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Inleiding
Algemeen.
Uit jarenlange ervaring blijkt dat politieke beslissingen in een plattelandsgemeente genomen moeten
worden vanuit de afweging van de plaatselijke gemeentelijke situatie en niet vanuit landelijk
partijbeleid.
Het gaat erom, of iets in onze gemeente wenselijk en haalbaar is.
Wij willen dichtbij de mensen blijven staan en oog hebben voor het lokaal belang en initiatieven, maar
daarbij het regionaal en algemeen belang niet uit de weg gaan.
Missie:
Een zo breed mogelijke belangenbehartiging op politiek terrein, welke gericht is op de ontplooiing van
mensen en groepen naar een duurzame samenleving.
VDB/LO tracht dit doel te bereiken door:


Maatschappelijke betrokkenheid;



Zorgvuldige communicatie;



Deelname aan raads- en commissiewerk;



Het betrekken van belangstellenden bij het besturen van de gemeente Boxmeer;



Het voeren van overleg met personen en organisaties uit de gemeente Boxmeer over
gemeentelijke en regionale aangelegenheden;



Laten inspireren door het begrip rechtvaardigheid en stelt daarbinnen de mens centraal;



Open staan voor en streven naar goede contacten met alle organisaties en instellingen in de
samenleving;



Gelegenheid geven van zienswijzen bij gemeentelijke aangelegenheden op een tijdstip dat de
inbreng nog van invloed kan zijn op de besluitvorming;



Respecteren van opvattingen en streven naar een goede verstandhouding met andere betrokken
partijen.

De komende jaren in de gemeente Boxmeer zullen gekenmerkt worden door - vele ingrijpende keuzes. Het VDB/LO zal voor de consequenties niet weglopen en heeft een helder uitgangspunt bij
het maken van die keuzes: mensen gaan vóór!
Wij hebben onze doelstellingen concreet vertaald in kernpunten, die in de volgende paragrafen nader
toegelicht worden. Deze zaken zijn belangrijk voor de burgers en wij doen ons uiterste best om deze,
waar mogelijk, te realiseren.

Kernpunten:
1. Duurzaamheid
Wij zijn van mening dat het milieubeleid zoals dat door de landelijke overheid opgesteld is
voldoende wet- en regelgeving bevat en dat de gemeente Boxmeer daar geen verplichte
aanvullende eisen aan hoeft te stellen bij de woningbouw. Het gebruik van duurzame energie,
zoals bij de bouw van woningen, juicht het VDB/LO toe.
Stimuleren van duurzaam en klimaatadaptief bouwen kunnen wij van harte ondersteunen
evenals het ontwikkelen van plannen die leiden tot energiebesparing en gebruik van
alternatieve energie om te komen tot een energieneutrale en klimaatbestendige gemeente.
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2. Economie
Het VDB/LO vindt dat de gemeente Boxmeer, die gezien zijn ligging en de aanwezige
potenties, een belangrijke rol dient te spelen in de economische en toeristische ontwikkeling
van de regio.
Een gezond economisch klimaat is een belangrijke peiler voor een gezond financieel beleid.
Dit kan door een bijdrage van de volgende maatregelen en deze kunnen ook bijdragen aan
een verbetering van het economische klimaat:


Actieve acquisitie om de werkgelegenheid te verbeteren;



Stimuleren en promoten van de gemeente Boxmeer als plaats van vestiging voor
bedrijven en organisaties;



Een goede infrastructuur en optimale toegankelijkheid ten behoeve van werken en wonen
garanderen;



Participeren in regionale structuurversterkende projecten;



Vergroten toeristische aantrekkingskracht door actief mee te werken aan initiatieven op dit
terrein;



Redelijke grondprijzen op onze bedrijventerreinen;



Goede scholing, werk- en leerplaatsen voor onze jeugd.

Er dient ook meegewerkt te worden aan een vitale en duurzame agrarische sector.
Het VDB/LO vindt het belangrijk dat er voldoende werkgelegenheid is voor onze inwoners.
Voldoende werkgelegenheid maakt mensen minder afhankelijk van een uitkering en
bovendien levert werk ook sociale contacten op die bevorderlijk zijn voor het welzijn van
mensen.
Belangrijk is om alert te zijn op nieuwe kansen die zich voordoen.
Voorkomen moet worden dat wet- en regelgeving tot een knellend keurslijf verwordt door bij
gewenste ontwikkelingen waar beperkingen dreigen, te zoeken naar mogelijkheden hoe het
wel gerealiseerd kan worden.
Er dienen voldoende vestigingsmogelijkheden te zijn voor plaatselijke ondernemers,
industriële partners en instellingen, ook in de kleinere kernen.
2.1. Land- en tuinbouw.
Ruimtelijke ontwikkelingen moeten passen in het landschap en aansluiten bij de schaal
daarvan. Hiermee dient nadrukkelijk rekening gehouden te worden bij de ontwikkeling van de
nieuwe omgevingsvisie.
Verder dient ook aandacht gericht te zijn op:


Levensvatbare agrarische bedrijvigheid stimuleren;



Ondersteunen van een duurzame agrarische sector en stimuleren/ondersteunen van
innovaties;



Het versterken van de rol van de agrariërs als medebeheerder van de groene ruimte;



Het verruimen van de mogelijkheden voor agrarische ondernemers van nieuwe
economische dragers voor het buitengebied om leegloop van het buitengebied te
voorkomen;
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Boerderijverkoop van betaalbare eigen producten te stimuleren;



Bescherming natuur en landschap in overleg met alle belanghebbenden, passend binnen
de nieuwe omgevingsvisie.

2.2. Toerisme
Overloon als toeristisch hart van de gemeente Boxmeer verder blijven ontwikkelen. Het
VDB/LO staat een verantwoorde kwalitatieve groei voor waarbij de mensen uit Overloon
betrokken worden.
Het VDB/LO steunt van harte plaatselijke en streekeigen initiatieven die het toerisme
versterken.
Het Schaartven is een zeer mooi en uniek stukje vrije natuur waar de jeugd maar ook ouderen
elkaar veelvuldig treffen op een mooie zomerdag. Ook natuurliefhebbers genieten van de
fraaie natuurplas. Voor een duurzaam behoud hiervan is het nodig dat het gebied een
kwaliteitsimpuls krijgt. De toekomstige exploitant/eigenaar zal VDB/LO ervan moeten
overtuigen dat aan deze kwaliteitseis wordt voldaan.
Een eventuele verplaatsing van het scoutingterrein dient naar tevredenheid van betrokken
partijen opgelost te worden.
Verder dient naast het toerisme in Overloon het toerisme in het Maasheggengebied en in de
rest van het Land van Cuijk bevorderd te worden.

3. Ruimtelijke Ordening
VDB/LO is van mening dat de bestemmingsplannen geen al te strak keurslijf zouden moeten
zijn en wil graag meer flexibiliteit in bestemmingsplannen aanbrengen; een grote wens van
vele inwoners.
Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen vormen zonder passend verdienmodel voor de
toekomst, een risico op de verpaupering van het buitengebied. Indien deze vrijkomende
gebouwen omgebouwd mogen worden tot woning en/of kleinschalige bedrijvigheid voor
ondernemers, zal dit de kwaliteit van ons buitengebied ten goede komen.
Bestemmingsplannen moeten voorzien in de behoeften van een dorp en daarop moet tijdig
geanticipeerd worden.
Lege plekken binnen de kernen zijn vaak geschikt voor nieuwbouw, maar soms is het nadelig
voor de leefbaarheid. Denk aan de jeugd, die ruimte nodig heeft voor spel- en recreatie.
Aan de hand van een woningbehoefte onderzoek kunnen er in kernen appartementen en
woningen gerealiseerd worden maar er dient ook voldoende ruimte te blijven voor specifieke
doelgroepen, zoals woonzorgcombinaties. Het VDB/LO wil dat de voor- en nadelen van
bouwprojecten zorgvuldig worden afgewogen en dat de bevolking daarover bij voorkeur vooraf
wordt geraadpleegd.
Speciale aandacht hebben wij voor mensen met een lager inkomen. Vaak niet de doelgroep
voor ontwikkelaars om woningen voor te bouwen. Door een actieve opstelling van de
gemeente kunnen ontwikkelaars gestimuleerd worden om deze woningen toch te realiseren.
Een goede balans tussen verschillende woningtypen is daarbij uitgangspunt. De realisering
van woningbouwprogramma’s voor goedkope huurwoningen zal in nauwe samenwerking met
Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon Verkiezingsprogramma 2018-2022

5

de woningcorporaties moeten gebeuren. In de prestatieafspraken die daartoe gemaakt
worden dient rekening gehouden te worden met de behoefte in alle kernen.
De wijk- en dorpsraden kunnen daarbij een belangrijke rol spelen; zeker als blijkt dat het
draagvlak vanuit de lokale gemeenschap groot is.
De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer merkbaar. Bij bouwplannen
dient hiermee nadrukkelijk rekening gehouden te worden. Adequate isolatie, alternatieve
energiebronnen en afkoppeling van hemelwater van het riool worden maximaal gestimuleerd.
De verantwoordelijkheid van de lokale overheid voor gezondheid en veiligheid van de burgers
dwingt de overheid de controle op de naleving van de geldende voorschriften en de
afgegeven vergunningen prioriteit te geven. Toezicht en handhaving is voor VDB/LO van
cruciaal belang,

4. Verkeer
Het VDB/LO is voorstander van een recreatieve ontwikkeling waarbij fiets- en wandelpaden
en het opzetten van kunst-, natuur- en oudheidkundige routes alle aandacht krijgen.
Het VDB/LO vindt het belangrijk dat er aandacht is voor goede en veilige fietspaden en voor
het gedrag van fietsers. Er moet een verkeersveilige omgeving zijn voor kwetsbare
deelnemers aan het verkeer. Goede straatverlichting verbetert het gevoel van veiligheid. Voor
de jongeren is het goed dat er op scholen aandacht besteed wordt aan verkeersgedrag;
vooral voor degenen die naar het voortgezet onderwijs gaan.
Er dient steeds aandacht te zijn voor veilige verkeersroutes van en naar school en voor de
veiligheid van de omgeving rondom de scholen.
Waar nodig worden snelheidsbeperkende maatregelen genomen.
Verder dient er een ontmoedigingsbeleid te zijn voor sluiproutes door woonwijken. Bij
evenementen dienen de omleidingsroutes duidelijk aangegeven te zijn.
Overloon, de toeristische parel aan de kroon van de gemeente Boxmeer, is met openbaar
vervoer zeer slecht te bereiken. Overloon is met openbaar vervoer voor de andere kernen niet
rechtstreeks bereikbaar.
Gezien de toekomstige ontwikkelingen o.a. bij het Zooparc en het Oorlogsmuseum is het een
“must” dat Overloon in ieder geval via de treinstations, in de gemeente Boxmeer, rechtstreeks
en zonder overstappen bereikbaar is met openbaar vervoer.

5. Welzijn & zorg
Respect voor de mens betekent ook vrijheid om te kiezen. Elke burger moet zelfstandig en
materieel zo vrij mogelijk zijn om zelf keuzes te kunnen maken. Het gaat om kansen en
mogelijkheden die het individu krijgt. Bestaanszekerheid en een behoorlijk levenspeil
gecombineerd met een rechtvaardige verdeling van werk, inkomen en onderwijs is een
doelstelling van het VDB/LO.
Ondanks ons hoge welvaartsniveau zijn er mensen die het minder goed getroffen hebben.
Zij zijn aangewezen op een uitkering en op de solidariteit van hen die betaald werk hebben.
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Het VDB/LO is van mening dat we voor degenen die het financieel minder goed getroffen
hebben, we als gemeenschap ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen en zorgen dat er
voor deze burgers passende voorzieningen zijn.
Speerpunten hierbij zijn:


Goede bijstandsregelingen;



Kwijtscheldingsregelingen;



Integrale schuldsaneringsregelingen;



Algemeen maatschappelijk werk en dienstverlening.

5.1. Kwetsbare burgers
VDB/LO wil voorkomen dat mensen, met name jongeren met een handicap en ouderen, in
een sociaal isolement geraken door deze actief bij het maatschappelijk leven te betrekken.
Bieden van mogelijkheden in het bestemmingsplan dat bijgebouwen tijdelijk benut mogen
worden als woning, om mantelzorg te kunnen bieden aan iemand die zorg nodig heeft.
De ontwikkeling van woonzorgcombinaties krijgt van het VDB/LO alle ruimte en aandacht.
In elke kern dienen er multifunctionele ruimten te zijn waar vooral ouderen elkaar kunnen
ontmoeten in het kader van participatie, educatie, informatievoorziening, recreatie en sociaalculturele activiteiten.
5.2. Onderwijs
Voor VDB/LO is de aanwezigheid van een basisschool van essentieel belang voor de
leefbaarheid van een kern.
Onderwijs en andere gemeenschapsvoorzieningen onder één dak brengen draagt bij aan het
verbeteren van de leefbaarheid. Verdergaande samenwerking van scholen wordt door
VDB/LO ondersteund. Een evenwichtige verdeling van de onderwijsvoorzieningen over de
gemeente is van groot belang. Goed onderwijs in moderne scholen op redelijke afstand is
uitgangspunt. Onderwijsvernieuwing vraagt de komende jaren de nodige aandacht en inzet
van de gemeente.
Op de basisscholen moeten projecten op het gebied van sport, cultuur, natuur, omgaan met
geld en integratie worden gestimuleerd. Discriminatiebestrijding en voorlichting over alcoholen drugsgebruik, seksualiteit en seksueel misbruik zullen zo nodig financieel ondersteund
worden.
5.3. Bibliotheek
De bibliotheek moet een laagdrempelige voorziening blijven, die zich actief richt op haar
huidige en potentiële gebruikers. Huidige voorzieningen of servicepunten dienen gehandhaafd
te blijven.
5.4. Cultuur en cultuurhistorie
Het VDB/LO vindt dat beeldbepalende dorpsgezichten en karakteristieke boerderijen zoveel
mogelijk onze landelijke omgeving moeten blijven sieren.
Boxmeer heeft vele monumenten, deze en andere historisch waardevolle objecten en
naamgevingen willen wij behouden. Voor de generatie na ons willen wij ons prachtige
platteland en het Maasheggen gebied behouden.
5.5. Jeugd en Jongeren
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De jeugd heeft de toekomst! Maar, opgroeien is zo langzamerhand topsport. Jongeren krijgen
heel veel prikkels te verwerken en worden met de meest uiteenlopende zaken geconfronteerd.
De verantwoordelijkheid voor het opvoeden, het volwassen worden van onze kinderen ligt bij
de ouders. Ondersteuning kan aan ouders geboden worden door Het Centrum voor Jeugd en
Gezin. In ieder kerkdorp zorgen voor voorzieningen waar jeugd en jongeren terecht kunnen en
ruime subsidie voor deze activiteiten.
Veilige en goede kwalitatieve basisvoorzieningen garanderen in de kernen zoals basisschool,
bibliotheek, multifunctionele ruimten, sportaccommodatie en speelterreintjes realiseren.
Voor de jongeren tussen 12 en 18 jaar wil VDB/LO graag activiteiten stimuleren en
ondersteunen. Deze doelgroep valt vaak tussen wal en schip, als ze elkaar willen ontmoeten
en geen “Jeugdhonk” hebben.
Speciale aandacht voor omgaan met geld door jongeren voorkomt dat zij onnodig in de
schulden terecht komen; een steeds vaker voorkomend probleem.
VDB/LO wil graag voldoende voor jongeren geschikte betaalbare huur- en koopwoningen die
in hun kern willen blijven wonen. Het bouwen onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
kan zij van harte ondersteunen.
5.6. Het verenigingsleven/vrijwilligersbeleid
De relaties van mensen met hun familie, vrienden, buren (de buurt) in sport- of andere
verenigingen, vrijwilligersorganisaties, kerken, politieke organisaties etc. zijn het cement van
de samenleving. Mensen geven zo kleur aan een goede en zorgzame samenleving.
De vele duizenden vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn vormen de smeerolie binnen
de leefgemeenschap. Zij moeten op een goede manier door de gemeente ondersteund
worden in hun activiteiten.
Hoewel de rol van de overheid beperkt is vindt het VDB/LO dat op de volgende punten de
gemeente kan bijdragen:


Het vrijwilligerswerk ondersteunen, zodat dit ook in de toekomst een goede rol kan blijven
spelen;



Initiatieven van burgers ondersteunen en nog meer stimuleren van dorpsraden;



Stimuleren van jong tot oud aan deelname verenigingsleven;



Minimaal handhaven van de huidige subsidieregelingen voor verenigingen.

5.7 Sport
Het VDB/LO vindt dat er in de gemeente een goed niveau aan sportvoorzieningen bestaat.
Het zal niet eenvoudig zijn, maar we zullen alles op alles zetten dat goede niveau vast te
houden. Wij zijn bereid te blijven investeren in een verantwoord en duurzaam sportbeleid.
Deelnemen aan sport mag geen luxe zijn, maar sportvoorzieningen moeten wel voldoende
kwaliteit hebben. Sport en sportbeoefening moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar
zijn. Het VDB/LO vindt dat sportbeoefening voor jongeren gestimuleerd moet worden door:


Waarderingssubsidies handhaven op adequaat niveau voor alle verenigingen die zich
inzetten voor de culturele en sportieve leefbaarheid in de kernen en wijken.



Nadruk dient te liggen op de jeugd en de ouderen.
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6. Wonen en leefbaarheid
Jeugd:
Willen we een evenwichtige samenstelling van de bevolking, dan is het nodig dat jonge
gezinnen zich in de dorpen blijven vestigen. Jongerenhuisvesting moet een hoge prioriteit
krijgen omdat nu de jeugd onvoldoende aan bod komt. De bouw van nieuwe en betaalbare
levensloopbestendige woningen is noodzaak.
Dat wil zeggen; woningen die geschikt, of eenvoudig geschikt te maken zijn voor bewoning
ongeacht de levensfase waarin de bewoner zich bevindt.
Ouderen:
Nederland vergrijst en dat vraagt de nodige verzorging voor onze ouderen. Ouderen die zo
lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving willen blijven wonen en actief
deelnemen aan het sociale leven, moeten daartoe ondersteund worden.
Voorzieningen moeten hier op zijn afgestemd. Indien de woonomgeving ook betrokken blijft bij
de ouderen en omgekeerd, is dit het beste medicijn tegen de eenzaamheid waar steeds meer
ouderen mee te maken krijgen. Ook de openbare ruimte moet waar nodig aangepast worden
aan de beperkte mobiliteit van de ouderen.
Mantelzorg kan letterlijk een mantel der liefde zijn, die kinderen kunnen geven aan hun
ouders. Mantelzorg is noodzakelijk maar ouders in huis nemen kan voor het gezin erg of zelfs
te belastend zijn. De landelijke overheid promoot onder andere het invoeren van huisvesting
in tijdelijke mobiele woningen (mantelzorg units) die gemakkelijk geplaatst kunnen worden op
erven en in tuinen.
Om de doorlopende stijging van onze zorgkosten te temperen is het van belang dat het
gebruik van dure professionele zorg zoveel als mogelijk wordt uitgesteld of beperkt. Inmiddels
zijn in Nederland tal van zorgcoöperaties opgericht die hierin zeer succesvol zijn. VDB/LO is
van mening dat de gemeente een actieve rol kan spelen om in elke kern en wijk een
soortgelijke organisatie van de grond te krijgen.
6.1. Woon- en leefklimaat
De kwaliteit van onze werk- en leefomgeving verandert voortdurend en steeds sneller.
Techniek, mobiliteit en communicatie bepalen steeds meer ons leven; op onze werkplek, in
het onderwijs en op straat. Rustpunt is voor ons, waar we wonen. Allemaal willen we goed en
mooi wonen: liefst in een ruim huis met een gezellige tuin in een mooie omgeving. We willen
sport- en speelmogelijkheden, scholen, winkels en werkgelegenheid in de buurt. Tegelijkertijd
willen we ook dat het landschap, met zijn prachtige bossen, weide- en akkergronden met
daarin verspreide boomgroepen, niet wordt aangetast. Echter al deze wensen concurreren
met elkaar. Woningen, voorzieningen en bedrijven leggen beslag op (natuur)ruimte en doen
een aanslag op het milieu.
Punten van aandacht:


Onderhoud van openbaar groen;



Wegen, straten, bermen en trottoirs moeten in goede staat worden gehouden;



Voorkomen moet worden, dat er een gevoel van onveiligheid is;
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Betrokkenheid van de burgers bij hun leef- en woonomgeving vergroten;



Leefbaarheidsniveau wijken en dorpen handhaven;



Goede balans in onze bossen voor natuur, recreatie, toegankelijkheid en onderhoud.

6.2. Woningbouw
Woningen dienen er te zijn voor al onze inwoners ongeacht het inkomen, leeftijd of gewenst
dorp.
Speciale aandacht voor de huisvesting van starters en ouderen die in hun eigen dorp willen
blijven wonen.
Ook in de kleine dorpen aandacht voor de bouw van koop- en huurwoningen.
Het VDB/LO koestert de bestaande natuurgebieden en natuurnetwerken zoals de ecologische
verbindingszones. Uitgangspunt is dat nieuwbouw van woningen en andere voorzieningen
aansluitend aan de bebouwde kommen moeten plaatsvinden en dat steeds wordt nagegaan
of het wel de meest geschikte locatie is met het oog op behoud van natuur en milieu.
6.3. Schoon, heel en veilig in de buurt en in de publieke ruimte.
Het goed onderhouden van de dorpen en het buitengebied getuigt van respect voor onze
inwoners. Daarvoor moeten de wegen, straten en pleinen goed onderhouden en schoon
gehouden worden met voldoende aandacht voor zwerfafval en hondenpoep.
Waardevol groen en parken dragen bij aan het recreëren en tot rust komen. Hier moeten we
dus zuinig op zijn en mogelijk versterken.
Overlast, intolerantie en gebrek aan respect voor anderen bedreigen onze samenleving.
In eerste instantie horen ouders hun kinderen op te voeden tot mensen die op verantwoorde
wijze deelnemen aan de maatschappij. Als dit onvoldoende lukt, dan zal de samenleving
moeten helpen. Tegen onaanvaardbaar gedrag van individuen of groepen moet worden
opgetreden. Ook scholen, sportclubs en andere verenigingen hebben hierin een taak.
Stimulering en een preventieve inzet door de overheid is onontbeerlijk en het VDB/LO zal zich
daar voor inzetten.

7. Bestuur
Het betrekken van mensen bij zaken die hun woon- en leefomgeving raken is van cruciaal
belang. De dorps- en wijkraden vertegenwoordigen de inwoners en vormen dan ook een
belangrijke verbindende schakel tussen de burger en de gemeente. Uitgangspunt daarbij is
het convenant met de dorpsraden. VDB/LO hecht grote waarde aan naleving van de hierin
vastgelegde afspraken en wil graag dat het gemeentebestuur aandacht hecht aan een tijdige,
open en transparante communicatie.
7.1. Financieel beleid
Goed financieel beleid is noodzakelijk om een goede sociale structuur mogelijk te maken voor
al onze burgers en de leefbaarheid te waarborgen.
Wij zetten ons er sterk voor in om de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk te houden.
Wij maken daarin onderscheid door de:
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OZB niet meer te laten stijgen dan het landelijke geldende inflatiepercentage;



Afvalstoffenheffing nooit meer dan kostendekkend te laten zijn. Bij nieuwe
aanbestedingen dient er nadrukkelijk naar gestreefd te worden dat de kostenstijging niet
hoger is dan het landelijk geldend inflatiepercentage;



Rioolheffing niet meer te laten stijgen dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van
onvermijdelijke aanpassingen als gevolg van de klimaatverandering.

Altijd dient er naar gezocht te worden om de kosten voor de burgers te beperken.
Aandachtspunten voor ons zijn daarbij:


Treasurybeleid:
Een van de zaken waarmee geld verdiend kan worden is het goed beheren van de
schatkist. Het beheersen van de geldstromen en zo min mogelijk leningen aan te trekken
door een slim beheer van gelden verlaagt de kostprijs van de leningen die de gemeente
aangetrokken heeft.



Projectontwikkelaars kunnen ook een bijdrage leveren aan de investeringen die wenselijk
zijn voor de woonomgeving. De gemeente moet hier niet te bang voor zijn want
projectontwikkelaars verdienen ook geld door het feit dat men woningen mag bouwen.



Door verkoop van grond die thans in eigendom van de gemeente is, kan geld verdiend
worden dat teruggestort kan worden naar de gemeentekas en zodoende ten goede komt
aan verlaging van de schuldenlast.

7.2 Democratie & Vrijheid
Wij leven in een samenleving waarin iedereen zijn mening, in krant, radio, tv, social media,
café of op verjaardagen ten beste kan geven. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van
vergaderen, kiesrecht, is de basis van de democratie. De democratie is geen garantie, maar
wel de beste verdediging tegen dictatuur en terreur. Het is een groot goed, dat minder dan
een eeuw geleden met veel opoffering is afgedwongen en waar wij heel erg zuinig op moeten
zijn.
Gaan stemmen is een bijdrage tot het in stand houden van onze democratie. Wij kunnen op
die manier aangeven wat wij van de regering, provincie- of gemeentebestuur vinden.
7.3 Veiligheid
Onzekerheid en gevoelens van onveiligheid spelen helaas een steeds grotere rol. Het
VDB/LO vindt dat het veiligheidsaspect bewust en actief meegenomen moet worden bij
ontwikkeling van beleid op allerlei terreinen. Voorbeelden: inrichtingsplannen bij nieuwbouw,
inrichting en beheer van de openbare ruimte, aanpassingen van verkeerssituaties,
enzovoorts.
Goede aandacht en randvoorwaardelijke plannen voor arbeidsimmigranten is nodig om
uitwassen te voorkomen op allerlei gebied. (wonen, etc.).
Bestrijden van criminaliteit is uiteraard van groot belang. Politietaken moeten zich meer op
bestrijding criminaliteit richten. Voorkomen is echter beter dan genezen. Dit moeten we in de
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breedste zin van het woord zien: ook het voorkomen dat mensen maatschappelijk en sociaal
buiten de boot vallen is het beste medicijn tegen criminaliteit.
Drugshandel in wijken en bij scholen moet met alle middelen die we als gemeente hebben
aangepakt worden. Het kan voorkomen dat mensen verslaafd raken en anderzijds heeft de
buurt ernstige gevoelens van onveiligheid en intimidatie door de drugshandelaren.
Aandachtspunten:


Voldoende politie, BOA’s en straatcoaches;



Bij openbare gebouwen en evenementen, cafés en buurthuizen minimale en eenvoudige,
heldere regelgeving toepassen, maar die dan ook echt handhaven;



Openbare verlichting op onveilige plekken;



Extra aandacht voor verkeerssituaties rond scholen;



Regelmatig overleggen met participatieraad en alle wijk- en dorpsraden;



Veiligheid en kwaliteit bij kermissen en andere evenementen.

7.3 Herindeling
VDB/LO is voorstander van de vorming van één gemeente in het Land van Cuijk.
Momenteel hebben alleen Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis zich voorstander verklaard.
Mocht het uiteindelijk bij deze drie gemeentes blijven heeft een samengaan van Boxmeer met
Sint Anthonis voor VDB/LO absoluut de voorkeur.
Schaalvergroting vergroot ongetwijfeld de slagkracht om regionale problemen op te lossen
maar vergroot ook de afstand tussen de burger/dorpskern en de gemeente.
Om de binding met de burger/dorpskern te behouden is gekozen voor de invoering van
kernendemocratie, een naam voor meer zelfbeschikking van de dorpskernen. De komende
raadsperiode wil VDB/LO in goed overleg met de inwoners en de wijk- en dorpsraden gaan
bepalen hoe we de kernendemocratie het beste vorm en inhoud kunnen geven.
VDB/LO heeft zich altijd ingezet voor de belangen van de dorpskernen. Dat willen wij ook
kunnen blijven doen na een herindeling. Indien dit onvoldoende geborgd is zullen wij niet
instemmen met een herindelingsvoorstel.
VDB/LO wil dan ook nadrukkelijk betrokken worden bij de inhoudelijke invulling van de
kernendemocratie.
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