldijn wordt gerenoveerd en er komen ca. 50 
huurappartementen. Winkelcentrum De Bus zal groener ingericht worden. 
 
Wat betreft criminaliteit heeft de politie samen met buurtverenigingen veel gedaan 

aan veiligheid, ook in de woonwijken. Op Wijkagenten | politie.nl vindt u meer info 

over onze wijkagenten en bijvoorbeeld de misdaadcijfers van de afgelopen 3 

maanden. 

Gebruik kunst ook om ons straatbeeld te verfraaien (met dank aan: 3dPROmagic): 

 

  

https://www.omroepwest.nl/nieuws/4483500/buurtaccu-en-deelauto-bewoners-voorhout-hebben-energierekening-van-25-euro
https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten?geoquery=waalre&distance=5.0
https://www.3dpromagic.com/
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Wonen: Nieuwe woonvormen door en voor inwoners zelf 
De woningmarkt zit op slot. We zien dat de doorstroming in alle woningsegmenten 

stagneert. Ons inziens is het daarom noodzakelijk om woningbouw verder actief te 

stimuleren en te bevorderen, maar ook de bestaande woningvoorraad beter te 

benutten. 

Ad van Ginneken, kandidaat raadslid voor ZW14 wil zich speciaal daarvoor inzetten. 

Hij wil  gezamenlijk met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners 

afspraken maken over innovatieve bouwprojecten en deze uitvoeren. Daarvoor is hij 

bezig met het opzetten van een platform, gericht op het ontwikkelen van CPO 

(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) projecten in Waalre. 

Zorg dat Waalre zich snel aansluit bij Seniorenpunt waarbij Coöperaties in de MRE 

(Metropool Regio Eindhoven) in samenwerking met Vitalis behalve sociale huur ook 

zorg aanbieden, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen 

 

Uit de Omgevings-

visie Waalre: de 

horizontaal 

gestreepte 

gebieden 

aansluitend aan 

het dorp zijn 

uitbreidings- 

gebieden. 

 

 

Kernpunten van ZW14: 

• Bouw van starters- en seniorenwoningen voorrang verlenen, anders komt er 

zeker geen doorstroming in de overige segmenten. 

• Diversiteit in woonvormen in de eigen- en vertrouwde woonomgeving een 

kans geven, hierdoor voorkom je ook sociale barrières. Geef o.a. veel meer 

bekendheid aan de reeds bestaande mogelijkheden van mantelzorgwoningen. 

• Dubbele bewoning toestaan (ook fiscaal) zowel regionaal als landelijk. Bij de 

landelijke overheid erop aandringen om fiscale belemmeringen weg te nemen.  

• Ondersteun nieuwe bouwvormen, diversiteit en mix van inwoners in deze 

bouwvorm. 

• Werp geen ambtelijke blokkade op bij de transformatie van leegstaande 

kantoorgebouwen tot wooneenheden.  

• Starterswoningen zijn voor starters gekoppeld aan zelfbewoning.  

• Zorg dat starters via Startersleningen (woonfonds) e.d. kansen krijgen op een 

woning  

http://www.seniorenpunt.nl/
https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/8885033a-40e7-4ee3-949a-0b5a55c7c7c5
https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/8885033a-40e7-4ee3-949a-0b5a55c7c7c5
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Klimaat: Wij beheren de aarde voor onze (klein)kinderen 
Ook de inwoners van Waalre staan aan de vooravond van de energietransitie. 

Uiterlijk in 2030 mag er nog maar 30% van onze energie opgewekt worden met 

fossiele brandstoffen. Vanwege de oorlog in de Oekraïne moet het misschien wel 

veel sneller! Zie onze speciale webpagina. 

Energie besparen, isoleren en het installeren van zonnepanelen bij particulieren en 

bedrijven is een logische eerste stap. Dat is echter  onvoldoende: er zal ook 

grootschalig energie opgewekt moeten worden. Denk hierbij aan zonne- en 

windenergie. Uit een Milieu Effect Rapportage bleek echter dat bij windenergie er 

1611 huizen op minder dan 1000 m staan. Veel meer dan meer landelijk gelegen 

locaties. Daarom heeft ZW14 de mogelijkheid van de grootschalige opwek van 

windenergie geschrapt uit de Omgevingsvisie. 

Niets doen is geen optie. Daarom neemt ZW14, ondanks veel bezwaren, wel 

verantwoordelijkheid voor een zonnepark bij het Achtereind. Mede dankzij 

inwoners zijn de eisen voor inpassing in het landschap aangescherpt. Er bestaan ook 

mooiezonneparken.! 

Daarnaast is het belangrijk -en zelfs een voorwaarde van de gemeenteraad- dat 

onze eigen inwoners voor minstens voor 50% kunnen profiteren van de 

opbrengsten van een zonnepark. Hoe werkt dat dan? Ook hier zijn voorbeelden van 

te vinden, zelfs van vlakbij Waalre. Kijk bijvoorbeeld 

naar https://kempenenergie.nl/ met ook heel veel interessante informatie over 

buurtaccu’s, energie besparen etc. 

ZW14 nodigt andere politieke partijen die verantwoordelijkheid willen nemen voor de 

energietransitie uit, om een excursie met inwoners en anderen te organiseren 

naar een aantal zonneparken die mooi landschappelijk ingepast zijn (en hoe dat 

is gelukt, waar men tegen aan liep etc.). 

Ook zou ZW14 graag een bezoek brengen cq. iemand uitnodigen om uitleg te geven 

hoe je kunt zorgen dat een dergelijk grootschalig zonnepark daadwerkelijk -blijvend- 

ten goede komt aan alle inwoners van de gemeente waar het zonnepark ligt. 

Misschien kan hiermee wel de energiearmoede structureel aangepakt worden. 

Tijdens overleg met inwoners van Hoogh Waalre is een aantal keer de mogelijkheid 

geopperd voor een draaiend zonneplateau aan de noordzijde van het Gat van 

Waalre. ZW14 hoopt dat inwoners hiervoor 

daadwerkelijk het initiatief nemen. Want 

nietsdoen is geen optie! Mogelijk kan het 

eiland omringd worden met drijvende 

waterplanten, die de panelen aan het 

directe zicht onttrekken en ook het water 

zuiveren. Leuk om tussendoor te 

suppen! 

Zorgvuldigheid in omgang met onze planeet is noodzakelijk. Zorg dat onze jeugd 

kennis heeft over natuur en milieu in directe omgeving en effecten van de 

klimaatverandering. Zoals (riool)wateroverlast en wat ze er samen met hun ouders 

zelf aan kunnen doen. 

https://zw14.nl/geen-ruimte-voor-hoge-windmolens/
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/deze-zonneparken-passen-wel-in-ons-landschap
https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/deze-zonneparken-passen-wel-in-ons-landschap
https://kempenenergie.nl/
https://www.floatingsolar.nl/het-grootste-draaiende-en-drijvende-zonnepark-van-europa-ligt-midden-in-rotterdam/
https://zw14.nl/artikel-39-vragen-over-suppen-op-het-gat-van-waalre/
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Afval: dat gooi je niet zomaar weg 
 
Op 14 december 2021 heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over een 
nieuw afvalinzamelingssysteem. Afval is eigenlijk het verkeerde woord, want het gaat 
over herbruikbare grondstoffen. Door beter afval te scheiden gaan kostbare 
grondstoffen niet meer verloren en beleid dat door alle gemeenten in ons land 
uitgevoerd wordt.  
Bij het nieuwe inzamelingssysteem van Waalre gaan inwoners betalen per keer dat 
ze de grijze bak met restafval buiten zetten. Dus niet per kilo maar per kliko!  
De frequentie van het ophalen van restafval gaat omhoog van 1 naar 2 keer per 
maand, waardoor inwoners de kliko pas buiten hoeven te zetten als deze vol is. Ook 
is besloten een aanvullende service aan te bieden voor omvangrijke spullen die men 
kwijt wil bijv. o.a. kapotte meubels  
 
Een huishouden dat goed afval scheidt, hoeft bij het nieuwe inzamelsysteem niet 
duurder uit te zijn dan nu het geval is. Goede voorlichting over welke ´afval alias 
herbruikbare grondstof´ in welke afvalstroom thuis hoort, is  cruciaal. ZW14 wil 
de voorlichting hierover verbeteren zodat het scheiden eenvoudiger wordt.  
                    
Het uiteindelijke doel zal zijn om maximaal 30 kg restafval per inwoner te bereiken. 
Het nieuwe inzamelsysteem is een eerste stap in die richting. 
Wist ú dat bepaald glas (vuurvaste ovenschotels) juist niet in de glasbak mag, omdat 
daardoor heel veel glas niet meer hergebruikt kan worden?  
Op de digitale afvalkalender is een afvalwijzer te vinden waarin aangegeven staat 
wat voor soort afval bij welke afvalstroom hoort. Er is ook een zoekfunctie 
beschikbaar waar inwoners kunnen zoeken per product.   
Helpt u mee om grondstoffen maximaal terug te winnen? 
 

Regenwater: onmisbaar als grondstof 
Waalre is gelegen aan de Dommel en 

Tongelreep en daarmee onderdeel van het 

stroomgebied van de Maas. Bij hoosbuien 

stroomt er (riool)water bij lage delen in 

Waalre op straat. Uit solidariteit met 

andere inwoners EN uit zorg voor de 

natuur is het beter om regenwater gewoon 

in uw eigen tuin te infiltreren. ZW14 wil 

daarom de afkoppelsubsidie behouden. 

Misschien kunnen buurtactiviteiten 

georganiseerd worden om samen met de 

buren een ‘afkoppelochtend’ te houden. Groen i.p.v. tegels is ook belangrijk om 

zomers de temperatuur aangenaam te houden. Zie ook onze webpagina. 

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.  

https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/welk-afval-waar/glas-potten-flessen-en-ander-glas/
https://afvalkalender.waalre.nl/afvalstroom?92
https://zw14.nl/uit-het-waterschapsbestuur/
https://zw14.nl/onze-zienswijze-op-structuurvisie-ondergrond/
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Zorg voor onze jeugd begint met preventie 
Uitgaven voor de jeugdzorg zijn hoog. Voor 2022 is in de begroting 2.54 miljoen Euro 

opgenomen. Tot en met het derde kwartaal van 2021 betrof dit 427 cliënten met een 

voorziening jeugdhulp. Dit is een stijging t.o.v. 2020, toen er het hele jaar totaal 425 

cliënten hiervoor waren.  

Alleen al in Waalre zijn er 300 aanbieders zorg, waarvan ca. 30 daadwerkelijk 

gebruikt worden. Zolang de betreffende aanbieders onder een omzet van 125.000 

Euro blijven hoeven ze geen verantwoording af te leggen. Via zogeheten Artikel 39 

vragen is dit voor ZW14 uitgezocht. 

Door gemeentes in het hele land wordt gezocht naar preventieve maatregelen in het 

belang van de jeugd en om de kostenstijging enigszins te beteugelen. Ze trekken ook 

samen op naar de Minister om meer geld te krijgen voor de vergoeding van 

jeugdzorg, omdat belangrijke onderdelen ervan niet door gemeentes te beïnvloeden 

zijn. ‘’Jeugdzorg wordt ingezet als zaken op andere levensdomeinen niet goed 

lopen…. Zo is er vaak jeugdzorg nodig bij vechtscheidingen, bij problemen op school 

of schuldenproblematiek’’( pag. 7 in bron). Er zijn gemeentes die experimenteren met 

afdwingen van een mediator bij een vechtscheiding of verminderen van de schulden 

ter bescherming van de jeugd en om inzet van jeugdhulp te beperken.  

ZW14 wil graag meer inzicht in welke pilots er zijn voor preventieve jeugdzorg  

Wat kan Waalre wel zelf doen om 

onze jeugd weerbaarder te maken? 

In samenwerking met de 

Kindercentra  en het onderwijs en 

GGD willen we een aanpak 

ontwikkelen dat leer- en 

gedragsproblemen tijdig onderkent. 

ZW14 is heel blij met de 

informatiebijeenkomsten over 

opvoedkunde, XTC en drugs, 

maar ook de voorleesmiddagen en 

‘’muziek op schoot’ in de bibliotheek van Waalre. Naast natuurlijk bevorderen van 

de leesvaardigheid en boeken uitlenen! 

Sportverenigingen spelen  eveneens een belangrijke rol in het laten meedoen van 

jongeren in de Waalrese samenleving: zij leren daardoor beter om te gaan met 

bepaalde situaties en krijgen een beter zelfbeeld. Daarom moeten er voldoende 

betaalbare faciliteiten voor verenigingen beschikbaar zijn.  

Meer kinderen moeten de kans krijgen om mee te doen met kunst en cultuur. 

Daardoor leren kinderen zich beter te uiten, weten ze wat ze zelf kunnen en mogen 

zijn.  

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.  

file:///C:/Users/J.P.A.%20Zevenhek/Documents/politieke%20partij/2022%20inspiratieprogramma/Wat%20betreft%20criminaliteit%20heeft%20de%20politie%20samen%20met%20verenigingen%20veel%20gedaan%20aan%20veiligheid,%20ook%20in%20de%20woonwijken.%20Ook%20buurtWhatsapp-groepen%20werken%20goed
https://www.buurtgezinnen.nl/
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Blijvende aandacht voor onze ouderen 
 
Laten we de kennis van de Seniorenraad Waalre blijven benutten!  
 
Huishoudelijke hulp moet bereikbaar blijven voor mensen die het zelf niet kunnen 
betalen, maar wel nodig hebben.  
Eenzaamheid is een belangrijk probleem met name bij ouderen. Wij willen de 
mogelijkheid creëren dat er bij 75-plussers 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.  

 
Oude bomen moet je niet verplaatsen. Daarom 

moeten er in Waalre voldoende plekken zijn in 

verzorgingshuizen, zodat ouderen niet 

afgesneden worden van hun sociale netwerk. 

Zorg dat de woningbouwcoöperaties voldoende 

sociale huurwoningen kunnen bouwen voor onze 

senioren: verkoop de grond aan hen i.p.v. aan 

een ontwikkelaar, pas de parkeernorm (naar 

beneden) aan en wees soepel in de 

vergunningverlening om vertraging te voorkomen. 

Laat de gemeente intern zorgen voor integrale 

afhandeling, om wachten ‘op een andere 

afdeling’ te voorkomen. Sluit aan bij Seniorenpunt 

in onze regio. 

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. 

In noodsituaties moet betrouwbare zorg snel 

beschikbaar zijn voor iedereen in Waalre die dat 

nodig heeft.  

Zorg dat bibliotheek, sport en cultuur in de buurt zijn om ouderen actief bij de 

samenleving te betrekken en eenzaamheid tegengegaan wordt. 

Interessant: Hoe openbare ruimte ouderen belemmert én kansen biedt 

 

  

https://langerthuisinhuis.nl/eenzaamheid-ouderen/
https://www.buurtgezinnen.nl/
http://www.seniorenpunt.nl/
http://www.zw14.nl/2017/12/12/zorg-over-zorgval/
http://www.zw14.nl/2017/12/12/zorg-over-zorgval/
https://www.allesoversport.nl/thema/beweegstimulering/hoe-openbare-ruimte-ouderen-belemmert-en-kansen-biedt/
https://www.allesoversport.nl/thema/beweegstimulering/hoe-openbare-ruimte-ouderen-belemmert-en-kansen-biedt/
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Bewegen is gezond voor iedereen 
Sport en beweging moet voor ZW14 hoger op de prioriteitenlijst komen te staan van 

de gemeente Waalre, hierdoor zal er bewust beleid op moeten worden gemaakt en 

moet worden uitgevoerd. Tijdens de corona epidemie is gebleken dat sporten niet 

alleen fysieke invloed heeft op de mens, maar men is ervan doordrongen geraakt dat 

de mentale weerbaarheid hierdoor verhoogd wordt en dat voor jong en oud ook het 

welzijn, gezondheid en de mentaliteit van de bewoners uit Waalre worden versterkt.  

Het Waalres Sport- en beweegakkoord, zal daarom verder moeten worden 

ontwikkeld, uitgevoerd en verankerd worden in de samenleving.  

Daarom stelt ZW14 voor om in de kadernota voor de komende jaren hiervoor 

voldoende budgetten op te nemen. Het is nu tijd dat het sportbeleid ook 

daadwerkelijk en pragmatisch doorgevoerd wordt voor zowel individuele sporten als 

in het beoefenen van sporten in groepsverband. Sporten is een maatschappelijk 

belang. 

Regelmatig bewegen verlaagt de kans op aandoeningen (niet alleen bij ouderen!) en 

heeft een gunstig effect op chronische ziektes. Daarom is het belangrijk dat de 

openbare ruimte beweegvriendelijk en veilig ingericht is. 

 

Kernpunten ZW14 

• Sporten voor iedereen mogelijk maken, jong en oud 

• De sport lokaal in de wijken behouden 

• Sportparken behouden in de dorpskernen, zoals o.a. tennis-voetbal-hockey 

• Inrichten van sportplaatsen in de openbare ruimte Bootcamps / trimbanen 

• Onze buitenruimte beweegvriendelijk inrichten, struinpaden behouden  
 
 

 

https://www.waalre.nl/inwoners-en-ondernemers/sport-en-bewegen.html
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/beweegvriendelijke-omgeving/
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Actieve verenigingen in elke wijk en cultuur  
 

Verenigingsleven zorgt met haar vele vrijwilligers voor binding tussen mensen, vooral 

in hun eigen buurt, wijk of dorp. Gezamenlijke activiteiten leveren een sociale 

cohesie, burgers brengen hun vaardigheden in, zorgen ervoor dat nieuwkomers 

kennis maken met de buurt en zodoende de kans hebben om mee te gaan doen. 

Van een bloeiend verenigingsleven heeft de hele gemeenschap profijt: iedereen 

kan meedoen en bespaard blijven van het spookbeeld van deze tijd: eenzaamheid.  

Het gemeentebestuur kan (wij zeggen liever: moet) het verenigingsleven de 

mogelijkheden bieden om zich te ontplooien. Daarvoor zijn sportvelden nodig, 

sporthallen, trapveldjes en veilige speeltuintjes. Maar zeker ook 

gemeenschapshuizen op korte afstand, dus in elk centrum. Met zaaltjes voor 

bijeenkomsten, grotere zalen voor grotere evenementen, ateliers voor vaste 

gebruikers, maar zeker ook gemakkelijk toegankelijke “huiskamers”, waar je even 

binnen kunt stappen voor een praatje, een kop koffie of gewoon toekijken hoe enkele 

dorpsgenoten (proberen te) biljarten. Zonder te hoeven verwachten, dat het over 

enkele jaren weer moet gaan verdwijnen. 

Besturen van clubs e.d. lopen te vaak tegen overheidsmaatregelen aan, die het 

normaal functioneren van verenigingen belemmeren. Administratieve procedures 

rond landelijke wetgeving en privacywet. Natuurlijk speelt ook de coronakwestie 

mee, die nu al twee jaar zorgt voor verschrompelde jaarprogramma’s. Vereenvoudig 

regelgeving, zoals de lastige aanvragen van vergunningen voor evenementen.  

Kernpunten ZW14 

• een positieve houding voor de belangen van het verenigingsleven; 

• voldoende faciliteiten in elke wijk, laagdrempelig en voor de lange termijn; 

• sportaccommodaties en gemeenschapshuizen (de Pracht, ‘t Hazzo én Het 

Klooster) 

• actieve voorlichting en/of hulp bij nieuwe wetgeving; 

• actieve hulp bij evenementen die voor de hele buurt/wijk/gemeente georganiseerd 

worden. 

Een vraag aan u: Vuurwerk is 

een culturele traditie bij de 

jaarwisseling, maar overlast is 

ongewenst. Zwaar vuurwerk of 

enorme knallers zijn verboden. 

Handhaaf en pas zo nodig 

snelrecht toe. Denk ook aan 

de dieren. Streef met 

bewoners naar centrale 

afsteekpunten. Wat is uw 

mening over het afsteken 

van vuurwerk? 
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Verkeer: zebrapaden, veilige 30 km zones en vrachtwagenverbod 
 
Jarenlang hebben inwoners en politiek zich ingespannen om de verkeersoverlast in 
de dorpskernen te beperken.  Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de recente aanleg 
van de Westparallel om het vele noord-zuidverkeer om Waalre heen te leiden. 
Tegelijkertijd is begonnen met herinrichting van de doorgaande wegen in Aalst en 
Waalre, zodat die een meer dorps karakter krijgen en veiliger zijn. Ook de 
leefbaarheid (minder vieze lucht en minder geluidsoverlast) zou moeten verbeteren. 
Zo is de Traverse-zuid in Waalre-Dorp recent aangepakt en ingericht als 30 km-
gebied. Zie onze speciale webpagina. Helaas blijken de ervaringen van 
aanwonenden tegen te vallen:  teveel auto’s rijden nog steeds te hard, 
vrachtverkeer dendert door de straten en er zijn veel gevaarlijke situaties. 
Inspiratie voor oplossingen oa. anwb.nl/k2verkeer. 
ZW14 onderzoekt of het mogelijk is met Telraam inwoners zelf de hoeveelheid, soort 
en snelheid van verkeer te laten meten.  
 
N.a.v. vragen van ZW14 is er nu een zebrapad vlak voor de aansluiting met de 
Willibrorduslaan. Maar er moeten meer veilige oversteekmogelijkheden komen.  
Net zoals dat er veel meer haast gemaakt moet worden met een verbod op 
doorgaand vrachtverkeer in het héle dorp. Waarom kan dat elders in Nederland 
wel en in Waalre niet? 
Duidelijk is dat verkeer een heikel punt blijft in Aalst en Waalre. De nieuwe 
gemeenteraad zal zich hier hard voor moeten blijven maken. Alle kosten (140 miljoen 
euro) en inspanningen (meer dan 60 jaar) om de nieuwe Westparallel te realiseren 
mogen niet tevergeefs gedaan zijn. 
 
Pak obstakel op de stoep zoals losliggende tegels, overhangende hagen en op 

de stoep of fietspad geparkeerde auto’s aan: deze ruimte is nodig voor spelende 

kinderen en inwoners die slecht ter been zijn. Een ongeluk zit in een klein hoekje… 

Er moet met de hoogste prioriteit gereageerd worden op meldingen over dit soort 

dingen.  

Loop- en fietsroutes naar school en winkels dienen veilig te zijn! Zorg bij alle 

oversteekplaatsen voor voldoende verlichting en meer zebrapaden in 30 km zones. 

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. 

 
Laat alle gekozen volksvertegenwoordigers in een 
scootmobiel of rolstoel Waalre en verschillende 
instellingen verkennen, als onderdeel van hun 
introductieprogramma. Zo worden zij zich bewust van 
de obstakels  en niet te nemen hindernissen.  
 

 

  

https://zw14.nl/aanpak-verkeer/
file:///C:/Users/J.P.A.%20Zevenhek/Documents/politieke%20partij/2022%20inspiratieprogramma/anwb.nl/k2verkeer
https://telraam.net/nl#11/51.3128/5.3329
http://www.batutrecht.nl/download/Paden%20in%20parken,%20tuinen%20en%20natuurgebieden.pdf
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Financiën: Zorgvuldig omgaan met uw geld 
Niemand betaalt graag belasting, maar het is wel nodig om ons dorp mooi te houden. 
Het uitvoeren van allerlei diensten van de gemeente is belangrijk voor een fijn 
leven, zoals bijv. de zorg voor de zwakkeren, sociale voorzieningen, een 
levensvatbaar verenigingsleven, het ophalen van afval en het afvoeren van vuilwater, 
schone en veilige stoepen, oversteekplaatsen, mooie bomen en bermen, faciliteren 
van startende ondernemers etc. 
Naast lokale belastingen (Onroerend Zaak Belasting, rioolheffing en 
afvalstoffenheffing) krijgt Waalre geld uit het Gemeentefonds. De hoogte daarvan is 
o.a. afhankelijk van de lokale belastingcapaciteit.  
Door de hoge huizenprijzen in Waalre, krijgt onze gemeente substantieel 
minder uit het gemeentefonds dan even grote gemeenten met lagere 
huizenprijzen. Uit vergelijkingen blijkt dat de belasting op eigen woningbezit in 
Waalre heel laag is volgens landelijke 
normen 
Voor de politiek en dus voor u, betekent 
dit het maken van keuzes: weinig 
belasting betalen met weinig 
voorzieningen, of meer belasting 
betalen en een mooier dorp hebben om 
in te wonen. 
 
Uiteraard dienen we zorgvuldig om te gaan met uw geld en moet er altijd gekeken 
worden naar goedkopere alternatieven. Daarom wil ZW14 bijvoorbeeld dat de 
rioolheffing afhankelijk wordt van de hoeveelheid regenwater die het betreffende 
huishouden door het riool afvoert. Regenwater veroorzaakt bij de gemeente nl. veel 
kosten, omdat er grote investeringen nodig zijn in grotere rioolsystemen.  
Ook kunnen inwoners de kosten voor afvalverwerking verminderen door herbruikbare 
grondstoffen niet bij het restafval te storten. 
Met ‘bedankposters’ wil ZW14 inwoners informeren over de besparingen. 
 
Naast het opknappen van de doorgaande wegen en lanen in ons dorp, hoort ook het 
opknappen en moderniseren van woonwijken erbij. ZW14 wil graag geld reserveren 
om de komende jaren De Voldijn groener, duurzamer, veiliger en vooral mooier 
te maken.  
 
Kernpunten van ZW14: 
 

• Kritisch kijken naar de uitgaven 

• Maak de inwoners duidelijk wat zij kunnen doen om de kosten voor de 
gemeente te verlagen. Zoals bijvoorbeeld afval goed scheiden en regenwater 
laten infiltreren in de tuin. 

• Denk aan preventieve maatregelen die veel minder geld kosten en ook leuker 
zijn. 

• Pak energiearmoede aan door lokale energie bij direct lokaal gebruik 
goedkoper aan te bieden en na te denken of Waalre niet zelf initiatief kan 
nemen voor het opwekken van duurzame energie en de voordelen naar alle 
huishouden door te geven (een soort omgekeerde rioolheffing). 
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Bestuur 

Raadsleden die met plezier meedoen 
Wij hopen dat dit ‘verkiezingsprogramma’ voor u een ‘inspiratieprogramma’ is en u 
ons ook weet te vinden met heel veel nieuwe ideeën en vragen. 
 
ZW14 wil 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. Het op allerlei manieren verwerven van aanvullende informatie leidt tot 
goed onderbouwde standpunten in de raad. Waar mogelijk betrekken we zelf 
inwoners bij onderwerpen als we weten dat het voor hen van belang is. Op onze 
website staan regelmatig berichten, maar we schromen ook niet om briefjes op te 
hangen in de supermarkt.  

 
De huidige vergaderstructuur moet 
op de schop. Nu zit telkens de 
complete raad aan de vergadertafel. 
Tegelijk 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, die op 
een vooraf vastgesteld tijdstip 

beginnen. Zodat u weet wanneer u kunt inspreken.  
Als u of een raadslid een onderwerp op de agenda wil plaatsen, dan kan dat heel 
snel via de voorzitter van de Raadscommissie. 
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. 
 
Bij een lagere vergaderfrequentie hebben uw volksvertegenwoordigers hebben ook 
meer tijd om zelf iets te organiseren op de tussenliggende weken. 
 
ZW14 wil weer 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! 
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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 welke 
onderwerpen op de agenda staan en wat de keuzemogelijkheden zijn en achteraf 
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. 
 
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.  
 
Een fotogalerij met contactgegevens van uw 
volksvertegenwoordigers, de burgemeester en 
wethouders moeten goed zichtbaar in het Huis van 
Waalre hangen: zodat u hen ook direct herkent op 
straat. 

 
Eenmaal per jaar willen wij weer een politieke jongerendag organiseren in Waalre. 
Jongeren kunnen daar zelf onderwerpen voor aandragen. Het maken van keuzes cq. 
het samen verbeteren van ‘besluiten’ is onderdeel van het leerproces voor jongeren.  
In andere gemeentes blijken ‘pizza-avonden en ‘smoothiefietsen’ succesvol te zijn 
bij het betrekken van jongeren van pakweg 14-16 jaar bij belangrijke besluiten. 
 
Misschien dat er voldoende belangstelling is voor een permanente jongerenraad.  
 
  

http://www.waalre.nl/
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Samenvoeging met Eindhoven is onwenselijk 

 
Een krachtig bestuur in regionaal verband. Groter is niet altijd beter. Uit de discussie 
over windmolens bleek de kracht van Waalre. Terwijl de Eindhovense gemeenteraad 
over dit onderwerp (windmolens in het zuiden van Eindhoven, vlakbij woonwijken) 
niet eens serieus bespreekt in de gemeenteraad, heeft de Waalrese gemeenteraad 
dit onderwerp gelukkig wel serieus genomen.  
Ofwel als Waalre bij Eindhoven hoorde, waren die windmolens er zonder enige 
discussie gewoon gekomen. 
Dit is nog een heel duidelijk dossier, maar bij hoeveel andere dossiers worden door 
Eindhoven blind besluiten genomen met grote effecten voor inwoners van Waalre?  
 
Om alle taken van een gemeente goed uit te kunnen voeren en om de 
zelfstandigheid als gemeente te behouden, is ZW14 voorstander van brede regionale 
samenwerking. Dit speelt bij allerlei onderwerpen, zoals bijvoorbeeld 
bedrijventerreinen, energietransitie en mobiliteit.  
Waalre moet bij de regionale energietransitie verantwoordelijkheid nemen. 
Daarom heeft ZW14 bijvoorbeeld ingestemd met de mogelijkheid van een zonnepark 
op het Achtereind met als voorwaarde een goede landschappelijke inpassing. Maar 
dat heeft Waalre volledig zelf in de hand! 
 
De lokale lasten in Eindhoven zijn vergelijkbaar met die van Waalre, maar  
Eindhoven krijgt als centrumgemeente extra geld uit het gemeentefonds voor de 
regionale voorzieningen. 
 
Kies daarom voor Zelfstandig Waalre! Lijst 5. 
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Volksvertegenwoordiger zijn is hard werken 
Volksvertegenwoordigers zijn gemandateerd door de kiezer en leggen daar ook 
verantwoording af.  
 
ZW14 doet dit niet alleen vlak voor de verkiezingen, maar ook tussendoor: onze 

website is zeer uitgebreid, details komen op twitter, 
facebook en sinds kort op Instagram. ZW14 schrijft ook 
graag ingezonden brieven in het Eindhovens Dagblad en 
De Schakel of gebruikt advertenties om u te informeren. 
Zeker in coronatijd was dat vaak de enige mogelijkheid. 
Uiteraard kunt u onze raadsleden en 
fractievertegenwoordigers ook gewoon aanspreken op 
straat, mailen of bellen. In de toekomst hopen we weer 
‘een bakske koffie’ te kunnen organiseren. 
Inbreng en betrokkenheid van onze inwoners zijn 

essentieel en dient zich niet te beperken tot incidentele werkgroepen. Onze wens is 
dat de gemeente altijd volksvertegenwoordigers uitnodigt bij bijeenkomsten 
met inwoners. Niet alleen om direct van de aanwezigen te horen wat er speelt, maar 
ook om te zien of minderheidstandpunten voldoende afgewogen en meegenomen 
worden in de besluitvorming. 
 

 
 
Kernpunten van ZW14: 

- Geef tijdig informatie aan inwoners hoe ze invloed kunnen uitoefenen op 
besluiten 

- Zorg voor raadsparticipatie: nodig raadsleden minstens als waarnemer uit bij 
inwonersbijeenkomsten 

- Maak inzichtelijk welke belangen spelen bij besluiten 
- ZW14 wil ook straks regelmatig verantwoording aan u afleggen over wat de 

fractie doet of van plan is 
- Verbeter de vergaderstructuur, zodat betrokkenen gemakkelijker (informeel) 

contact kunnen leggen met raadsleden en de wethouder 
 

 
 
 
 

  

http://www.zw14.nl/
https://twitter.com/Nan7hek
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067032286088
https://www.instagram.com/nanzevenhek/
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Mensen maken het verschil: onze kandidaten 
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Bijlage Stemwijzer ingevuld door ZW14 
 

 

 

Thema’s 

 

Standpunt van ZW14 in maximaal 40 woorden 

1 Woningbouw  

 

Stimuleer en ondersteun dat inwoners samen woonprojecten uitvoeren en 

samen werken aan de ideale woonomgeving. Ga innovatief om met bestaande 

huizen: sta woningsplitsing eerder toe, zodat mensen sneller een huis kunnen 

vinden. Speculeren is ongewenst. Benut bestaande bouwgrond. 

2 Duurzaamheid / 

Klimaatadaptatie / 
Energietransitie 

 

  

Energietransitie: Niets doen is geen optie. Voorwaarde voor zonnepark op het 

Achtereind is landschappelijke inpassing. ZW14 wil samen met u  mooie 
voorbeelden elders in Nederland bezoeken en ervan leren. Pak energiearmoede 

aan door lokaal opgewekte energie, goedkoper lokaal te gebruiken. 

3 Burgerparticipatie 

 

Geef voorlichting over hoe inwoners kunnen meedenken en/of reageren op 

kleine en grote ontwikkelingen. Betrek burgers vooraan in het proces. Maak 

duidelijk welke belangen en kaders meespelen bij het afwegen van besluiten. 

Maak inwoners samen verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving. 

4 Bestuurscultuur 

 

ZW14 is tevreden over de huidige wethouders. Ze wil deze kwaliteitsslag 

voortzetten door met alle fracties samen professionele wethouders te selecteren 
die met respect luisteren naar voor- en tegenstanders van voorstellen. Het doel: 

verbeterde breed gedragen besluiten i.p.v. coalitie/oppositie stemmingen. 

5 Gemeentefinancië

n 

 

 

Waalre krijgt minder geld uit Gemeentefonds. Maak zichtbaar waar 

investeringen nodig zijn. Kijk kritisch naar uitgaven. Reserveer geld voor 

opwaardering van De Voldijn en onderhoud openbare ruimte. Informeer 

inwoners om afval beter te scheiden, met lagere kosten als gevolg. 

6 Jeugd en Jongeren 

 

 

Voorkom met voor- en vroegschoolse opvang dure jeugdhulp (budget 2,5 

miljoen Euro). Geef  extra voorlichting via bibliotheken over opvoeden en 

voorkomen van vechtscheidingen en armoede, vanwege negatieve effecten op 
kinderen. Stimuleer betrokkenheid bij sportverenigingen en culturele vorming 

voor mentale weerbaarheid. 

 

7 Senioren 

 

 

In noodsituaties moet betrouwbare zorg snel beschikbaar zijn voor iedereen die 

dat nodig heeft. Voorkom overbelasting mantelzorgers. Faciliteer bibliotheek, 

sport en cultuur in de buurt om ouderen actief te blijven betrekken, bestrijd 
eenzaamheid. Benut kennis van de Seniorenraad. 

 

8 Leefbaarheid en 

Veiligheid 

 

  

Stimuleer samenwerking in de buurten. Met preventieve adviezen van onze 

gewaardeerde wijkagenten en BOA’s. Zorg voor aantrekkelijke dorpscentra en 

goed onderhouden straten en openbare ruimte, ook in het buitengebied. Denk 

aan toegankelijkheid voor minder validen. Pak onveilige situaties aan.  
 

9 Verkeer / 

Bereikbaarheid / 
Mobiliteit 

 

Verbied doorgaand vrachtverkeer. Controleer op snelheid. Zorg voor veilige 

routes voor fietsers en voetgangers naar winkelcentra en scholen, voldoende 
verlichte oversteekplaatsen en zebrapaden. Pak obstakels op de stoep zoals 

losliggende tegels en geparkeerde auto’s aan. Werk aan goed openbaar 

vervoer. 

 

1

0 

Bestuur in Balans  

 
 

Gekozen volksvertegenwoordigers, professionele wethouders en de 

burgemeester vormen uw bestuur. Samen met u zoeken ze respectvol naar de 
beste oplossingen voor de uitdagingen van Waalre. Afwegingen van belangen 

moeten voor u duidelijk zijn evenals op welke wijze u betrokken wordt. 

 

 


