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Speerpunten
1. Gezondheid voor alles. Er komt geen dier meer bij. De kwaliteit van onze lucht, van
het water en van de bodem moet beter.

2. Eerlijk begroten! Plannen maken betekent geld reserveren. Onze kinderen niet
opzadelen met de lasten van het huidige beleid.

3. De gemeente neemt actief deel aan de verdere uitwerking én realisatie van het plan
van de nieuwe kasteelbewaarder. Historie en toekomst gaan hand in hand

4. Goede zorg voor hen die dat nodig hebben. Wij denken mee en u doet mee!

5. In onze gemeente leven veel kinderen in armoede. Wij trekken extra geld uit om dit
probleem op te lossen.

6. Vaart maken met de ontwikkeling en uitvoering van het centrumplan Bakel.

7. Wij bouwen een nieuw zwembad en reserveren daarvoor geld in de begroting.

8. De bereikbaarheid van Gemert-Bakel verbeteren in samenwerking met
buurgemeenten en provincie.

9. Werkgelegenheid stimuleren. Bedrijfskavels op maat en betere ontsluiting van
bedrijventerreinen.

10. Wij bevorderen toerisme en recreatie. Fietspaden, wegen en wandelpaden worden
beter onderhouden en gaan we veiliger maken.

11. We blijven Bibliotheek, Eendracht, Kunstlokaal en dorpshuizen ondersteunen.
Onderwijs blijft heel belangrijk. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
moet beter.

12. Inspelen op veranderende woonbehoeften en behoud van groen in de directe
woonomgeving. Gemert-Bakel is energie- en afvalvrij in 2030
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1. Gezondheid en Milieu

Speerpunt:
Gezondheid voor alles. Er komt geen dier meer bij. De kwaliteit van onze lucht, van
het water en van de bodem moet beter.

Om met de deur in huis te vallen: De woon- en leefomgeving in Gemert-Bakel is niet bepaald
gezond! We draaien er niet omheen. Alle wetenschappelijk onderzoeken bevestigen dit. De
kwaliteit van onze bodem, van het grond- en oppervlakte water en bovenal de kwaliteit van de
lucht die we inademen is beneden peil. Industrie en verkeer spelen hierin een kleine rol.
Veruit de belangrijkste ‘vervuiler’ is echter de agrarische sector, zeg maar gerust de agrarische
industrie. In het bijzonder de intensieve veehouderij. Te lang heeft deze sector het in onze
gemeente voor het zeggen gehad. Regels of geen regels, als de agrarische sector met
uitbreidingsplannen bij de gemeente aan de bel trok werd alles uit de kast gehaald om die plannen
mogelijk te maken. Binnen de regelgeving of anders maar daarbuiten (gedogen). De afgelopen
jaren is er vooral met de mond een ander beleid gevoerd. Alle aanvragen worden nu ‘zorgvuldig’
behandeld. In de praktijk is er echter niets veranderd. De agrarische sector heeft ten onrechte nog
steeds een streepje voor en als het aan de huidige wethouder ligt moet dat ook zo blijven.

Het moet anders !
Als het aan de Realisten en D66 ligt gaat de knop om. Genoeg is genoeg. Door het RIVM is
vastgesteld dat dieren veroorzaker zijn van ziekten. Dus hoe meer dieren, hoe meer kans op
ziekten. Er is evenwel nog geen sluitende landelijke wetgeving dus moeten nu provincie en
gemeenten de agrarische sector in goede banen leiden. De provincie Noord-Brabant heeft in juli
2017 al belangrijke besluiten genomen om de uitbreiding van de intensieve veehouderij aan
banden te leggen. Maar dit gaat ons niet ver genoeg. De provincie wil de Stalderingsregeling op
regionaal niveau gaan uitvoeren. Dit kan betekenen dat er vanuit de Peelregio nog extra dieren
naar Gemert-Bakel komen! Onbespreekbaar. Wat ons betreft komen er in onze gemeente geen
dieren meer bij! Ook niet met technische oplossingen.
Technische oplossingen moeten worden gebruikt én afgedwongen om de bestaande overlastsituaties te laten afnemen, niet om te mogen groeien en/of uit te breiden.
(Zie bijlage 1. Uitbreidingsmogelijkheden voor de Intensieve Veehouderij in Gemert-Bakel.)
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Handhaving
We willen dat de controle op de naleving van onze regels wordt geïntensiveerd. Misschien
kunnen we beter zeggen dat die controle nu eindelijk eens echt van de grond moet komen. Op dit
moment is die controle er niet of nauwelijks. Met name op het gebied van het milieu willen wij
dat er meer, beter en strenger wordt gehandhaafd.
Omwonenden van agrarische bedrijven ervaren dagelijks dat systemen die de uitstoot van
schadelijke stoffen moet voorkomen in de praktijk niet werken. Ook is er veel uitval (bewust of
pech) van systemen. Onlangs werd duidelijk dat er met de afvoer en verwerking van mest op
grote schaal gefraudeerd wordt. Er wordt dus bewust veel meer mest over het land uitgereden dan
is toegestaan. Met alle gevolgen van dien: al het leven verdwijnt uit de bodem, insecten
verdwijnen en vogels laten zich steeds minder zien.
Ook met tellingen van aantallen rundvee wordt volgens de minister op grote schaal gefraudeerd.
Het is overduidelijk dat het orde op zaken stellen niet aan de sector zelf kan worden overgelaten.
Vertrouwen is goed maar controleren is in dit geval broodnodig. Intensiever controleren dus (met
inzet van moderne techniek op afstand monitoren) en fraudeurs strenger straffen. Laat u niet
foppen met het excuus dat de landelijke of provinciale overheid dit moet doen. De gemeente kan
dit ook, maar dan moet je dat wel eerst willen! Wij zullen hiervoor voorstellen indienen.

Duurzaam ondernemen
Bouwen in het buitengebied moet meer duurzaam en energieneutraal. De ruimte is er. De
gemeente moet hiervoor de regelgeving aanpassen. De ruimte voor ondernemen in het
buitengebied moet ‘verdiend’ worden. Vóór wat hóórt wat.

Stimuleren biodiversiteit
Een van de grote problemen in Zuidoost Brabant is de afname van de biodiversiteit. Diverse
soorten bloemen, planten en dieren verdwijnen uit ons milieu. Dit als gevolg van de verstoring
van het evenwicht in de natuur door eenzijdige en overmatige productie met als gevolg te hoge
uitstoot van stikstof en ammoniak.
Mensen hebben behoefte aan groen om zich heen. Ze willen een wandelingetje maken of erop uit
met de fiets. Ook daarvoor dient het buitengebied, maar dat moet dan wel aantrekkelijk zijn en
blijven. Onder andere door het inzaaien van randen van akkers met bloemzaden kan dit worden
bevorderd. De boer heeft hierbij een belangrijke uitvoerende rol. De gemeente moet hierbij
stimulerend optreden.
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Bestemmingsplan buitengebied
De Commissie voor de Milieueffectrapportage stelt in het advies over het nieuwe (in de maak
zijnde) Bestemmingsplan Buitengebied dat de uitbreiding van de veehouderij een negatief effect
heeft op luchtkwaliteit, gezondheid, landschap en kwetsbare natuur. Om deze reden wil de
commissie verdere informatie over de maximaal mogelijke ontwikkelingsruimte per bedrijf
zonder daarmee de kwetsbare natuur in de omgeving te belasten. Hoeveel onbenutte ruimte zit er
in de bestaande vergunningen? Hoeveel dieren, hoeveel uitstoot en hoeveel mest kan er binnen de
huidige verleende vergunningen nog bijkomen? Dat is precies de informatie die wij al jaren
proberen boven water te krijgen! .
De commissie adviseert de gemeente planregels op te nemen zodat het gebruik van de meest
milieuvriendelijke staltechnieken kan worden afgedwongen. Dat is nu precies wat wij al jaren
willen maar helaas is dat nog steeds niet geregeld. Wij zullen er op toezien dat dit komende
collegeperiode wel gebeurt.

Verder willen we in het nieuwe Bestemmingsplan voor het Buitengebied geen omschakelingsmogelijkheden meer! Als een nertsenhouder stopt met zijn bedrijf mag daar geen andere
veehouderij meer gevestigd worden. Deze afbouw is hard nodig om de overlast terug te dringen
en de woon- en leefomgeving minder ongezond te maken. Afbouw om de bodem, water- en
luchtkwaliteit te verbeteren.
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2. Financiën

Speerpunt:
Eerlijk begroten! Plannen maken betekent geld reserveren. Onze kinderen niet
opzadelen met de lasten van het huidige beleid.

Bij de verkiezingen in 2010 behaalden de Lokale Realisten 8 zetels en vormden wij samen met de
Dorpspartij het nieuwe college. Al snel na het aantreden van dit nieuwe college bleek dat de
financiële situatie totaal anders was dan het voormalige college de inwoners én de gemeenteraad
bij de behandeling van de begroting 2010-2013 had voorgespiegeld. De bouwgrondexploitatie
bleek een kerkhof waar veel lijken verstopt waren. Er werd stelselmatig onder-begroot (kosten
werden bewust te laag ingeschat en inkomsten bewust te hoog) en risico’s werden
gebagatelliseerd.
Uiteindelijk kwamen we eind 2012 onder preventief toezicht van de Provincie. Samen met onze
coalitiepartner hebben we toen draconische maatregelen moeten nemen. De OZB werd bijna
verdubbeld en er werd binnen één jaar afscheid genomen van 80 medewerkers. Onderhoud aan
wegen werd uitgesteld en het openbaar gebied (plantsoenen, bomen, struiken en heggen) werd
minder vaak gemaaid en schoongehouden. Geen leuke maatregelen, maar keihard nodig.

Eerlijk verhaal naar burgers
November 2017 hebben de Lokale Realisten niet ingestemd met de begroting 2018. D66 deed dat
nog wel maar had grote zorgen over de financiële situatie van de gemeente. Waarom stemden de
Lokale Realisten tegen? Oud-wethouder Ton Vogels hield een duidelijk verhaal. Er verdwijnen
weer lijken in de kast. Er wordt boekhoudkundig gegoocheld met afboekingen op grond in De
Rips en De Mortel. Onderhoudsplannen worden bewust aantoonbaar te laag begroot! Kosten van
investeringen (denk hierbij o.a. aan de kosten voor het aanpassen van wegen i.v.m. de aanleg van
de Noord-om, aan de kosten van een nieuw zwembad en aan de kosten voor het overdragen van
de woonwagenlocaties aan Goed Wonen) worden “vergeten”. De uitgaven voor Jeugdzorg en
WMO zijn voorspelbaar hoger dan begroot. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Van de
zijde van de wethouder Financiën kwam er geen inhoudelijke reactie. Dat zegt genoeg.
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Wij willen geen herhaling van zetten.
We willen niet dat de OZB straks weer enorm verhoogd moet worden. Wij willen een eerlijk
verhaal naar de burgers. Wie A zegt moet ook B durven zeggen. Een nieuw zwembad kost geld.
Zeg eerlijk tegen de inwoners dat dit op jaarbasis 1 tot 2% OZB kost.

Aanpakken van overlast en meer handhaving kost geld. De financiële positie van de gemeente is
bovendien nog steeds zeer kwetsbaar. Wij vinden dat onze inwoners het recht hebben om te
weten hoe we er voor staan. Wij gaan niet net als andere partijen enkele maanden voor de
verkiezingen de OZB verlagen om kiezers te paaien.
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3. Het Kasteel

Speerpunt:
De gemeente neemt actief deel aan de verdere uitwerking én realisatie van het plan
van de nieuwe kasteelbewaarder. Historie en toekomst gaan hand in hand.

Het kasteel van Gemert is 600 jaar oud en heel bijzonder. Het is historisch en cultureel van grote
betekenis. Ook economisch - denk aan toerisme en recreatie - biedt het kasteel kansen voor
Gemert-Bakel. Het heeft enorme potentie. ‘Ons’ kasteel staat nu al vele jaren leeg. De staat van
onderhoud gaat verder achteruit en het park is niet meer toegankelijk voor publiek.
Het kasteel moet weer een toekomst krijgen. Daarvoor zijn nieuwe functies nodig. Die nieuwe
functies vragen mogelijk om aanpassingen aan bestaande bebouwing en wellicht is ook nieuwe
bebouwing nodig. Daar moet zorgvuldig en terughoudend mee worden omgegaan.
Onlangs is bekend geworden dat BL Huisvesting het kasteel heeft gekocht. De nieuwe eigenaar
heeft zijn plan voor herontwikkeling "Een kasteel voor en door Gemert" gepresenteerd. Een
ambitieus plan dat onze waardering verdient. De plannen zijn nog niet in detail uitgewerkt maar
geven wel inzicht in wat we mogen verwachten. Hierna onze 1e reactie op het plan.

Allereerst zijn wij blij met de toezegging dat de tuin en wellicht ook historische delen van het
kasteel weer opengesteld worden voor het publiek.
De sloop van de refter maakt het mogelijk dat het kasteel direct wordt betrokken bij het centrum
van Gemert. Dit heeft duidelijk meerwaarde. De functies wonen, hotel en restaurant, theater en
conferentieoord hebben onze instemming. De Donjon als expositieruimte en trouwlocatie is goed
voorstelbaar.
De wintertuin op de locatie van de huidige kapel vinden wij een uitstekend voorbeeld van het
samengaan van historie en toekomst.
Een parkeerkelder onder het kasteelplein waar nieuwe bewoners kunnen parkeren is ambitieus en
voorkomt verdere parkeerdruk op het Ridderplein.
Wij hebben al eerder aangegeven dat we het terrein gelegen tussen de Komweg, De Haag en de
Jezuïtenlaan de meest geschikte (minst ongeschikte) locatie voor nieuwbouw vinden.
Het voornemen om de ommuurde tuin als kruidentuin te gaan gebruiken juichen wij toe en dat geldt
ook voor de plannen voor het botenhuis en prieel.
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Bedenkingen hebben wij bij de bouw van woningen aan het Poortgebouw. De magie die je
ervaart op het moment dat je via de ophaalbrug de tuin binnenloopt zou door realisatie van
vleugels aan het Poortgebouw grotendeels verloren gaan. Datzelfde geldt voor de sfeer en de rust
die je ervaart zodra je de Kasteellaan en Heilige Geestlaan inloopt of fietst. Die sfeer en rust gaan
verloren door langs de ommuurde tuin een grote parkeerplaats voor bezoekers te situeren. De
ruimtelijke en historische winst van het niet bebouwen van de ommuurde tuin zou door een
parkeerplaats op die locatie weer grotendeels verloren gaan.

Volgens de nieuwe eigenaar is het voor de haalbaarheid van de plannen noodzakelijk om te
bouwen op het voormalige voetbalveld. Wij zijn van mening dat je dáár dan ook het parkeren
voor bezoekers van het kasteel zou moeten situeren, bij voorkeur ondergronds. De ontsluiting kan
dan plaatsvinden via de Komweg.

Ook met het bouwen van woningen op de locatie Hopveld zijn wij niet onverdeeld gelukkig. Wij
kunnen ons voorstellen dat de gemeente (bijvoorbeeld als tegenprestatie voor het openbaar
houden van de tuin) een bijdrage levert middels een grondruil. De ommuurde tuin versus een
bouwlocatie. Vóór wat hóórt wat. Wat ons betreft kunnen daarvoor echter ook andere locaties dan
het Hopveld worden ingezet.

Gemeente neemt mede het initiatief!
Bij de uitwerking en realisatie is de medewerking van de gemeente essentieel. De gemeenteraad
is aan zet om de plannen goed te keuren. Hoe je het ook draait of keert de gemeente is gewoon
partner in de realisatie. Wij vinden dat we niet langer moeten afwachten wat BL Huisvesting en
partners gaan doen maar dat we als gemeente zelf (mede) initiatief moeten nemen. Initiatief, in
lijn met het plan "Een kasteel voor en door Gemert".

10

4. Zorg

Speerpunt:
Goede zorg voor hen die dat nodig hebben. Wij denken mee en u doet mee!

Iedere inwoner heeft recht op goede zorg. Tegelijkertijd nemen de zorgkosten schrikbarend toe en
zien we de bureaucratie toenemen evenals de winsten van zorgverleners. De gemeente moet zich
enorm inspannen voor de uitvoering van de regels van de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) voorzieningen. De WMO moet het mogelijk maken dat meer mensen met
ondersteuning en zorg thuis kunnen blijven wonen. Ondersteuning van de burgers kan zijn
verzorging, begeleiding en participatie.

Dorpsondersteuners hebben een belangrijke signaalfunctie. Ouderen moeten veel langer
zelfstandig blijven wonen. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan kleinschalige
zorg zo dicht mogelijk bij huis en met zo weinig mogelijk bureaucratie. Wij willen dat er binnen
onze eigen gemeentegrenzen woonvormen blijven voor dementerenden en anderen die niet meer
zelfstandig kunnen wonen. Mensen zo lang en prettig mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten
wonen, met de juiste ondersteuning. We gaan daarover in overleg met bestaande zorgaanbieders
en stimuleren particuliere woon-initiatieven.

We staan voor een gemeente waarin iedereen, ongeacht eventuele beperkingen, kansen krijgt om
deel te nemen aan de samenleving en hun leven op een door hen gewenste manier kunnen
inrichten. Dat vereist een toegankelijke overheid die de mensen laat meebeslissen over de mate
waarin en de manier waarop zij worden ondersteund. Te veel regels zorgen ervoor dat er tijd en
geld verloren gaat. De administratieve lasten in de zorg moeten omlaag. De loketten van de
gemeente worden meer servicegericht. Onafhankelijke cliëntondersteuners zijn daarbij
behulpzaam.

Bijstand en werk
Mensen met een uitkering die aan de slag willen ondervinden in de praktijk hinder van
regelgeving die gebaseerd zijn op wantrouwen. Dat belemmert mensen om een tijdelijke of
deeltijdbaan aan te nemen. Uitkeringsgerechtigden moeten worden gestimuleerd om kansen te
pakken. Wie geen werk kan vinden maakt zich nuttig voor de samenleving. Het is daarom van
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belang dat de gemeente regels versimpelt en meer gaat experimenteren om mensen de ruimte te
geven aan de slag te gaan.
Als iemand vanuit de bijstand aan het werk gaat vervallen bepaalde regelingen en loert de
armoedeval. We zijn er voorstander van om de budgetregeling geleidelijk af te bouwen naarmate
het inkomen uit werk stijgt.

Schuldenproblematiek
Schulden vroegtijdig signaleren helpt om de problemen beheersbaar te houden. De gemeente
moet voor die vroegtijdige signalering initiatieven starten samen met woningbouwcoöperaties en
financiële instellingen. Inwoners met financiële problemen worden nog teveel van het kastje naar
de muur gestuurd. Goede afspraken en snel ingrijpen is van levensbelang. Daarmee kan
huisuitzetting en/of afsluiting van gas en elektra worden voorkomen. Wachtlijsten zijn wat ons
betreft in de schuldhulpverlening niet aan de orde De ervaring leert dat iemand uit de schulden
kan geraken indien er snel en efficiënt wordt opgetreden. Wij staan hiervoor.

Beweging en gezondheid
Gezond bewegen zorgt voor verlaging van de zorgkosten. Sporten op oudere leeftijd haalt
eenzame senioren ook uit hun isolement. Daarom willen we dat senioren gestimuleerd worden
om minstens twee keer per week te sporten. Sportaccommodaties worden overdag niet altijd
gebruikt. Wij vinden dat de gemeente met verenigingen en seniorenorganisaties aan tafel moet
gaan om het sporten/bewegen door ouderen te stimuleren. Bijkomend voordeel daarbij is dat
senioren het kader van een vereniging kunnen versterken.

Cliëntenraden krijgen wat ons betreft een grotere invloed op het beleid en worden democratisch
gekozen. Het is belangrijk dat eerstelijnsgezondheidszorg geïntegreerd is in het aanbod. Voor
personen die zelf regie willen voeren blijft het persoonsgebonden budget (PGB) beschikbaar.

Jeugdzorg
Wie het zelf even niet meer redt, heeft recht op een goed vangnet vanuit de gemeente. Maar dat
vangnet moet wel goed en betaalbaar zijn. Daarom kiezen we voor zorg die gericht, verantwoord
én waar mogelijk kortdurend van aard is. De voorzieningen en hulpverleners in de jeugdzorg
moeten zich richten op de versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren ouders en
opvoeders. Zij verdienen een kwalitatief goede en verantwoorde oplossing, waar mogelijk dicht
bij huis. Daarom investeren we in vroege en deskundige signalering, bijvoorbeeld op scholen en
bij sportverenigingen. Dit om uithuisplaatsingen zo veel mogelijk te voorkomen.
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De algemene voorzieningen zoals jeugdwelzijnswerk, buurtvoorzieningen en kinderopvang
ondersteunen dit. We willen dat hulp integraal is georganiseerd en daarvoor stuurt de gemeente
actief op samenwerking. Bij crisis wordt snel ingegrepen, is de toegang helder en wordt zo snel
mogelijk een regisseur aangewezen. Deskundige begeleiding en nazorg zijn soms letterlijk van
levensbelang. Het streven is om kinderen en ouders zo snel mogelijk hun normale leven weer zo
goed als mogelijk te latten oppakken.
Verder zijn wij van mening dat een onder jeugdhulp ingezet behandeltraject moet worden
afgemaakt ook al is de leeftijdsgrens van 18 jaar bereikt.

In Gemert-Bakel hebben we een Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier kunnen inwoners terecht
voor al hun opvoedingsvraagstukken. Aan het bestaan van deze organisatie dient meer
bekendheid gegeven te worden.
Voor die (specialistische) zorg die niet op gemeentelijk niveau kan worden geboden moet
effectief worden samengewerkt met de regio.

Gehandicaptenbeleid
Inwoners van Gemert-Bakel met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking moeten
op dezelfde manier in de samenleving kunnen meedoen als mensen zonder beperking. Als iemand
zodanige beperkingen ondervindt dat hij zich niet meer (volledig) zelf kan redden en niet meer
(volledig) mee kan doen in de samenleving, dan moet de gemeente ondersteunende
voorzieningen treffen.
Openbare ruimtes, openbare gebouwen en andere vrij toegankelijke plekken worden zo ingericht
of aangepast dat mensen met een beperking niet worden belemmerd. Zij kunnen gebruik maken
van dezelfde faciliteiten als mensen zonder beperking.
Vooral bij ouderen en gehandicapten neemt de eenzaamheid toe en het is ons streven om in alle
kernen een openbare ruimte te faciliteren waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.
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5. Armoede onder kinderen
Speerpunt:
In onze gemeente leven veel kinderen in armoede. Wij trekken extra geld uit om dit
probleem op te lossen.
In Gemert-Bakel leven nog steeds een groot aantal kinderen in armoede. Wij vinden dat een groot
probleem. Wij vinden dat er geen enkel kind meer in armoede op moet en mag groeien. Hiervoor
is een goede samenwerking tussen verschillende partners (denk aan kinderdagverblijven, scholen,
opvoedondersteuners, etc.) van belang. Zij zien deze kinderen immers vaak en kunnen, mochten
zij zorgen hebben, hierop snel anticiperen. Ook stichting Leergeld is hierin een belangrijke
partner waarmee wij graag de samenwerking willen behouden.
De gemeente zorgt voor inkomensondersteunende voorzieningen voor mensen die dat nodig
hebben. Met name ook kinderen hebben het recht op deelname aan allerlei sportieve, culturele en
sociale activiteiten zodat ze mee kunnen doen met anderen, kunnen participeren en zich als
zodanig harmonisch kunnen ontwikkelen in de samenleving tot volwassenen. Waar mogelijk
worden armoedemiddelen van de rijksoverheid ingezet waardoor kinderen kunnen blijven mee
doen. Dat doen we door bijvoorbeeld scholen en verenigingen direct te ondersteunen. Elk kind
verdient een eigen kans, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. We maken ons er sterk
voor om het van generatie op generatie overdragen van armoede te doorbreken en alle kinderen
zoveel mogelijk gelijke kansen te geven. Kan dat binnen de bestaande middelen van het Sociaal
Domein, dan is dat prima. Zijn daar extra middelen en/of extra beleid voor nodig, dan gaan wij
daar voor zorgen.
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6. Centrumplan Bakel

Speerpunt:
Vaart maken met de ontwikkeling en uitvoering van het centrumplan Bakel.
Bakel is van oudsher een actief en gezellig dorp. De laatste jaren wordt het steeds moeilijker om
het centrum levendig en interessant te houden voor eigen bevolking en recreanten. Oorzaken zijn
onder andere leegstand van panden en minder verenigingsleven in het centrum. Tegenwerking
door pandeigenaren draagt niet bij aan het vinden van oplossingen om het centrum leefbaar te
houden.
In april 2017 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor een ‘dorpsregisseur’ met als
doel de problemen te inventariseren en samen met alle betrokken partijen tot concrete plannen te
komen. In september 2017 is het Project Herontwikkeling Centrumgebied Bakel gestart in
samenspraak met de bevolking. Er is vastgesteld dat ca. 40 locaties kansen bieden of in
aanmerking komen om aangepakt te worden. Bakel wil weer ‘een levendig en levensvatbaar
centrumgebied’.
Als het centrumplan voor Bakel gereed is zal dit leiden tot een nieuwe inrichting waarbij niet
alleen een leuker en levendiger centrum wordt gerealiseerd maar ook de verkeersknelpunten
Auerschootseweg, Gemertseweg en Helmondseweg aangepakt kunnen worden.
Wij zijn van mening dat er vaart gemaakt moet worden met de ontwikkeling van het centrumplan
voor Bakel. De aanpak van het centrum van Gemert heeft bewezen dat vernieuwing succesvol
kan zijn. En als daar extra middelen voor nodig zijn, dan zijn Lokale Realisten&D66 bereid die
op korte termijn ter beschikking te stellen. Bewoners en ondernemers hebben hetzelfde belang;
een gezellig en levendig centrum met mogelijkheden voor allerlei activiteiten.
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7. Sport en het nieuwe zwembad

Speerpunt:
Wij bouwen een nieuw zwembad en reserveren daarvoor geld in de begroting.

Er wordt steeds meer de nadruk gelegd op een gezonde levensstijl. Sporten en veel bewegen is
goed voor iedereen. Daarom ondersteunen wij ook het project buurtsportcoaches. Deze
buurtsportcoaches zijn al actief op onze basisscholen om meer jongeren te interesseren voor sport
en zij leggen ook de verbinding met de sportverenigingen; goed voor de jeugd en voor de
verenigingen. In een volgend stadium gaan de sportcoaches ook aan de slag met de oudere
inwoners en met jeugd die elders op speciaal onderwijs zit. Dit alles om een positieve impuls te
geven aan het ledenaantal van de sportverenigingen .
De gemeente heeft het afgelopen jaar mede door onze inbreng geïnvesteerd in een derde
hockeyveld en in de vervanging van de toplagen bij de voetbalclubs. Dit alles om de kwaliteit van
de buitensport-accommodaties op peil te houden.

Zwembad
De huidige locatie bij Fitland voldoet niet meer aan de huidige eisen van de wet en aan het kader
dat gesteld is door de gemeenteraad. Wij willen zo snel mogelijk – het streven is binnen twee jaar
- komen tot een nieuw zwembad dat tenminste een afmeting heeft van 15 x 25 meter. Indien
mogelijk en financieel haalbaar met een afzonderlijk doelgroepenbad.
De zwemverenigingen Hydra en De Watervrienden worden actief betrokken bij de
planontwikkeling en planuitwerking. Indien zij daartoe in staat zijn (voldoende kader en
vrijwilligers) kunnen zij ook een belangrijke rol spelen bij het beheer én de exploitatie. Daarmee
kunnen de kosten binnen aanvaardbare proporties blijven.
Sportpark Molenbroek (nabij de Sporthal) zien wij vooralsnog als meest geschikte locatie.
Wellicht komen er de komende maanden nog andere (betere) locaties in beeld.

Sporthallen
De gemeentelijke sporthallen in Bakel en Gemert zijn toe aan een grondige opknapbeurt. Het
individueel sporten, niet meer in verenigingsverband, is flink in opmars. Alleen of met anderen,
jong en oud willen sporten op een tijd die hem of haar uitkomt en ook op een plaats die hen
schikt. Een onderzoek naar de toekomstige behoefte aan sporthaluren is wat ons betreft gewenst
voordat de noodzakelijk renovatie wordt uitgevoerd.
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Overige sportvoorzieningen
Gemert-Bakel heeft een grote verscheidenheid en rijkdom aan verenigingen. Voor het
voortbestaan hiervan is niet alleen een gezonde financiële basis noodzakelijk maar vooral ook de
inzet van vele vrijwilligers. Het creatief omgaan met de bestaande voorzieningen is aan de orde,
verdere bezuinigingen zijn onwenselijk.

In de afgelopen periode zijn we er in geslaagd (door goede samenwerking tussen de Gemertse
Voetbal Vereniging, de Gemertse Honk- en Softbal Vereniging en de Hockeyclub Gemert) een
betere verdeling van de speelruimte te vinden voor de verenigingen. De hockeyclub kreeg
hierdoor een derde speelveld. Laat dit een voorbeeld zijn voor toekomstige plannen.
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8. Bereikbaarheid en mobiliteit

Speerpunt:
De bereikbaarheid van Gemert-Bakel verbeteren in samenwerking met
buurgemeenten en provincie.

Bereikbaarheid en openbaar vervoer
Gemert-Bakel is een gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Maar dagelijks
ondervinden veel inwoners van onze gemeente problemen om elders te komen. Het ontbreekt
onze gemeente aan goede ontsluitingswegen en aan een snelle verbinding naar de autowegen in
de regio. Wij willen samenwerken met alle partijen die hierbij betrokken zijn om de
verbeteringen zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen.
Er zijn ook andere maatregelen mogelijk die bijdragen aan een betere bereikbaarheid, zoals snelle
fietsverbindingen en ‘smart mobility’. Wij willen die ook gebruiken.
Om de bereikbaarheid naar de omliggende grote steden te verbeteren moeten we samen met de
regio kiezen voor goede oplossingen. Dit betekent geven en nemen om het optimale resultaat te
bereiken.

Knooppunt Openbaar Vervoer
Goed openbaar vervoer draagt bij aan de bereikbaarheid van onze gemeente. Wij streven dan ook
naar een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer waar rekening wordt gehouden met onze
kerkdorpen. Om een goede aansluiting te houden met het streekbussenvervoer is een goed OVknooppunt van belang. Dit knooppunt is al benoemd in het ‘Bereikbaarheidsakkoord’, maar de
uitvoering moet wel wat sneller. Dit knooppunt dient wat ons betreft te liggen op een centrale
plek in Gemert met alle voorzieningen voor reizigers en voldoende parkeergelegenheid voor
zowel auto’s als fietsen. Vanuit het knooppunt wordt de achterliggende regio dan ook bereikbaar
met vervoer op maat.

N279 en knelpunt Beekse Brug
Wij vinden het van het allergrootste belang dat de doorstroming van de N279 zo snel mogelijk
wordt opgepakt. Wij zijn voorstander van 2 x 2 rijbanen; liefst in het huidige tracé maar anders
via een omleiding om Dierdonk. Wat het ook gaat worden de herinrichting van deze weg leidt al
tot een verbetering. In geval van omleiding om Dierdonk is een dubbele aansluiting voor Bakel
ons uitgangspunt.
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Ook de andere problemen dienen opgepakt te worden zoals de rotonde richting Beekse Brug en
de brug zelf. In het door betrokken gemeenten gesloten ‘Bereikbaarheidsakkoord’ is ook het

probleem bij de Beekse Brug al benoemd. Wij willen samen werken met Helmond en vooral met
Laarbeek, de regio en de provincie om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Iedere inwoner
van Gemert-Bakel ervaart dagelijks de rotonde en de Beekse Brug als obstakel in een snelle
verbinding naar Helmond, Eindhoven of 's-Hertogenbosch.

Mobiliteit
SnappCar en Uber zijn voorbeelden van innovatieve mobiliteitsdiensten van de laatste jaren. Ook
de komende jaren zullen er weer veel nieuwe, stille en schone innovatieve aanbieders van
mobiliteit opstaan. We willen hieraan ruimte bieden, maar wel met duidelijke afspraken over het
gebruik van de openbare ruimte. Overstappen van het ene vervoersmiddel naar het volgende moet
veel gemakkelijker worden. De gemeente neemt de regie om diverse partijen die werken aan
MaaS (Mobility as a Service) bij elkaar te brengen. Doel daarvan moet zijn om betere
mobiliteitsdiensten te realiseren voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Vanuit de KBO afdelingen wordt het project Automaatje van de ANWB van harte aanbevolen.
Mensen zonder eigen vervoer kunnen gebruikmaken van AutoMaatje. Vrijwilligers rijden in
eigen auto ritjes voor eenzame ouderen, mensen die slecht ter been zijn of weinig geld hebben.
Naar de supermarkt, een familielid of het ziekenhuis. Kosten: dertig cent per kilometer, direct te
betalen. Wij gaan kijken of we zoiets ook in Gemert-Bakel van de grond kunnen krijgen.
Overigens is de beltaxi ook een goed functionerende voorziening waar veel gebruik van wordt
gemaakt. Wij zetten ons in voor behoud en waar nodig uitbreiding van de beltaxi.
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9. Economie en werkgelegenheid

Speerpunt:
Werkgelegenheid stimuleren. Bedrijfskavels op maat en betere ontsluiting van
bedrijventerreinen. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven moet beter.

Vestigingsklimaat
De vestiging van ondernemingen is aan veel wet- en regelgeving gebonden. Vaak werkt deze
regelgeving eerder belemmerend dan bevorderend. Voor zover het de regelgeving van de eigen
gemeente betreft zullen wij betuttelende en belemmerende vestigingsregels herzien en/of
wegnemen, zodat snellere ontwikkeling mogelijk is.
We willen meer rekening houden met de wensen van ondernemers. Dat betekent een goed
ondernemersklimaat met een vestigingsbeleid dat openheid, snelheid en redelijkheid met
betrekking tot grondprijzen omvat. De communicatielijnen moeten kort zijn. Bedrijvenclusters
die parkmanagement willen worden, mits er voldoende interesse is, ondersteund door de
gemeente.

Brainport
Gemert-Bakel maakt deel uit van Brainport Eindhoven, het samenwerkingsproject van 21
regiogemeenten, bedrijven en kennisinstellingen in Zuidoost Brabant. Dit is een unieke en
succesvolle samenwerking die ook in de toekomst het verschil zal maken. Met een gigantisch
netwerk en steeds wisselende coalities, kan snel ingespeeld worden op een veranderende wereld.
Het samenwerkingsverband is in staat om producten en diensten te ontwikkelen die een passend
antwoord bieden op toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Brainport is en blijft de hightech
groeiversneller van de Nederlandse economie.
Wij vinden dat Gemert-Bakel nog te weinig baat heeft van Brainport. Maar wat heeft Brainport
de ondernemers uit Gemert-Bakel te bieden?
-

Bedrijfskundig en financieel advies voor starters en MKB bedrijven, o.a. door het
Innovatiehuis.

-

Koppelen van ideeën, ondernemers en bedrijven en bevorderen van onderlinge
samenwerking o.a. door het vormen van clusters en netwerken;

-

Ontwikkelen en managen van projecten, om de arbeidsmarkt te versterken, ketens van
bedrijven te creëren of bijvoorbeeld de financieringsstructuur te versterken.
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De gemeente moet actief bemiddelen tussen (startende) ondernemers en Brainport zodat GemertBakel optimaal resultaat haalt uit dit samenwerkingsverband. Wij zijn voor het stimuleren en
faciliteren van kleinschalige initiatieven zoals de startups. Hiervoor dient voldoende ruimte
beschikbaar te zijn en zullen wij flexibel dienen te bestemmen.

Centrum Gemert
In Gemert verdwijnt huisartsenpraktijk 't Gasthuis uit het centrum. De ontwikkeling en de
realisatie van de nieuwbouw op de Elisabethplaats aldaar moet sneller. Tegelijkertijd dient dan
ook de herinrichting van die parkeerplaatsen te worden aangepakt. Overigens dient de
bereikbaarheid van alle parkeerplaatsen in het centrum verbeterd te worden. Dit kan worden
bereikt door een betere bewegwijzering en door een aanpassing van het routesysteem.

Winkelgebieden
Het online kopen is bezig aan een stevige opmars en dat zet nog wel verder door. Dit is een
enorme concurrentie voor de winkelverkoop. Winkelgebieden elders kampen daardoor al met
veel leegstand. Dat is in Gemert-Bakel nog niet het geval. Wil het winkelbedrijf in Gemert-Bakel
deze strijd volhouden dan is variatie en afwisseling van winkels noodzaak. Hiervoor is nodig een
proactieve gemeente met gerichte regelgeving die inspeelt op de kansen en problemen van de
winkeliers, die de levendigheid bevordert en leegstand voorkomt. Wij blijven voorstander van
langere en flexibele openingstijden van de winkels en van koopzondagen.

Werkgelegenheid
Beschikt de gemeente Gemert-Bakel ook voor de komende jaren nog over voldoende
bedrijventerrein om ondernemers te huisvesten? Voorlopig nog wel.
Betere ontsluiting en aangepaste kavels op bedrijventerrein Wolfsveld is ons inziens wel
noodzakelijk. Voor ondernemers is de bereikbaarheid en de ontsluiting van hun bedrijfskavel
essentieel bij de keuze voor de locatie waar ze zich vestigen. Daarom vinden wij dat het
bedrijventerrein Wolfsveld herverkaveld moet worden, waardoor er méér (kleinere) betaalbare
kavels ontstaan. Ook vinden wij dat onderzocht moet worden of dit bedrijventerrein een extra
ontsluiting kan krijgen richting rotonde Oost-om /Rooije Hoefsedijk.

ZZP-ers zoeken het vaak dicht bij huis (werken aan huis). Ondernemers die groter denken (en
daarom zorgen voor werkgelegenheid) kunnen zich op beschikbare bedrijventerreinen vestigen.
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Ondernemers die klein (lokaal) willen beginnen kunnen eventueel en onder voorwaarden terecht
op VAB-locaties (leegstaande agrarische bedrijfsopstallen in het buitengebied). Maar, om verdere
verstening in het buitengebied tegen te gaan en geen concurrent te zijn van onze eigen
bedrijventerreinen, willen wij economische ontwikkelingen in het buitengebied alleen toestaan op
VAB-locaties. Op elke VAB locatie mag slechts één (1) bedrijf zijn gevestigd. Nieuwe
bedrijfsgebouwen op VAB locaties mogen maximaal 600m2 groot zijn. Oude agrarische
bebouwing moet worden gesloopt.

Het aanbod van geschoold personeel sluit steeds vaker niet meer aan bij de vraag. Kennelijk is
het onderwijs niet in staat de markt tijdig te volgen. Scholing en opleiding moet juist leiden tot
meer kansen op de arbeidsmarkt. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven moet beter.
Hier zien wij een rol voor het Innovatiehuis.
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10. Toerisme en recreatie

Speerpunt:
Wij bevorderen toerisme en recreatie. Fietspaden, wegen en wandelpaden worden
beter onderhouden en gaan we veiliger maken.

Recreatieparken en recreatieaccommodaties
De recreatieve sector is voor onze gemeente van groot belang. Zowel in het buitengebied als in
onze kernen liggen immers de kansen voor de recreatieve ondernemers. Deze markt is de laatste
jaren groeiende en wij willen hier verder op inspelen. Daarvoor is nog betere samenwerking
nodig tussen alle partijen die hierbij zijn betrokken zoals ondernemers, gemeente, V.V.V.,
natuurbeheerders, enz. Samen zoeken hoe we de kwaliteit kunnen verbeteren en het aanbod
kunnen uitbreiden.
De kwaliteit van de verblijfsrecreaties zoals B&B , hotels, recreatieparken en (mini-) campings
kan verder omhoog. Wij zullen daarvoor beleid gaan ontwikkelen. Bezienswaardigheden moeten
hier meer bij worden betrokken en gepromoot.
Nieuwe initiatieven zoals Geopark De Peelhorst i.o. ondersteunen wij.
Het verbeteren van het fiets- en wandelnetwerk zal positief bijdragen aan de komst van toeristen.

VVV
De lokale VVV is een belangrijke partner om de toeristische sector te promoten. Wij zullen de
lokale VVV dan ook financieel blijven ondersteunen en hun positie in het kader van recreatie en
toerisme versterken. Deze organisatie werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dat vrijwilligerswerk
willen we verder stimuleren.

Regionale samenwerking
We werken samen met de andere Peelgemeenten. Het versterken van toerisme en recreatie willen
we doen samen met de regio. Kijken op welk gebied(en) we elkaar kunnen ondersteunen en waar
activiteiten kunnen worden gebundeld. Het Innovatiehuis dat door de Peelgemeenten is opgericht
kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
Wegen en fietspaden
In de afgelopen crisisjaren moest er flink worden bezuinigd, ook op het onderhoud van wegen en
fietspaden. De kwaliteit is achteruit gegaan en onveilige situaties zijn hier en daar ontstaan.
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Een aantal wegen komt in aanmerking voor een inhaalslag zoals bijvoorbeeld de Burgemeester
Rietmanstraat in Gemert, de Gemertseweg in Bakel en de Leeuwerikweg in De Mortel.
Die inhaalslag zal ook moeten gelden voor de fietspaden. Door het toenemend gebruik van Ebikes en van de fiets in het algemeen wordt het drukker op de fietspaden en nemen de snelheden
toe. Dit betekent dat het op fietspaden een stuk onveiliger is geworden. Bij groot onderhoud zal er
dan ook rekening mee moeten worden gehouden dat sommige fietspaden verbreed moeten
worden, onder andere de Dr. De Quayweg in de Mortel en de Peeldijk in Milheeze.

Aanleg nieuwe recreatieve fietspaden
Naast onderhoud en upgrading van bestaande fietspaden willen we meer aandacht voor
recreatieve fietspaden. Gemert-Bakel heeft prachtige natuurgebieden en een groot buitengebied.
Veel inwoners streven een gezonde levensstijl na. Een manier om dit bereiken is veel fietsen, bij
voorkeur over een goed begaanbaar fietspadennetwerk. Naast de verbetering van het huidige
fietspadennetwerk willen wij nieuwe verbindingen maken en onze natuurgebieden beleefbaar
maken. Denk hierbij aan de Grotelse Heide en de Stippelberg.
Bij de Noord-Om is een stuk nieuw recreatief fietspad aangelegd en dit gaan we verbinden met
andere paden.

Verkeersveiligheid
Naast meer aandacht voor het onderhoud willen we ook meer aandacht voor de veiligheid op
onze wegen . Het verkeer wordt steeds drukker. Dat zorgt ervoor dat er goed gekeken moet
worden naar de verkeersstromen binnen onze gemeente en welke maatregelen nodig zijn om de
veiligheid te verbeteren. Specifieke aandacht willen we bij al onze scholen waar soms gevaarlijke
situaties zijn.

Afwaardering van betrokken wegen i.v.m. de aanleg van de Noord-Om dient te worden opgepakt.
Deze Noord-Om is inmiddels in gebruik. De aanleg van deze weg was bedoeld om de
verkeersdrukte in de kom van Gemert en op de Doonheide te verminderen. Om dit te bereiken
moeten wegen worden heringericht en worden afgewaardeerd. Dat is aanwonenden beloofd!
Wij vinden dat met name de Komweg, de Vondellaan, de St. Annastraat en de Doonheide snel
aangepakt en verkeersluw heringericht moeten worden. Hiervoor moet geld worden vrijgemaakt
in de begroting.
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Evenementenbeleid
Gemert-Bakel bruist van de activiteiten. En dat is goed zo. Veel inwoners beleven daar plezier
aan. Maar… een toenemend aantal evenementen heeft ook een keerzijde en zorgt voor overlast.
Wij zijn van mening dat het evenementenbeleid toe is aan een grondige herijking. Niet om alles
te verbieden maar om meer evenwicht te brengen in de belangen van organisatoren, bezoekers en
burgers (omwonenden). Bij die herijking zal ook gekeken moeten worden naar de ligging van de
bestaande evenemententerreinen. Zijn er in onze gemeente (gelet op bereikbaarheid en overlast)
betere locaties denkbaar? Moet er paal en perk gesteld worden aan het aantal evenementen?
Hoe zit het met de veiligheid ? Moeten de geluidsnormen worden aangepast? Tot hoe laat mag er
gefeest worden? Wie draait er op voor de kosten van het gemeentelijk apparaat en andere
overheidsdiensten? Houden we de hand aan de aanvraagtermijnen en nemen we rechten van
bezwaarmakers serieus? Allemaal vragen waar wij op korte termijn antwoorden willen zien.
Dus wat ons betreft: Het evenementenbeleid wordt aangepast. Evenementenlocaties worden
heroverwogen. En meer aandacht voor de veiligheid en belangen van omwonenden.

Visvijver
Visvijver de Dribbelei is een markant stukje natuur aan de rand van de woonwijk. Het is een
uitvalbasis voor hengelaars, sporters en wandelaars. Tevens is het een broedplaats voor veel
soorten (water-)vogels. Deze markante plek willen wij graag zo houden. Visvereniging Ons
Genoegen is een van de grootste verenigingen van Gemert-Bakel. Wij vinden dat ook deze
vereniging mag rekenen op steun van de gemeente bij het onderhouden van hun accommodatie.
De vereniging wordt nu al jaren letterlijk aan het lijntje gehouden en de aanpak van het
achterstallige onderhoud wordt steeds maar weer uitgesteld.
Dit stukje groen in onze grootste kern verdient het om behouden en onderhouden te blijven. De
leden van de visvereniging hebben daar ook recht op. Wij vinden dat de gemeente haar
verantwoordelijkheid moet nemen en op korte termijn in overleg met de vereniging de
noodzakelijke werkzaamheden moet (laten) verrichten. De vereniging heeft aangegeven bereid te
zijn bepaalde werkzaamheden voor eigen rekening te willen nemen.
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11. Cultuur en onderwijs.

Speerpunt:
We blijven Bibliotheek, Eendracht, Kunstlokaal en dorpshuizen ondersteunen.
Onderwijs blijft heel belangrijk.

Kunst, cultuur en erfgoed zorgen voor een open en verbonden samenleving. Een bloeiende
creatieve sector is voor heel veel mensen een reden om ergens te willen wonen. Ons erfgoed
vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst. Wij vinden het belangrijk dat onze
samenleving dit historisch besef met zich meedraagt. De overheid heeft de verantwoordelijkheid
om het behoud van ons cultureel erfgoed te borgen en te blijven beschermen tegen de
economische en politieke waan van de dag. Een helder selectiebeleid, met oog voor zowel
behoud als vooruitgang, is hiervoor onmisbaar. Onze gemeente heeft diverse monumenten.
Samen met onze natuur dragen zij bij tot een prachtige omgeving om in te wonen en te werken.
Wij willen aandacht voor cultuur op elke basisschool en in het voortgezet onderwijs als vast
onderdeel van het lesprogramma. Analoog aan het initiatief van de ‘sportcoaches’ willen wij
onderzoeken of er ook cultuurcoaches in onze gemeente kunnen worden ingezet.

Bibliotheek
Wij vinden het bestaan en de toegang tot een goede bibliotheek van groot belang. We blijven
vasthouden aan het beleid dat in de kerkdorpen prioriteit wordt gegeven aan de jeugd door
schoolbibliotheken en aan bezorging aan huis voor minder mobiele inwoners.
Maar de bibliotheek is meer dan alleen een uitleenpunt van boeken. Het is een onmisbare
maatschappelijke voorziening in een open en moderne samenleving waar mensen zich verder
kunnen ontwikkelen. Een belangrijke ontwikkeling zijn de Digi-Taalhuizen. Dit zijn plekken in
de bibliotheek waar mensen hulp kunnen krijgen met taal en computeren. Van groot belang voor
het terugdringen van laaggeletterdheid in onze gemeente.

De Eendracht, Kunstlokaal en Parochiehuis Bakel
Wij hebben in onze gemeente een rijke kunstcultuur met muziek-, zang-, en toneelverenigingen.
Zij maken graag gebruik van De Eendracht, van het Kunstlokaal en van het Parochiehuis in
Bakel. Elke kern heeft zijn eigen Multi Functionele Accommodatie (M.F.A.). Daar is best veel
mogelijk en is ook heel veel te doen.
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Wij zijn trots op deze culturele instellingen en blijven hen waar nodig ondersteunen. Verder
willen we onderzoeken of we Carrousel, ’t GAT, en STEMP misschien kunnen helpen aan een
ruimte waar zij decors en kleding kunnen bouwen c.q. maken en opslaan. Net zoals dat geregeld
is voor de carnavalsverenigingen.

Onderwijs
Er dient goed contact te zijn tussen het gemeentebestuur enerzijds en de besturen van de
basisscholen en het voortgezet onderwijs anderzijds. Dit is nu extra nodig omdat de
Rijksoverheid de gemeenten recentelijk verplicht heeft om een Integraal Huisvestingsplan en
Meerjarig Onderhoudsplan voor elk schoolgebouw te hebben.
Het Commanderij College heeft recentelijk laten weten dat het gebouwen aan de St. Annastraat
en Sleutelbosch 40 jaar oud zijn en aangepast dienen te worden. Hoewel de gebouwen
gedeeltelijk gerenoveerd zijn ligt hier mogelijk toch nog een grote opdracht met forse financiële
consequenties voor de gemeente. Wij willen hierbij alle opties open houden, waaronder
nieuwbouw op een andere locatie.
Daar waar basisscholen gevestigd zijn in MFA’s dient er extra op worden toegezien dat de
onderwijssubsidies niet oneigenlijk worden gebruikt voor de betaalbaarheid van de MFA, maar
voor het onderwijs.
Bij de basisscholen moet voldoende ruimte te zijn voor de jeugd om te spelen. Wij vinden dat het
grasveldje bij basisschool De Kastanjelaar in Milheeze grotendeels moet worden gehandhaafd.
En bij de Samenstroom in Gemert moet het nabijgelegen veldje niet te worden volgebouwd.
Het trapveldje in de tuin van het Nazareth is mede door onze besluitvorming behouden voor de
kinderen van de Petrus Dondersschool en Het Venster.
We moeten samenwerking tussen onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, sport, zorg en
cultuur verder stimuleren. En we willen dat voor- en vroegschoolse educatie voor alle kinderen
vergoed wordt in plaats van alleen voor kinderen van ouders die werken, want op die manier
lopen kinderen van ouders die niet werken al vroeg achterstanden op. Ieder kind heeft het recht
om zich vanaf jonge leeftijd te ontwikkelen. Daarom willen wij, als dit landelijk niet wordt
geregeld, hier lokaal budget voor vrijmaken.
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12. Bouwen, wonen en duurzaamheid

Speerpunten:
Inspelen op veranderende woonbehoeften en behoud van groen in de directe
woonomgeving. Gemert-Bakel is energie- en afvalvrij in 2030

Bouwen naar behoefte
Gemert-Bakel groeit nu nog elk jaar maar het einde van de groei is in 2030 voorzien. We moeten
oppassen voor leegstand op termijn.
De woningmarkt in Gemert-Bakel moet voor iedereen toegankelijk zijn. Mensen moeten
ongeacht inkomen, afkomst of gezinssituatie kunnen wonen én kunnen doorstromen naar een
woning die past bij de specifieke levensfase of leefsituatie waarin men zich bevindt.
Die toegankelijkheid en doorstroming staan echter onder druk. Verdien je namelijk meer dan
€ 36.000 bruto per jaar dan kom je niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Je bent dan
overgeleverd aan de vrije markt en dat betekent dat je alleen in Gemert-Bakel kan wonen als je
hoge huren kan betalen of een huis kan kopen. Voor een starter zonder eigen kapitaal en met vaak
weinig mogelijkheden voor een hypotheek is dat lastig. Het aanbod van betaalbare koopwoningen
is, ondanks het feit dat er flink is gebouwd, nog steeds beperkt. De prijzen in dit segment zijn het
afgelopen jaar gemiddeld met twintig procent gestegen en woningen staan zo kort te koop dat
potentiële kopers niet de tijd hebben om een weloverwogen keuze te maken. Middeninkomens
hebben dus ook op de koopmarkt moeilijk.

Betaalbare huur- en koopwoningen
Nieuwbouw van woningen mag wat ons betreft plaatsvinden op zowel inbreidings- als
uitbreidingslocaties. Ook het realiseren van woningbouw in bestaande gebouwen zoals klooster
Nazareth, het kasteel, fabriekscomplexen, kantoren en schoolgebouwen heeft onze instemming.

Waar nodig moeten bestemmingsplannen hierop worden aangepast.
Goed Wonen mag onder voorwaarden (op verzoek van de gemeente) duurdere huurwoningen
bouwen (boven de sociale huurgrens van € 710 per maand). Daar is markt voor.

Naast betaalbare huurwoningen zijn ook betaalbare koopwoningen nodig. Een gedeeltelijk
gereguleerde koopmarkt voor het middensegment kan uitkomst bieden. Denk hierbij aan
maatschappelijk gebonden eigendom of verkoop onder voorwaarde van terugkoop.
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Dit vraagt om specifieke maatregelen. De vraag naar koopwoningen voor starters is
onverminderd groot. Om aan de vraag te kunnen voldoen zijn wij eerder voorstander van het
verkleinen van de kavels dan van het verlagen van de prijs per meter.

Wat ons betreft worden de Gemeentewerf en de brandweerkazerne in Gemert verplaatst. Beide
complexen kunnen veel beter gehuisvest worden op een locatie buiten het centrum aan één van de
rondwegen. Op de vrijkomende grond in het centrum is dan woningbouw mogelijk.
Ook in het gebied rond molen De Volksvriend is woningbouw voorstelbaar. Hier kan een winwin situatie ontstaan als ontsierende bedrijfsgebouwen worden gesloopt.

Niet alle kerkdorpen hebben momenteel voldoende bouwlocaties beschikbaar.
Bestemmingsplannen moeten op korte termijn aangepast worden om ook daar woningbouw
mogelijk te maken. Om verdere verstening in het buitengebied tegen te gaan willen wij
woningbouw daar tot een minimum beperken.

Voor arbeidsmigranten willen wij nieuw beleid ontwikkelen. De huisvesting van seizoenarbeiders
op recreatieparken en op mini-campings vinden wij ongewenst. Voor de huisvesting van
seizoenarbeiders zijn hun werkgevers verantwoordelijk. De gemeentelijke overheid houdt
toezicht zodat geen misstanden ontstaan.

Levensloop bestendig
Een leven lang in Gemert-Bakel blijven wonen en zo men wil in hetzelfde huis, staat bij ons
voorop. Nu al kan worden ingespeeld op deze trend door aanpasbaar en levensloopbestendig te
bouwen. Dit voorkomt in een latere fase verbouw en renovatie van bestaande bouw. Woningen
moeten drempelloos en variabel in te delen zijn. Denk ook aan het inzetten van huishoudelijke
technologie (domotica). Naast een goede indeling en technische voorzieningen zijn ook
nabijgelegen voorzieningen van belang. Dit versterkt de samenhang in de buurt en zorgt er voor
dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen. Ook willen we heldere eisen stellen aan de
energiezuinigheid van de woning.

Woon- en leefklimaat
Energieneutraal en duurzaam bouwen zal bijdragen aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.
Het gebruik van groene energie en de aanschaf van zonnecollectoren en zonnepanelen dient
gestimuleerd en bevorderd te worden.
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Groenvoorzieningen dragen bij aan leefbaarheid en aantrekkelijkheid van wijk en dorp en geven
het gevoel van ruimte. Vooral bij inbreidingsplannen zijn groenvoorzieningen steeds vaker
ondergeschikt aan economisch gewin. Dat moet wat ons betreft anders.

Overdracht woonwagenlocaties.
Al meer dan tien jaar wordt er gesproken over de overdracht van de woonwagenlocaties in onze
gemeente aan Goed Wonen. Onze gemeente loopt hier ver achter bij andere gemeenten.
Wij willen dat de overdracht van de woonwagenlocaties nu echt wordt geregeld en dat de kosten
daarvoor in de gemeentelijke begroting worden opgenomen.

Duurzaamheid
We willen het gebruik van duurzame materialen in de bouw stimuleren en voorschrijven.
Daarvoor moet de Gemeentelijke bouwverordening op korte termijn worden herzien.
Duurzaamheid is voorwaarde om te mogen bouwen of renoveren. Klimaatneutraal bouwen en
zoveel mogelijk grondstoffen en bouwmaterialen hergebruiken. Ook het gebruik van CO2neutrale of CO2 opnemende bouwproducten en - systemen wordt gestimuleerd.

We stimuleren het gebruik van zonne-energie en aardwarmte. Zonnepanelen op daken van
bedrijven op bedrijfsterreinen moet gemeengoed worden. Waar intensieve veehouderij verdwijnt
(nertsenhouderijen) moeten zonneweides kunnen herrijzen. Hiervoor moet snel een visie worden
ontwikkeld en beperkende regels moeten verdwijnen. Bij het opstellen van die visie kan ook het
gebruik van windenergie worden betrokken. Windmolens op bedrijfsniveau vinden wij
acceptabel. Wildgroei van (grote) windmolens moet worden tegengegaan. In een gemeente als
Gemert-Bakel met veel bos- en weidelandschap zijn grote windmolens niet op zijn plaats.

Wij zetten in op een energieneutraal en afval loos Gemert-Bakel in 2030. We doen mee aan de
circulaire economie die gericht is op hergebruik, recyclen en biologisch afbreekbare materialen
en dat alles met hernieuwbare energie.
De rijksoverheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn.
Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we voor die tijd allemaal van het aardgas af moeten.
Wij denken dat, als het een keer echt op gang is gekomen, het heel snel kan gaan. Moet GemertBakel voorop lopen? Wij willen particuliere initiatieven ruim baan geven.
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Elektrisch vervoer heeft de toekomst. Het is beter voor het milieu, beter voor de gezondheid,
zorgt voor schonere lucht en voor minder geluidsoverlast. Elektrisch rijden kan een grote bijdrage
leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Wij willen dat onze gemeente zelf het
goede voorbeeld geeft door in principe alleen nog elektrische auto’s en busjes aan te schaffen bij
de vernieuwing van het wagenpark.

Schone lucht wordt topprioriteit bij de inrichting van de openbare ruimte. Bij het aankoopbeleid
van voertuigen en apparatuur voor het openbaar vervoer, de aanleg en het onderhoud van wegen,
het groenonderhoud (bladblazers) en andere gemeentelijke diensten, wordt de reductie van
fijnstof en van geluid in samenhang een toetsingscriterium. Bij het verlenen van omgevingsvergunningen worden eisen gesteld aan de uitstoot van fijnstof en geluid. Op de uitvoering
daarvan wordt toegezien en gehandhaafd.

Natuurbeheer
We willen dat de gemeente samen met betrokkenen (natuurorganisaties, bewoners en
boerenorganisaties) werkt aan betere condities voor biodiversiteit. Boeren spelen een belangrijke
rol in het realiseren van biodiversiteit en dienen, met steun van de gemeente, hun
verantwoordelijkheid te nemen.
De agrarische sector staat voor grote uitdagingen. De komende jaren zal er een verdere transitie
moeten plaatsvinden, waarbij de last die de agrarische sector op milieu, lucht, water, bodem en
natuur legt, sterk verminderd zal moeten worden. Samen met de sector willen wij toewerken naar
een milieu-neutrale landbouw waarin economie en natuur in evenwicht zijn.
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Bijlage 1 Uitbreidingsmogelijkheden voor de Intensieve Veehouderij in Gemert-Bakel

Uit de aantallen verleende vergunningen in onze gemeente en de aantallen dieren die
volgens het CBS op veebedrijven in onze gemeente aanwezig is, blijkt dat er in theorie nog
volop ruimte is om het aantal dieren in Gemert-Bakel uit te breiden. Willen wij dat?

Gemert-Bakel
Diersoort

Aanwezig

uitbreiding mogelijk met:

Varkens

400.000

20.000

Pluimvee

845.000

828.000

Rundvee

26.000

22.000

Geiten

4000

2000

Nertsen

220.000

- 39.000

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben 7 juli 2017 een nieuwe Verordening Ruimte en
Verordening Natuurbescherming aangenomen die een rem moeten zetten op verdere groei en
uitstoot door de veehouderij. Wij hopen dat deze de komende jaren ook daadwerkelijk leiden tot
een rem op de veestapel en verbetering van het leefmilieu. Boerenorganisatie ZLTO heeft
aangekondigd naar de rechter te stappen om het besluit van Provinciale Staten ongedaan gemaakt
te krijgen.
In het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn momenteel VVD, SP, D66 en
PvdA vertegenwoordigd. De nieuwe Verordening Ruimte en de Verordening Natuurbescherming
zijn initiatieven van D66-gedeputeerde Annemarie Spierings en SP-gedeputeerde Johan van den
Hout, met steun van VVD en PvdA.
Het CDA heeft tegen gestemd in Provinciale Staten. Ook in de raadsvergadering van 13 juli bleek
dat deze partij een tegenstander is van maatregelen om het milieu in Brabant te verbeteren.
Overigens verklaarde de verantwoordelijke CDA-wethouder desgevraagd de provinciale
maatregelen loyaal te zullen uitvoeren.
Natuurlijk is er van alles op aan te merken en kan het altijd beter, maar wij zijn blij dat er
eindelijk een echt provinciaal initiatief is om het milieu te verbeteren, ook in Gemert-Bakel.
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Kandidaten Lokale Realisten & D66 voor de gemeenteraad van Gemert-Bakel:
1. Ton Vogels

Gemert

2. Henk Giebels

Gemert

3. Martien Bankers

De Mortel

4. Jan Vogels

Gemert

5. Dini Methorst-van Kessel

Gemert

6. Deirdre Diesveld

Gemert

7. Anne van den Nieuwelaar

Gemert

8. Theo Hoefnagel

Handel

9. Laurens van den Berg

Gemert

10. Truus van Dijk-Vereijken

Handel

11. Jan van Dommelen

Bakel

12. Yusuf Haji

Gemert

13. Martien Dekkers

Handel

14. Eddy Filon

Gemert

15. Bert van de Ven

Gemert

16. Ad Hellings

Gemert

17. Bas Geerts

Gemert

18. Frans Francissen

Gemert

19. Willy van den Heuvel

Bakel

20. Ad van Veldhoven

Gemert

21. Rionne van Dommelen-van den Heuvel Milheeze
22. Henri Pulles

Milheeze

23. René Leenders

Handel

24. Paul Meerbach

Gemert

25. Frans Jozef Vos

Gemert

26. Ad Vaessen

Gemert

27. Cees van Extel

Gemert

28. Marianne Schreven

Gemert

29. Rien van Kessel

Gemert

30. Alfred van de Pol

Gemert

31. Mariette Franssen-Kerkhofs

Gemert

32. Mari van Berlo

Gemert
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