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Voorwoord 

Lees hier het verkiezingsprogramma van de VVD Gemert-Bakel. Ons verhaal en een nieuw 
verhaal. Samen geschreven met onze burgers. Samen aan de slag met nieuwe keuzes voor een 
nieuwe tijd.  

Elke dag zetten wij ons als fractie in, om onze gemeente nog mooier te maken en beter 
bestuurd te krijgen. Graag vertellen wij ons verhaal, zodat u een keuze kan maken wie in de 
gemeenteraad mag plaatsnemen om uw stem te vertegenwoordigen. 

In de afgelopen jaren is onze fractie vernieuwd en verjongd. De gemiddelde leeftijd is gedaald 
van 65+ naar onder de 40 jaar. De afgelopen 1,5 jaar hebben wij gebruikt, om al onze 
fractieleden met een intensief opleidingstraject voor te bereiden, op het werk als raadslid en 
commissielid.  

Wij zijn een fractie met ambities en hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om klaar te zijn 
voor de nieuwe regeerperiode 2022-2026.  

Met een kieslijst van 15 personen, in de leeftijd van 19 tot en met 79 jaar, zijn wij klaar voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en zijn wij klaar om regeerverantwoordelijkheid te 
nemen. 

Ons verkiezingsprogramma heeft de titel: Terug naar de basis – Bestuurlijk vernieuwend, 
werken aan de toekomst van Gemert-Bakel. Het geeft aan hoe wij in de race staan. 

Op 16 maart 2022 mag u weer naar de stembus om voor de gemeente Gemert-Bakel een 
nieuw gemeenteraad te kiezen. De gemeente wordt bestuurd door Gemeenteraadsleden, 
Wethouders en de Burgemeester en op de samenstelling hiervan heeft u invloed.  

Hieronder vindt u ons verkiezingsprogramma, onze visie, onze plannen en oplossingen voor 
de uitdagingen die voor ons liggen. 
 
Wil je in één oogopslag onze highlights zien? Ga dan naar pagina 8. 
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Politiek en bestuurlijke vernieuwing 

Macht en tegenmacht, het zijn 2 ontzettend belangrijke woorden, maar hoe worden deze 
geïnterpreteerd en toegepast. De controlerende taak van een volksvertegenwoordiger staat 
los van zijn politieke kleur, tenminste zo zou het moeten zijn. Niet alleen op landelijk niveau 
moet er fundamenteel iets veranderd worden in Nederland, ook in de gemeente Gemert-
Bakel is dit het geval.  

Volksvertegenwoordigers die denken dat zij als taak hebben, een bewindspersoon, een 
kabinet, wethouders of een burgemeester te moeten beschermen. Deze belangen te laten 
prevaleren boven de verantwoordelijkheid die samengaan met de functie van 
volksvertegenwoordiger.  

Bewindspersonen die denken volksvertegenwoordigers te kunnen sensibiliseren of te 
kaderen, Wethouders die denken de coalitie te kunnen dicteren, zich proberen te onttrekken 
aan het controlerend oog van de raad door bewust informatie achter te houden, manipuleren 
en mis informeren in het beantwoorden van raadsvragen. 

Dit zijn allemaal voorbeelden van besturen vanuit een machtspositie. De VVD Gemert-Bakel 
wil bestuurlijke vernieuwing in onze gemeente. Het moet anders in onze gemeente. Helaas 
moeten we als VVD Gemert-Bakel de conclusie trekken dat ook landelijk er veel verbeterd kan 
worden en zullen we het niet schuwen om hand in eigen boezem te steken. Ook binnen onze 
eigen partij kan er veel verbeterd worden. Lokaal hebben wij zelf een directe invloed hierin. 
Waar in Den Haag over gesproken wordt, gaan wij gewoon doen! 

Er dient respect te zijn voor de gemeenteraad en er moet gehandeld worden vanuit kracht. 
Dit doe je door transparant te zijn, alle informatie op tafel te leggen en als belangrijkste, eerlijk 
te zijn!  Uiteraard dienen de kaders bij de raad opgehaald te worden, een echte dialoog 
gevoerd te worden en de raad aan de voorkant echt betrekken bij politiek gevoelige 
onderwerpen, ook als het een bevoegdheid is van het college.  
 
Een wethouder is een wethouder van de raad en niet van de coalitie. Geen spelletjes of op 
basis van macht zaken regelen. Bij mogelijke coalitieonderhandelingen zal dit de basis zijn 
waarop wij insteken.  
 
Door de samenwerking met andere gemeenten te verbeteren en uit te breiden wordt het 
mogelijk samen probleemstukken op te lossen. Zo kunnen overheadkosten verdeeld worden 
en de beste afspraken met instanties worden gerealiseerd. 
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Uit peilingen blijkt dat onze inwoners zich onvoldoende gehoord voelen door de gemeente en 
zich te weinig betrokken voelen bij belangrijke onderwerpen. Met het introduceren van het 
burgerinitiatief bieden wij onze inwoners de mogelijkheid om zelf onderwerpen op de 
raadsagenda te zetten. Inwoners uit onze gemeente krijgen zo een directe mogelijkheid een 
voorstel in te dienen om onderwerpen die leven in de raad bespreekbaar te maken.  
Het burgerinitiatief is een verzoek aan de Gemeenteraad om het uitgewerkte voorstel te 
bespreken en er een standpunt over in te nemen.  
 
Daarnaast willen wij door het opzetten van een jeugdraad een impuls geven om politiek 
dichter bij onze jongeren te brengen.  
 
De gemeente is er voor de inwoners en ondernemers en niet andersom. 
 
Liefdevolle zorg en passend onderwijs dichtbij huis  

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Het is belangrijk dat de zorginstelling 
bepaalt welke zorg passend is, de gemeente bepaalt alleen de kaders waarmee de 
zorginstellingen aan de slag kunnen. Bureaucratie levert geen zorg dus het is van belang dat 
de handen naar voren gehaald worden, de plek waar de best passende zorg geleverd moet 
worden.  

Door minder regels en procedures te hanteren is er meer tijd beschikbaar voor het uitvoeren 
van de zorg. Het is belangrijk een lokaal en persoonsgericht team te ontwikkelen, waardoor 
de zorg dichtbij huis plaats kan vinden. De zorg wordt alleen uitbesteed wanneer dit lokaal 
niet geleverd kan worden, zo blijft de zorg persoonlijk en passend. 

Als gemeente moeten wij voor de zorgtaken een regierol vervullen en niet zelf zorgverlener 
willen zijn. Kaders stellen, sturen op gewenst resultaat en participeren met partners in het 
veld. 

Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor het gezond laten opgroeien van onze kinderen. Door 
goed onderwijs te bieden, kunnen zij hun talenten ontwikkelen. Wij kennen onze eigen 
kinderen het beste en door het schoolmaatschappelijk werk weer in ere te herstellen, bieden 
we voor iedereen kans op een gelijke start.  

Graag zouden wij de leerlingen die jaar 1 en 2 van de synthese klassen (klas van ca. 12 
leerlingen met intensieve begeleiding) hebben doorlopen deze intensieve begeleiding ook 
voor de bovenbouw aanbieden, zodat uitstroom in een vmbo-beroepsprofiel en doorstroom 
naar het MBO makkelijker wordt.   

Door een goede infrastructuur op te zetten, waarbij we de scholen betrekken, is het mogelijk 
om passende oplossingen te vinden voor elke unieke situatie. Het onderhoud van de 
gebouwen gaan we in kaart brengen en daar wordt een realistische begroting voor gemaakt.  
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Op deze manier kunnen alle kernen een eigen basisschool behouden en kan het onderwijs 
zoveel mogelijk dichtbij huis aangeboden kan worden.  

Structureel dient er geld gespaard te worden voor het onderwijs, zodat er altijd voldoende 
middelen beschikbaar zijn om toekomstige problemen aan te pakken. 

In deze regeerperiode zorgen wij ook dat er concrete stappen gezet worden, voor de al jaren 
uitgestelde nieuwe huisvesting van het Commanderij College aan de Sleutelbosch in Gemert. 

Wanneer er uitgeweken moet worden naar andere locaties is het belangrijk dat het openbaar 
vervoer hier goed op aansluit. Dit betekent dat dienstregelingen op elkaar afgestemd moeten 
worden, zodat er altijd openbaar vervoer mogelijk is. Ook wanneer vakantieperiodes van 
elkaar verschillen.  

Een mooie leefbare plek waar iedereen kan wonen en zich thuis voelt 

Een huis is een veilige plek waar je je prettig en thuis moet voelen. Precies om die reden is het 
belangrijk dat er voor iedereen een passend aanbod is. De woonvisie zorgt ervoor dat de 
woonbehoefte van onze inwoners concreet vertaald wordt naar het soort woningen die in 
woningbouwprojecten gerealiseerd worden.  

De woonvisie is in de periode 2018-2022 onvoldoende toegepast, waardoor er op dit moment 
een groot tekort is aan betaalbare koop en huurwoningen.  

Uitvoering geven aan de woonvisie zoals de VVD Gemert-Bakel voor ogen heeft, gaat ervoor 
zorgen dat er meer betaalbare huur en koopwoningen in Gemert-Bakel komen. Wanneer de 
woonvisie gehanteerd wordt, is er voor iedere ontwikkelaar gelijkheid en duidelijkheid.  

Het makkelijker maken van kavel- en huissplitsing gaat het aanbod vergroten. Nieuwe 
wetgeving dient zich aan waardoor het mogelijk wordt permanente bewoning van 
recreatiewoningen te legaliseren. De VVD Gemert-Bakel is hier voorstander van.  

Door de woonvisie echt toe te passen, iedere projectontwikkelaar gelijk te behandelen en als 
gemeente zelf hier ook het goede voorbeeld te geven, willen wij de disbalans op de 
woningmarkt herstellen. 

Het snel en realistisch ontwikkelen en bouwen, heeft een hoge prioriteit. Betaalbare huur en 
koopwoningen heeft daarbij topprioriteit. Met behulp van Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap met minimale kaders op te zetten, is het mogelijk naar eigen wens een 
huis te bouwen.  

Bij fijn wonen hoort ook dat een huiseigenaar geen melkkoe is, daarom willen wij geen hogere 
belasting voor woningeigenaren. We leven met elkaar in de gemeente en betalen hier 
allemaal aan mee.  
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Om je thuis te voelen in onze gemeente dienen de stoeptegels recht te liggen. Dit houdt in dat 
de weginrichting ook geschikt moet zijn voor mindervaliden en dat fietsen op een veilige 
manier plaats kan vinden. Ook moet het buitengebied veilig bereikbaar blijven voor 
wandelaars of hardlopers.  

Sporten moet beschikbaar zijn voor iedereen. Wanneer er een subsidie aan een vereniging 
toegekend wordt, kan hier een tegenprestatie voor verlangd worden, bijvoorbeeld dat 
kansarmen gratis kunnen sporten of dat sportvelden beschikbaar gesteld moeten worden 
voor de jeugdwerkers.  

Het doel is dat elke kern voldoende faciliteiten heeft, een pinautomaat, basisschool en een 
supermarkt zijn hierbij essentieel. Het borgen van de in de kleine kernen is een prioriteit van 
de VVD Gemert-Bakel. 

Om de leefbaarheid verder te vergroten is het ook belangrijk om een gezonde leefomgeving 
te hebben. Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de stikstofuitstoot omlaag te brengen, 
pleiten wij voor minder megastallen. Duidelijke regels over afstand tot een kern waarin 
bepaalde uitstoot wel toegestaan is.  

Door lokaal kopen te stimuleren en flexibel te zijn in het toepassen van multifunctionele 
landbouw, kunnen we een goed alternatief bieden. 

De VVD Gemert-Bakel vindt dat er een balans moet zijn tussen de belangen van de agrarische 
sector en het verbeteren van het woon- en leefklimaat in onze gemeente. Voor agrarische 
bedrijven die willen stoppen moeten er beleid komen waarin duidelijke kaders gesteld 
worden, waardoor er voor deze bedrijven ook na het boeren een toekomst is. Evaluatie van 
het VAB-beleid heeft daarbij prioriteit. 

Een veilige omgeving zodat je fijn op kan groeien en ontwikkelen  

Het is belangrijk dat de inwoners van Gemert zich veilig voelen. Om dit te waarborgen is het 
belangrijk dat de politie zichtbaar is. De politie waakt en bouwt met de buurt over een veilig 
Gemert-Bakel. 

Een belangrijk item van ons verkiezingsprogramma zijn de risico’s van drugs- en 
alcoholgebruik en minimaal net zo zorgelijk de gameverslaving onder onze jongeren.  

Drugsgebruik is een soort van genormaliseerde en geaccepteerd gedrag geworden in onze 
samenleving. Net als gameverslaving zijn het verleidingen voor de jeugd waar wij niet van weg 
moeten kijken en waar wij qua preventie flink in moeten investeren.   
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Wij willen als start, boven op de huidige activiteiten, hiervoor 100.000 euro per jaar extra 
uittrekken. Innovatief investeren in een preventieprogramma tegen Drugs-  Alcohol- en Game 
verslaving. Het DAG preventieprogramma.  

Door een goed programma samen te stellen, om jeugd te informeren over de gevolgen van 
overmatig drugsgebruik, kan er deelgenomen worden aan sessies met ervaringsdeskundigen. 
Het trainen van docenten, aanstellen van schoolcoaches en een '24 hours inside' bij een 
behandelingskliniek behoren tot onze ideeën.   

Wanneer er een horecavergunning toegekend wordt, hoort daar een tegenprestatie bij, die 
bijdraagt aan het voorkomen van overmatig drugs- en alcoholgebruik. Door het doen van een 
“donatie” in de preventie pot kunnen hier preventiemaatregelen van worden bekostigd.  

Door hulp te bieden om uit een uitkeringssituatie te komen, krijgen mensen de kans zichzelf 
te ontwikkelen en een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Ook statushouders 
nemen wij graag mee bij deze aanpak. 

Een gemeente waar het bruist en welke toeristen aantrekt 

Een bruisend centrum is niet alleen aantrekkelijk voor de burgers van Gemert-Bakel, maar ook 
voor bezoekers van buitenaf. Door recreatiemogelijkheden verder te ontwikkelen zoals 
bijvoorbeeld op de Stippelberg, kunnen wij als gemeente hier een extra impuls aan geven.  

Belangrijk aspect is dat er rekening gehouden wordt met de natuur, zodat recreëren hand in 
hand gaat met het intact houden van de prachtige natuur in onze gemeente. 

Ondernemers zijn het kloppend hart voor onze lokale economie en zorgen voor 
werkgelegenheid in de regio en onze gemeente. De VVD Gemert-Bakel hecht waarde aan een 
intensief contact met hen.  

Bereikbaarheid en betere ontsluiting van Gemert-Bakel in de regio is en zal daarbij een 
belangrijk aandachtspunt blijven voor ons. Net zoals de zucht naar regelgeving beperkt dient 
te worden tot het level van functioneel en noodzakelijk. 

Gemert-Bakel heeft een rijk aanbod aan culturele activiteiten. Na jaren van slecht onderhoud 
van De Eendracht en van het Kunstlokaal is de huisvesting in alarmerende staat. Voor de 
huisvesting van de Eendracht en het Kunstlokaal moeten knopen doorgehakt worden. 

In de regeerperiode 2018-2022 is er veel gepraat, maar weinig gedaan. De VVD Gemert-Bakel 
vindt dat er op korte termijn een uitgewerkt plan moet komen voor de huisvesting en 
middelen vrijgemaakt moeten worden voor nieuwe huisvesting.  

Gemert-Bakel moet ook in cultureel opzicht aantrekkelijk blijven.  

Waar verstandig met financiën wordt omgegaan 
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Juiste prioritering bij plannen om te investeren is zeer belangrijk. Een onderbouwing moet 
objectief zijn. Op deze wijze moeten keuzes en beleid gemaakt worden. We kunnen het geld 
maar één keer uitgeven. 

Structurele inkomsten en uitgaven moeten in balans zijn, alleen zo kunnen we verder werken 
aan een financieel gezonde toekomst van onze gemeente.  

Gemeentelijke leges moet gebaseerd zijn op de kostprijs. De gebruiker betaalt en de kostprijs 
moet onderbouwd zijn.  

Het verkiezingsprogramma in het kort 

Bestuur 

 De gemeente is er voor de inwoners en ondernemers en niet andersom  

 Bestuurlijke vernieuwing 

 Helder en transparant bestuur 

 Gemeenteraad betrekken bij politiek gevoelige onderwerpen 

 Verdere samenwerking met gemeenten 

 Burgerinitiatief 

 Jeugdraad opzetten om jongeren te betrekken 

Sociaal Domein 

 Zorginstelling leidend, gemeente stelt alleen de kaders 

 Geen bureaucratie en de handen naar voren halen 

 Minder regels en procedures 

 Lokaal en persoonsgericht team 

 Zorg alleen uitbesteden indien noodzakelijk 

 Verdere inzet jongerenwerk 

 Sporten is voor iedereen haalbaar 

Onderwijs 

 Scholen stimuleren zelf initiatief te nemen 

 Geld sparen voor het onderwijs 

 Onderhoud in kaart brengen en dit realistisch begroten 

 Goede infrastructuur voor onderwijs 

 Schoolmaatschappelijk werk terugbrengen 

 Syntheseklassen ook voor de bovenbouw realiseren 

Leefbaarheid 
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 Stoeptegels liggen recht en de weginrichting moet ook geschikt zijn voor minder validen 

 Sport voor iedereen 

 Dienstregeling openbaar vervoer ook bij verschillende vakantieperiodes afstemmen 

 Bij een subsidie aan een sportvereniging hoort daar een tegenprestatie bij m.b.t. het gratis 
sporten voor kansarmen 

 Veilig fietsen en wandelen 

 Voldoende faciliteiten per kern; basisschool, pinautomaat en supermarkt. 

 Betere luchtkwaliteit door minder megastallen 

 Lokaal kopen stimuleren 

 Multifunctionele landbouw stimuleren 

Bouwen 

 Uitvoering geven aan de woonvisie 

 Snel en realistisch bouwen 

 Beloftes waarmaken en bouwen naar behoefte 

 Meer sociale huurwoningen bouwen 

 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap met minimale kaders 

 Makkelijkere kavel- en huissplitsing mogelijk maken 

 Permanenten bewoning recreatiewoningen 

Toerisme 

 Ontwikkelen recreatiegebied Stippelberg 

 Bereikbaarheid en een betere ontsluiting is een aandachtspunt 

 Gemert-Bakel moet ook in cultureel opzicht aantrekkelijk blijven 

Financiën 

 Gezonde financiële situatie 

 Geen hogere belasting voor woningeigenaren 

 Verantwoord investeren 

 Inkomsten en uitgaven moeten in balans zijn 

Drug-, Alcohol- en gameverslavingsprogramma 

 100.000 euro per jaar voor drugspreventie 

 24 hours inside 

 Middelbare school coaches 

 Trainers voor docenten 
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 Investeren in het DAG preventieprogramma  

Veilige omgeving 

 De politie bouwt samen met de buurt aan een veilig Gemert-Bakel 

 Bij een horecavergunning voor een feest hoort een tegenprestatie m.b.t. drugs en 
alcoholpreventie. 

 Burgers helpen om uit een uitkeringssituatie te komen door stimuleringsprogramma’s  
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