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Voorwoord
De gemeente Rucphen is een mooie en sportieve gemeente met veel ruimte en boordevol
potentie, kortom een gemeente waar mensen willen wonen, werken, leven en genieten.
De VVD wil de gemeente Rucphen blijvend verbeteren. Wij vinden namelijk dat Rucphen niet
alleen een mooie gemeente moet zijn, maar boven alles ook een veilige en financieel gezonde
gemeente. Een Noord-Brabantse gemeente waar het voor alle bewoners, bezoekers en
ondernemers goed toeven is.
Rucphen is een gemeente met een wereldwijde uitstraling. Onder andere door de wieler- en
biljartsport. In deze gemeente stond de wieg van veel bekende wielrenners, biljarters en
andere sporters. Rucphen ligt bovendien gunstig gelegen op 20 minuten van zowel Antwerpen
als Breda. Het bos en de heide zijn vlakbij. Voor de toeristen is de gemeente Rucphen zonder
twijfel een ideale plek om te verblijven en bourgondisch te recreëren.
De VVD vindt dat Rucphen deze uitstekende positie nog beter zou kunnen uitdragen. De VVD
is bij uitstek de partij die het huishoudboekje van de gemeente goed in de gaten houdt. We
zijn voorstander van geen onnodige uitgaven en willen daar waar mogelijk lastenvermindering.
De VVD houdt zich aan zijn verantwoordelijkheid en durft beslissingen te nemen, ook wanneer
deze minder prettig zijn voor een deel van onze inwoners.
De komende jaren krijgt de gehele gemeente te maken met vergrijzing (mensen worden steeds
ouder) en ook met ontgroening (het aantal jonge mensen wordt in verhouding steeds minder).
De zorg voor deze groeiende groep ouderen is en blijft goed geregeld: de ouderen blijven
mobiel en er is een groot aanbod van activiteiten. We moet er op letten en trachten de
samenstelling van de beroepsbevolking gezond te houden. De gemeente moet bovendien
jonge en goed opgeleide mensen binden aan onze mooie gemeente. Een groot aantal
jongeren kiest na het afstuderen nog steeds voor een andere gemeente als vestigingsplaats.
Als de Rucphense arbeidsmarkt op termijn gezond en concurrerend wil blijven, dan moet de
gemeente er alles aan doen om zoveel mogelijk jongeren duurzaam aan de gemeente te
binden. Te denken valt aan nieuwbouw binnen én buiten de dorpsgrenzen en goede
bereikbaarheid plus voorzieningen in alle kernen. VVD Rucphen wil het voor ondernemers
makkelijker maar vooral ook goedkoper maken om binnen de gemeente te ondernemen.
Bovendien willen we als VVD Rucphen minder regels en ook minder gemeentelijke lasten.
Waarden als verantwoordelijkheid, vrijheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en
gelijkwaardigheid zijn voor de VVD belangrijk.
De VVD gelooft in de kracht van mensen en die kansen geven. Wie aan de slag wil gaan met
de eigen buurt en leefomgeving, wie een bedrijf wil starten of een evenement wil organiseren,
moet daartoe zoveel mogelijk kansen krijgen. De gemeente moet niet sturen op geluk maar
de vrijheid bieden voor al haar inwoners om dat geluk zelf vorm te geven.
VVD Rucphen heeft in september een bewonersonderzoek gehouden onder de inwoners van
de gehele gemeente. Hierin werd onder meer gevraagd naar de tevredenheid van de inwoners
en naar hun wensen. De resultaten van deze enquête zijn in dit verkiezingsprogramma
meegenomen. VVD Rucphen wil daarmee laten zien dat het belang en de wensen van de
inwoners van de gemeente het uitgangspunt is van haar politiek handelen.
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Economie en ondernemen
Waar draait het om?
Geld verdienen is een belangrijk onderdeel van ons bestaan. Tijdens de lange coronaperiode
hebben we kunnen ervaren hoe belangrijk het is om samen te werken. Hoe belangrijk het is
dat er ondersteunende maatregelen beschikbaar komen als het echt even tegenzit. Hoe
belangrijk het is dat de infrastructuur en informatievoorzieningen op een goed niveau
beschikbaar zijn. Ook hier is het vooral samen werken als ondernemers en overheid om de
economie te laten groeien en bloeien.
Wat we ook hebben geconstateerd is dat de ontwikkelingen op economisch gebied en
ondernemen zeer snel kunnen wijzigen. Dit betekent dat je flexibel dient te zijn en constant
aan innovaties dient te werken. Als VVD zijn wij groot voorstander van korte bestuurslijnen en
snel schakelen om de broodnodige vaart erin te houden.
Heldere communicatie en informatievoorziening zijn essentieel om goed samen te werken. Als
gemeente ben je aantrekkelijk voor ondernemers als dit proces op orde is. Rucphen is
gezegend met goede ondernemers en deze zijn georganiseerd in verschillende
belangenorganisaties. Het IKR en FOR zijn hiervan aansprekende voorbeelden. Ook hier geldt
dat het samenwerken en denken alleen maar winnaars gaat opleveren.
We zijn er ons van bewust dat ondernemen binnen de kernen en gemeente ook zijn
uitdagingen kent. In de detailhandel wordt het de komende jaren een opgave om de juiste
balans te vinden tussen online shoppen of offline winkelen. Daar waar het verdienmodel de
huidige bedrijfsvoering niet meer toelaat zullen ondernemers en de gemeente creatief dienen
te zijn. Dit kan zowel financieel, faciliterend als vergunning technisch zijn en daar waar nodig
kunnen we onderzoeken en extra studies stimuleren om de juiste inzichten te verkrijgen.
In het buitengebied zijn het vooral de agrarische bedrijven die hier voor de continuïteit en
leefbaarheid van dit gebied zorgen. Gezien de ontwikkelingen in deze sector is het
noodzakelijk dat we alternatieve bedrijfstakken de kans geven om samen met de huidige
branches ook het buitengebied aantrekkelijk te houden voor onze ondernemers en inwoners.
Binnen de gemeente zijn veel ambachtelijke bedrijven actief en hebben we veel vakmensen
die op zelfstandige basis werken. Voor de kleinschalige bedrijven is het belangrijk aangepaste
huisvesting beschikbaar te hebben. Ook hier willen wij als VVD graag de ruimte bieden om dit
te realiseren.
Als het gemeentebestuur een goed klimaat schept voor ondernemers dan werkt dit stimulerend
voor de lokale economie. Een goed draaiende economie biedt kansen voor mensen om geld
te verdienen en dit zorg voor welvaart en welzijn. Het financiële huishoudboekje is dan op orde
en dit biedt rust en kansen om de noodzakelijke ontwikkeling mee te volgen en zo
toekomstbestendig te blijven.
Dit is belangrijk omdat:
Lokale ondernemers geven de verenigingen in de dorpen financiële armslag en bieden
vrijwilligers de kans om leuke evenementen te organiseren.
Regionaal samenwerken voor een goede economische ontwikkeling met kansen voor de
inwoners op de regionale arbeidsmarkt.

Verkiezingsprogramma VVD Rucphen 2022-2026 “Lokaal Sterk”

4

Creativiteit in ondernemen zorgt voor een leefbare gemeente die voorziet in de dagelijkse
behoeftes van onze inwoners.
Eigen ondernemers gaan waar het kan voor als het om uitvoering van werkzaamheden en
aanschaf van goederen gaat binnen de eigen gemeentegrenzen.
Een goed ondernemersklimaat zorgt voor een goede invulling van de beschikbare ruimte op
het bedrijventerrein en bestaande bedrijfsgebouwen in de gemeente.
Bij een goede economische ontwikkeling staat duurzaamheid hoog in het vaandel en dit is een
broodnodige ontwikkeling gezien de klimaatverandering en de daaruit merkbare gevolgen.
Succesvolle ondernemers stimuleren de vrijetijdseconomie, horeca en toerisme binnen de
gemeente. Ook eigen inwoners hebben hier voordeel bij zoals de ontwikkelingen in en rondom
de Binnentuin.
Initiatieven zullen worden gestart bij een goed ondernemersklimaat binnen de gemeente en
hier dient het gemeentebestuur als vanzelfsprekend in te participeren.
Als ondernemersvriendelijke en toeristische gemeente wil je ook uitstralen dat je staat voor
groei en bloei en dit dan letterlijk wil laten beleven door een juiste aankleding van de
dorpskernen en een schone en geordende openbare ruimte. De VVD staat voor een compleet
plan om binnen alle kernen de ruimtes op te fleuren met planten en bloemen naar het
voorbeeld van de huidige baskets in het centrum van Rucphen en de aankleding van de
boomvakken in de Sint Janstraat van Sprundel.

Hoe we dit bereiken
•

•

•

•

•

Inhuur van personeel is een belangrijke succesfactor binnen het ondernemerschap.
We kunnen niet meer zonder inzet van arbeidsmigranten. Hier hoort ook goede
huisvesting bij en als goed werkgever wil je dit verantwoord organiseren. VVD
ondersteunt hierin het regionaal beleidsplan wat een gezamenlijke aanpak kent voor
de regio West-Brabant
De eerste indruk geeft je geen tweede kans is een belangrijk gezegde binnen
ondernemerschap. De rotondes binnen de gemeente laten zien hoe het ook kan. Een
mooi voorbeeld hoe ondernemers en gemeente samen kunnen zorgen voor een goede
eerste indruk en dit dient ook doorgetrokken te worden in het onderhoud van de
openbare ruimtes.
Wij borduren verder op de toekomstvisie en structuurvisie 2030 waar aandacht is voor
uitbreidingspotentie van bestaande bedrijven en ruimte voor huisvesting van nieuwe
bedrijven.
De detailhandel kan rekenen op een goede bereikbaarheid van de winkels en dat we
voldoende ruimte blijven bieden betreffende parkeren en dit gratis blijft voor de
bezoekers.
Als VVD Rucphen blijven wij alert en alle verantwoorde initiatieven die er gaan komen
kunnen rekenen op positieve aandacht en indien nodig op ondersteuning bij het
realiseren ervan.
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Werk en financiële zekerheid
Wat we voor u willen
Zekerheid wordt vaak gekoppeld aan financiën en toekomstperspectief en werk is hier een
belangrijk onderdeel van.
Waar draait het om?
Zekerheid is een breed begrip en gekoppeld aan onderwerpen komt de betekenis pas goed
tot zijn recht.
Financiële zekerheid is een van de speerpunten die we als VVD-Rucphen hoog in het vaandel
hebben. De aandacht hiervoor heeft alles te maken met de zekerheid die we willen bieden
richting toekomst. We kunnen van alles willen binnen onze gemeente. Voorwaarden zijn wel
dat we het in de toekomst kunnen blijven garanderen en betalen. Dit is de reden dat wij kritisch
zijn als het om grote investeringen gaat. De investering is de start maar het onderhouden en
toekomstbestendig financieren is zeker zo belangrijk. Het gemeentelijk huishoudboekje is ons
kompas en willen we graag positief houden voor de toekomst zonder de inwoners onnodig
extra te belasten. Sociale zekerheid is voor het gevoel binnen de gemeenschap en op
persoonlijk vlak zeker zo belangrijk. Als VVD-Rucphen zijn wij voorstander van sociale
rechtvaardigheid. Iedereen moet kunnen rekenen op noodzakelijke hulp als dit nodig is. Als
het niet lukt om via je eigen mogelijkheden zelfstandig de problemen het hoofd te bieden is
terugvallen op het sociale vangnet belangrijk. Samenwerken is noodzakelijk om de zekerheid
te blijven bieden die we als gemeente willen geven. Een mooi voorbeeld is het Werkplein Hart
van West-Brabant waar werk en inkomen samen komen. Zit je zonder werk en dus inkomen
is dit de centrale plaats waar je hulp kan krijgen. Dit geld voor ondernemers en werknemers
en de covid 19 pandemie heeft aangetoond dat dit werkt!
Economisch werken we in een breder verband samen om zoveel mogelijk werkgelegenheid te
creëren voor inwoners van de gemeente Rucphen en de concurrentiepositie van ondernemers
te versterken. Werk betekent inkomen en dit staat weer voor een stabiele toekomst met
perspectief. Als je door omstandigheden niet kan meedoen met het proces rondom werk en
financiële zekerheid dan verwachten wij als lokale VVD dat je op een andere wijze bijdraagt
aan de leefomgeving. Iedereen kan participeren in de leefomgeving en maatschappelijk
bijdragen aan het welzijn van de Rucphense inwoners. Wij begrijpen dat dit voor iedereen
anders eruit kan zien. Daar waar beperkingen het niet toelaten wordt de verwachting bijgesteld.
Wij willen wel dat er samen naar de mogelijkheden wordt gekeken en op welke wijze je kunt
bijdragen aan het welzijn van de gemeente. Iedereen is van toegevoegde waarde en alle kleine
beetjes helpen. We willen helpen waar het kan maar verwachten dat de persoonlijke kennis
en kunde die bij iedereen aanwezig is wordt ingezet in het algemeen belang. Diegene die niet
willen zullen hier de consequenties van dienen te accepteren en diegene die echt niet kunnen
zullen worden geholpen door de inzet van derde en dit zowel door vrijwilligers als
professionals.

Waarom is dit belangrijk?
Samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen dragen bij aan de
toekomstbestendigheid van onze gemeente en het welzijn van onze inwoners. VVD Rucphen
maakt onderdeel uit van VVD Marklanden en die bestaat uit VVD Etten Leur, VVD
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Halderberge, VVD Moerdijk en VVD Rucphen. Via dit netwerk zijn wij meer in staat invloed uit
te oefenen op de samenwerkingsverbanden, de gemeenschappelijke regelingen, het
gevoerde regionaal beleid en biedt dus meer zekerheid.
De gemeentebegroting is één van de belangrijke speerpunten binnen onze politieke aandacht.
Hierin wordt bepaald hoe we met de financiële mogelijkheden omgaan en wie aanspraak
maakt op financiële ondersteuning. De praktijk wijst uit dat dit werkt voor de inwoners en dat
we één van de meest stabiele financiële gemeenten in West-Brabant zijn en dit willen we zo
houden. Wij letten ook op de portemonnee van de inwoners en blijven vasthouden aan een
maximale stijging van de OZB van 2% per jaar.
Sociale zekerheid is een belangrijke pijler waar de laatste jaren veel aan is gedaan. We weten
dat er veel zorgen zijn over de kostenstructuur en de financiële huishouding van veel
zorgverleners. Wij willen graag onze verantwoordelijkheid hierin nemen en hebben altijd
gepleit voor een goede monitoring. De monitor sociaal domein die per kwartaal wordt
opgeleverd geeft ons inzicht en maakt dat we kunnen anticiperen in een vroeg stadium op
trends die zichtbaar worden. Het resultaat is dat we als een van de weinige gemeentes de
zorg betaalbaar hebben gehouden en hier willen we de komende jaren voor blijven vechten.
Economisch is het spannend geweest de afgelopen jaren. Door een stabiel beleid en
voldoende aandacht voor de ondernemers is het toekomstperspectief bewaard gebleven in de
regio en dus ook in onze gemeente. We beschikken over topondernemers die dit mede
mogelijk hebben gemaakt. Ook in het buitengebied van de gemeente zorgen de agrarische
ondernemers voor zekerheid betreffende de leefbaarheid en werkgelegenheid. Zacht fruit en
boomteelt ontwikkelen zich tot een goed alternatief binnen de sector en verstevigen zo de
regionale economie. Dit zorgt voor werk en zekerheid en deze ontwikkelingen ondersteunen
wij graag als VVD Rucphen.
Hoe we dit bereiken
•

•

•

•

Eigen ondernemers krijgen voorrang bij uitvoering van werkzaamheden, het leveren
van producten en diensten. Het gemeentelijk inkoopbeleid moet hierop worden
afgestemd. Hier gaan wij graag voor als VVD Rucphen.
Sociale zekerheid is sterk afhankelijk van een goed netwerk aan vrijwilligers. Hier wil
VVD Rucphen een stimulerende en faciliterende rol in blijven spelen richting de
toekomst
Participeren als overheid in initiatieven is een begrip wat de laatste jaren is
geïntroduceerd. Burgerinitiatieven ondersteunen met raad en daad en omgekeerd dat
burgers participeren in de overheidsplannen is de bedoeling. De bedoeling is om
samen te zorgen voor de sociale en economische zekerheid waar we achter kunnen
staan. Ook hier staat VVD Rucphen volledig achter.
Het onvoldoende op de hoogte zijn van mogelijkheden zorgt voor onzekerheid en dat
willen we graag voorkomen. Communiceren en informeren zijn hierbij de
kernelementen. Er is heel veel informatie beschikbaar, maar de vraag is hoe bereiken
we de doelgroep die er belang bij heeft. Hiervoor is maatwerk nodig en hier willen wij
op inzetten in de gemeentelijke communicatieplannen. Samen met de groep top
vrijwilligers en via de sociale en culturele organisaties willen wij dit handen en voeten
geven in de praktijk.

Verkiezingsprogramma VVD Rucphen 2022-2026 “Lokaal Sterk”

7

Veiligheid
Waar draait het om?
Ondermijnende criminaliteit
Jaarlijks wordt 18 miljard euro verdiend met criminele activiteiten, voornamelijk met
grootschalige drugshandel. Geregeld lezen we in de krant dat een XTC lab in het buitengebied
is opgerold of drugsafval is gedumpt. De lijst is eindeloos.
Door middel van witwassen wordt veelal dit crimineel geld geïnvesteerd in onroerend goed of
legale bedrijven. Dit gaat vaak gepaard met intimidatie, corruptie en excessief geweld. Dit
wordt ondermijnende criminaliteit genoemd. Iedere gemeente, groot of klein heeft last van dit
veelkoppig monster. Helaas ontkomt onze Gemeente ook niet aan ondermijnende criminaliteit
en dit geeft bij onze inwoners in hoge mate een gevoel van onveiligheid.
Veel burgemeesters zijn het zat en hebben een manifest ondertekend. Ook onze
Burgemeester heeft dit manifest ondertekend. Inmiddels staat de bestrijding van
ondermijnende criminaliteit prominent op de landelijke politieke agenda. Ondermijnende
criminaliteit is niet alleen een bestuurlijk probleem van de Gemeente, maar feitelijk van de hele
samenleving. De inwoners zien in hun directe omgeving ook wel eens vreemde of verdachte
dingen. Uit angst voor represaille durven ze deze voorvallen echter niet te melden bij de Politie
of Gemeente.
VVD Rucphen vindt dat op dit onderwerp nog heel wat terrein te winnen is. De roep vanuit de
inwoners is dat politie en BOA’s meer zichtbaar aanwezig zouden moeten zijn in onze
kerkdorpen en meer in gesprek moeten komen met de inwoners. Op deze manier kan er een
vertrouwensband ontstaan, waardoor dergelijke uitwassen wel gemeld worden.
Onze jongeren moeten tot slot behoed worden voor de gouden roltrap richting het grote geld.
Camping Witte Plas
De verloedering van camping De Witte Plas is bij veel inwoners een doorn in het oog. Velen
zien in deze camping een bron van onveiligheid. Gerichte acties in het recente verleden
hebben overduidelijk uitgewezen dat op deze camping veel arbeidsmigranten onder
erbarmelijke omstandigheden wonen. VVD Rucphen wil niet dat deze camping verder afglijdt
naar een tweede Fort Oranje.

Hoe we dat bereiken
•

•

•
•

VVD Rucphen wil zich sterk maken voor een verdere optimalisatie van de inzet of de
komst van meer wijkagenten en BOA`s die specifiek ingezet worden voor de bestrijding
van ondermijnende criminaliteit. In de landelijke begroting is structureel hiervoor 500
miljoen beschikbaar gesteld. Buurtpreventisten kunnen hierbij een belangrijke rol
spelen.
Meer gericht inzet van veiligheidscamera`s in de openbare ruimte. Dit kan bijdragen
aan de veiligheid, mits hierbij niet onnodig de privacy van de burgers geschonden
wordt.
Het opzetten van een programma voor jongeren waardoor zij zicht hebben op een
studie en werk.
Primair zal ingezet worden op het saneren van de camping. Mocht dat onhaalbaar zijn
dan zal een streng overheidsoptreden moeten volgen om deze camping weer camping
te laten worden, maar zeker geen broeinest waar de criminelen zich veilig wanen.
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Ruimte voor bouwen
Wat we voor u willen
Voldoende nieuwe woningbouw en bouwen naar behoefte blijft van essentieel belang.
In overleg met de provincie gaan we voor honderden extra woningen boven op het huidige
woningbouwprogramma. Daarmee gaan we ontgroening van de bevolking tegen en is er
passende huisvesting voor de senioren. De komende jaren worden er meer dan 500 nieuwe
woningen in de verschillende dorpen gebouwd en er wordt voldoende gebouwd in de kleinste
dorpen.
Om het voorzieningenniveau en het verenigingsleven in de toekomst op peil en bloeiend te
kunnen houden moet onze gemeente dan ook tenminste voor eigen inwoners bouwen. Het is
voor jongeren in de huidige situatie zeer moeilijk en in een aantal gevallen zelfs onmogelijk
een betaalbaar huis vinden.
Er moet een ruime keuze zijn voor alle groepen in prijs en soort woning. Wie wil huren of kopen
moet in voldoende mate in Rucphen terecht kunnen. Het is goed toeven in oude en nieuwe
wijken, met de noodzakelijke voorzieningen voor jong en oud op korte afstand.
Inwoners van de gemeente Rucphen hebben voorrang op huur- en koopwoningen.
In het buitengebied komt steeds meer agrarische bebouwing leeg te staan. Hiervoor willen we
passende oplossingen bieden. Daarvoor hebben we de medewerking van de provincie nodig.
Zonder deze medewerking komt hiervoor geen oplossing. We willen verruiming van het gebruik
- dus niet agrarisch en toch passend in de landelijke omgeving - bieden. Het splitsen van
langgevelboerderijen en woningen in boerderijstijl behoort tot de mogelijkheden. Want deze
gebouwen mogen niet ten prooi komen aan (ondermijnende) criminaliteit voor drugslabs en
hennepteelt.
Vergunningen dienen zo snel mogelijk afgegeven te worden en de procedures dienen verder
versoepeld en vereenvoudigd te worden, zeker na het invoeren van de Omgevingswet.
Hoe we dat bereiken

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Met onder andere de tweede fase van de wijk Hofstede in Rucphen, de uitbreiding van
de wijk De Berg in Schijf, het daadwerkelijk bouwen van de wijk Zegge Oost en
binnenstedelijke herontwikkelings- en inbreidingslocaties in verschillende dorpen
geven we invulling aan de bouwopgave voor onze gemeente.
Op basis van de geactualiseerde woonvisie willen we betaalbare huur- en
koopwoningen voor starters, éénpersoonshuishoudens en senioren laten bouwen.
Middel dure huurwoningen zijn gewenst voor doelgroepen met middeninkomens.
We geven ruimte voor de plaatsing van mantelzorgwoonruimten voor senioren in zowel
de bebouwde kom als het buitengebied. In vrijstaande bijgebouwen moet het inrichten
van een mantelzorgwoonruimte mogelijk worden.
We roepen verruimende mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwingen in
het buitengebied in het leven.
We maken het splitsen van grote woningen/boerderijen in het buitengebied mogelijk.
We blijven inzetten op ‘bouwen op eigen kavels door zelfbouwers’ en ‘particulier
opdrachtgeverschap’.
We zorgen voor bouwplancapaciteit in elk kerkdorp, zodat er jaarlijks voldoende
nieuwe woningen in afstemming op vraag en behoefte gebouwd worden.
We bevorderen eigen woningbezit door optimale inzet van de starterslening.
We verruimen de mogelijkheden van een starterslening.
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•
•

•

•
•

Inwoners van de gemeente Rucphen hebben voorrang op huur- en koopwoningen, dit
wordt vastgelegd in diverse regelingen.
We zetten in op levensloopbestendig en duurzaam/energiezuinig bouwen. Het huidige
woningbestand moet uitgebreid worden met nul-op-de-meterwoningen. We stimuleren
zonnecollectoren op daken van woningen en bijbehorende panden.
Nieuwe woningbouw moet passen in een dorps karakter en het uitgangspunt is om
zoveel mogelijk grondgebonden woningen te realiseren. In de centra van de dorpen is
hoogbouw in een passende vorm ook mogelijk.
Er worden voldoende aantrekkelijke speelplaatsen gecreëerd binnen nieuwe
wijken/nieuw her in te richten wijken.
We pakken locaties in de kernen die staan of dreigen te verpauperen de komende
periode aan met woningbouw of andere passende invulling.
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Goed bereikbaar over de weg
Wat we voor u willen
Een zo veilig mogelijk wegen-, voet- en fietspadennet in onze gemeente!
Goed bereikbaar zijn zonder te veel kilometers te hoeven afleggen is waar we voor gaan. Ieder
dorp heeft recht op het gemak van goede wegen en fietspaden die zo optimaal mogelijk
aangesloten zijn op het regionale wegen- en fietspadennetwerk. Wij vinden veiligheid hierin
een belangrijk item. In de woonwijken wordt hier extra aandacht aan gegeven door, daar waar
nodig, verdergaande snelheid remmende maatregelen door te voeren. Schoolgaande
kinderen moeten veilig de school kunnen bereiken. Daar waar nodig leggen we extra
verhoogde zebrapaden aan met verlichting, om zo een veilige oversteekplaats te creëren.
Stoepen worden daar waar mogelijk verbreed, zodat mensen met een kinderwagen of rollator
hier goed gebruik van kunnen maken.
Inmiddels is de uitvoering van de omleiding ver gevorderd en zijn we beland bij de laatste fase
van dit project. Het gaat onze gemeente veel voordeel opleveren door de betere
bereikbaarheid van bedrijventerrein De Nijverhei en het vrijetijdsgebied De Binnentuin. De
dorpen Rucphen, St. Willebrord en Sprundel worden van onnodig verkeer ontlast. De
omleiding maakt deze dorpskernen verkeersluw (en dat verhoogt de leefbaarheid en
veiligheid).
Hoe we dat bereiken
• Aanleg van de laatste fase van de omleiding – De “Leijkensweg tussen de
Bernhardstraat en de Gebrande Hoefstraat.
• We weren het doorgaande vrachtverkeer in de dorpen en handhaven dit.
• De Lage Zegstraat is alleen voor verkeer vanuit Zegge naar de Nelson Mandelaweg
toegankelijk. Vanuit noordelijke richting van de Nelson Mandelaweg kan niet meer de
Lage Zegstraat ingereden worden. Vanuit zuidelijke richting nog wel.
Het oostelijk deel van de Lage Zegstraat wordt 30 km-gebied. De doorgaande route
wordt Nelson Mandelaweg, Leemstraat en Rijksweg -Noord en omgekeerd. Ontstaan
er op dit traject knelpunten dan worden die aangepakt. Voor de Leemstraat is wel
medewerking van de buurgemeente Roosendaal nodig.
• We pakken oversteekplaatsen die verkeersonveilig zijn aan. Onze kinderen en jeugd
hebben het recht om op een veilige manier hun bestemming te bereiken.
• Daar waar nodig leggen we (verhoogde) zebrapaden aan bij reconstructies van straten.
• De zebrapaden worden met sensoren op de weg verlicht.
• Op de hoofdwegen van de dorpen komen verkeersbeperkende maatregelen.
• We zorgen voor structureel onderhoud aan de openbare weg en brengen deze met
een inhaalslag op een hoger niveau.
• De stoepen worden daar waar mogelijk verbreed en tegels opgehaald, zodat mensen
met een kinderwagen, rollator hiervan goed gebruik kunnen maken.
• Te hoge randen van de parkeervakken in de St. Janstraat in Sprundel worden
vervangen, rechte parkeervakken worden toegankelijker gemaakt door schuine
inrijbanden
• Grasbetonstenen komen langs die wegen in het buitengebied waar ze te smal zijn voor
het grote landbouw- en vrachtverkeer.
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•
•
•

•
•
•
•
•

We leggen een goede kiss en ride strook aan bij de bushalte Sprundel-St. Willebrord
We zorgen voor een veilige fietsenstalling bij de bushalte Sprundel-St. Willebrord
We houden de dorpsbus in stand en stimuleren een verder gebruik hiervan. Verder
wordt onderzocht of het ANWB-automaatje een plek binnen onze gemeente dient te
krijgen
We werken aan een verbeterde dienstregeling (betere aansluiting op bus- en
treinstation in Etten-Leur) in overleg met de provincie en het openbaarvervoerbedrijf
We faciliteren landbouwverkeer buiten de centra van de dorpen om.
We faciliteren meer laadpalen in de openbare ruimte
We voorzien het buitengebied van meer (slimme) openbare verlichting
We faciliteren een snelle fietsverbinding tussen Roosendaal en Etten-Leur
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Aantrekkelijke woongemeente
Wat we voor u willen
De gemeente Rucphen is een aantrekkelijke woongemeente met een groen karakter, dorpen
die gemeenschapsgevoel uitstralen en een aanbod aan voorzieningen heeft die door onze
inwoners en ‘gasten’ als goed beoordeeld worden. De gemeente Rucphen is en blijft dus een
gemeente waar het gewoon goed wonen is. Een gemeente waar we trots op zijn.
Leefbare dorpen zijn het uitgangspunt. Elk dorp voorziet in de eigen basisvoorzieningen zoals
een basisschool, lokale horeca, een gemeenschapshuis en winkels voor dagelijkse
boodschappen. De openbare ruimte ziet er verzorgd uit. Openbaar groen wordt goed
onderhouden en de wegen en voet- en fietspaden bevinden zich in een goede
onderhoudstoestand. Bij het herinrichten van ‘oude’ wijken overleggen we actief met de
bewoners. De aanleg van speelvoorzieningen voor kinderen worden hierbij niet vergeten.
Voor jong en oud zijn er voldoende woningen in aanbod. Bouwen, bouwen, bouwen is ons
credo! Ontgroening en krimp moet worden voorkomen. Er dient gebouwd te worden naar
behoefte en voor de verschillende doelgroepen zoals starters, éénpersoonshuishoudens,
senioren en mensen met een zorgvraag. Voor zelfbouwers blijven ook kavels beschikbaar.
Hoe we dat bereiken

•

•
•
•
•
•
•

•

Er moet gebouwd worden naar behoefte en doelgroepen: sociale huurwoningen voor
de primaire doelgroep, middeldure huur- en goedkope koopwoningen voor starters en
middeninkomens, levensloopbestendige woningen voor senioren. Zelfbouwers krijgen
ook een kans door beschikbare kavels.
De komende jaren worden er 500 nieuwe woningen gebouwd, verdeeld over alle
dorpen op nieuwe locaties of op inbreidingslocaties
De leefbaarheid van de kleinste dorpen Schijf en Zegge blijft op peil.
De centra van Sprundel, Rucphen en St. Willebrord worden op basis van de
centrumplannen in deze periode afgerond.
De huidige locatie van het woonwagenkamp aan de Helakkerstraat te Rucphen laten
we ongemoeid.
In samenwerking met bewoners en ondernemers gaan we voor behoud van een
diversiteit aan winkels en voorzieningen in de dorpen.
Plannen voor het herinrichten van straten en wijken, groenvoorzieningen en pleinen
bereiden we actief voor in overleg met bewoners, ondernemers en andere
belanghebbenden.
We maken actief gebruik van aanwezige kennis in adviesraden, bij
vrijwilligersorganisaties en in het bedrijfsleven.
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Landbouw en natuur
Wat we voor u willen
De land- en tuinbouw is ontzettend belangrijk voor de economie, dus ook voor de Rucphense
economie. VVD-Rucphen is trots op de keihard werkende ondernemers in de land- en
tuinbouw. Wij willen hun positie verder verbeteren. Daarom verminderen we het aantal regels
en maken we de regels die er nog wel zijn makkelijker.
Boeren en tuinders maken volwaardig onderdeel uit van onze samenleving. Zij zijn betrokken
en nemen de verantwoordelijkheid dat voor onze generatie en generaties na ons genoeg
voedsel beschikbaar is, voor mens en dier. De omgeving waarin boeren en tuinders wonen en
werken, wordt met zorg beheerd.
De agrarische sector is zelf voldoende in staat om natuur te ontwikkelen en beheren.
Natuurontwikkeling met het oog op voldoende beschikbaarheid van grond is hierbij het
uitgangspunt. Denk hierbij aan het meer grondgebonden maken van veehouderijbedrijven.
De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het buitengebied als het gaat om de
openbare ruimte zoals wegen, bermen en sloten. Samenwerking met het waterschap
Brabantse Delta, natuurorganisaties en Rijkswaterstaat is de basis van een aantrekkelijk
buitengebied en goed natuurbeheer.
VVD-Rucphen zet in op goede afspraken met deze partijen en staan voor het geven aan
voldoende ruimte om het buitengebied aantrekkelijk te houden voor alle partijen. VVDRucphen is zich ervan bewust dat we goede ondernemers hebben die met hard werken en
slimme investeringen zorgen voor een bloeiende sectoren bijdragen aan een goede balans in
het buitengebied.
Iedereen moet in onze gemeente van de mooie natuur kunnen genieten. VVD-Rucphen wil
daarom dat er zoveel mogelijk natuur openbaar toegankelijk blijft. De waarde van natuur wordt
veel duidelijker als je er mag wandelen en fietsen, of er als kind mag spelen.
De afgelopen jaren hebben we vaker extreem weer en aanhoudende droogte gezien. In zowel
de natuur als bewoond gebied wil VVD-Rucphen zorgen voor natuurlijke wateropslag. Zo
kunnen we hoosbuien opvangen en hebben we in tijden van droogte juist water achter de
hand. Zoet water is namelijk niet alleen belangrijk voor de natuur, ons drinkwater, maar ook
voor onze economie. De land- en tuinbouw kunnen niet zonder zoet water.

Hoe we dat bereiken
•

•

•

Agrarische ondernemers krijgen ruimte voor de ontwikkeling van hun bedrijf en via
maatwerk kan verdere uitbreiding van bestaande bedrijven plaatsvinden of een
(ondergeschikte) nevenactiviteit worden toegevoegd. Uiteraard passend en ingepast
in de omgeving.
Rucphen omarmt het nieuw provinciaal beleid wat geboden wordt voor de
ontwikkelingen op het gebied van teeltondersteunende voorzieningen en de
verplaatsing van bestaande glastuinbouwlocaties.
In de Rucphense Omgevingsvisie moet aan de land- en tuinbouwbedrijven de kans
geboden worden zich verder te kunnen ontwikkelen.
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•
•
•

•

In het landschapsontwikkelingsplan krijgt de land- en tuinbouw de juiste plek! Deze
sector is namelijk een belangrijke partner in ons buitengebied.
Er moet een goede balans komen tussen natuur en landbouw. Aanleg van nieuwe
natuur mag niet ten koste gaan van de uitoefening van agrarische bedrijvigheid.
Uitgangspunt is een goede landschappelijke inpassing van gebouwen en
(teelt)ondersteunende voorzieningen. Dit wel in het licht van een betaalbare en in
verhouding staande landschappelijke inpassing.
Rucphen blijft de ontwikkelingen rondom Treeport (boomteelt) en Fruitport (fruitteelt)
op de voet volgen en waar nodig worden deze in beleids- en uitvoeringsplannen
opgenomen.
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Klimaat en duurzaamheid
Wat we voor u willen
Duurzame energie opwekken is noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende energie te
hebben. Bovendien verminderen we zo de uitstoot van CO2, wat het klimaat ten goede komt.
Nederland breed wordt dit opgepakt. VVD-Rucphen wil hieraan op Rucphense schaal een
steentje bijdragen.
Wij willen een energiemix waarmee we altijd kunnen vertrouwen op schone energie. Ook als
de zon niet schijnt en de wind niet waait. Kernenergie is volgens VVD-Rucphen een onmisbaar
onderdeel van die mix. Helaas kan een kleine lokale overheid, zoals Rucphen, hierin niet het
initiatief pakken.
De markt voor duurzame energie is volop in ontwikkeling. Ondernemers en onderzoekers
verdienen alle ruimte om hun bijdrage te leveren.
De stikstofcrisis is niet de schuld van één sector. Het beste is om de problemen bij de bron
aan te pakken. Daarom willen wij de bouw, industrie en landbouw duurzamer maken. Dat doen
we in overleg met de sectoren. Alle sectoren dragen hun steentje bij.
De weertypes zoals lange perioden van droogte en extreem veel regen komen steeds meer
voor. Ook onze gemeente wordt hierbij getroffen. Lokale verdroging en hittebestrijding kan
tegengegaan worden door meer groen in de dorpen terug te brengen en het regenwater ter
plaatse in de bodem te laten zakken in plaats van af te voeren.
Als gemeente heb je een voorbeeldfunctie. Dus overgaan op elektrische dienstvoertuigen, het
leggen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, het afkoppelen van
regenwaterafvoeren van de riolering en het zoveel mogelijk ter plaatse opvangen van
regenwater in woonwijken en andere openbare ruimtes.

Hoe we dat bereiken
• Uitvoering geven aan de gemeentelijke Duurzaamheidsvisie en de onderliggende
uitvoeringsagenda Duurzaamheid. Denk daarbij als voorbeeld aan opvang van
regenwater. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij nieuwbouwprojecten
voldoende aandacht om de extreme piekbelasting te kunnen managen door aanleg van
voldoende opvang/retenties. Daar waar het kan minder verharding aanleggen en meer
groen voor in de plaats. Ook privéterreinen en voor- en achtertuinen kunnen een
bijdrage leveren. VVD-Rucphen wil voluit inzetten op voldoende informatieverstrekking
en communicatie over het belang en het voordeel van duurzaamheidsvraagstukken.
• Uitvoering geven aan de Visie zonne- en windenergie waarbij zonneprojecten in
uitvoering genomen moeten worden en windprojecten na 2030 in beeld komen.
Inzetten op lokale mogelijkheden. De eerste prioriteit is om de beschikbare daken te
benutten voor zonnepanelen, te beginnen bij de gemeentelijke gebouwen. De
nieuwbouwprojecten worden gasloos en er wordt ingezet op zonnepanelen en
warmtepompbronnen. Het Rucphens grondgebied is zeer beperkt in het plaatsen van
windturbines en hier zullen we de komende 10 jaar ook zeker geen initiatieven in
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ondersteunen. De verdergaande technologische ontwikkelingen worden bepalend hoe
het er na 10 jaar uitziet in de wereld van de energievoorziening.
• De agrarische sector direct betrekken bij de realisatie van zonne- en windprojecten
zodat boeren en tuinders minder of zelfs onafhankelijk worden van
projectontwikkelaars.
• Het faciliteren van lokale samenwerking met de agrarische sector, inwoners en
plaatselijke energiecoöperaties om duurzame energie-initiatieven van de grond te
krijgen.
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Migratie en integratie
Wat we voor u willen
VVD Rucphen staat voor zoveel mogelijke opvang van vluchtelingen in de regio van herkomst.
Bij vluchtelingen waar dit niet lukt staan we open voor opvang in Nederland, maar als het weer
veilig is gaan ze weer terug naar hun thuisland. Natuurlijk hebben we ook vluchtelingen die
zich tijdelijk of structureel in ons land moeten vestigen. Ook onze gemeente is wettelijk
verplicht om hier dan verantwoordelijkheid te nemen en mensen op te vangen. Verdeling van
deze mensen dient zoveel mogelijk te geschieden over de verschillende kerkdorpen van onze
gemeente waarbij ook zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met onze eigen inwoners
welke op wachtlijsten staan voor een woning in onze gemeente.
Rucphen ontkomt ook niet aan de vestiging van arbeidsmigranten. Ook zij hebben
huisvestiging nodig. Zonder inzet van deze arbeidsmigranten zou de “Rucphense economie”
niet zo goed draaien. Vooral in de landbouw en bij productiewerkzaamheden zijn zij nu en in
de toekomst onmisbaar.
VVD Rucphen sluit niemand uit, maar wij verwachten wel dat de mensen die zich in onze
gemeente vestigen zo snel mogelijk integreren.
Hoe we dat bereiken
•

VVD Rucphen is voor gelijke opvang in alle gemeenten waarbij onze gemeente niet
meer dan het wettelijk aantal opgelegde vluchtelingen gaat huisvesten.

•

Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats en dus
ook niet in Rucphen. Onze gemeente ondersteunt hen niet en verleent aan hen geen
opvang. Op het moment dat “derden” hen wel opvangplaatsen aanbieden dan treden
we hier tegenop.

•

Van mensen die zich in onze gemeente vestigen verwachten we dat ze in ruil voor de
geboden gastvrijheid bijdragen aan de samenleving. Dit betekent dat ze zich verdiepen
in de Nederlandse cultuur en normen en waarden, het leren van de Nederlandse taal,
door te werken en door maatschappelijk betrokken te zijn.

•

VVD Rucphen is voor een efficiënte plaatsing van vluchtelingen welke wij wettelijk op
moeten nemen. Dit betekent dat zoveel mogelijk mensen uit één gezin in één woning
worden geplaatst zodat zoveel mogelijk woningen voor onze eigen inwoners
beschikbaar blijven.

•

Permanente bewoning van vakantieparken door arbeidsmigranten is niet toegestaan
en hier zal actief tegen worden opgetreden.

•

Onze gemeente voert actief beleid om eventuele overlast van arbeidsmigranten te
beperken.

•

Met de betrokken bedrijven/ sectoren wordt opgetrokken om de juiste huisvestiging van
arbeidsmigranten te creëren. Seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw worden zoveel
mogelijk bij de land- en tuinbouwbedrijven zelf gehuisvest.

•

Er wordt door onze gemeente toezicht gehouden op de bestrijding van uitbuiting van
arbeidsmigranten en huisvestiging van hen onder erbarmelijke omstandigheden.

•

Minder vrijblijvendheid bij de integratie want opvang of zich structureel vestigen in onze
gemeente is geen recht maar een gunst.
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Volksgezondheid en zorg
Wat we voor u willen
Het coronavirus zorgt voor een ongekende dreiging voor de Nederlandse volksgezondheid
zoals we dat de afgelopen 100 jaar nog niet eerder meegemaakt hebben. Het zorgde er ook
voor dat het Nederlandse zorgsysteem enorm onder druk kwam te staan, met alle gevolgen
van dien. De wachtlijsten voor hulp bij de GGZ blijven groeien en mensen moeten soms een
jaar of langer wachten totdat zij aan de beurt zijn. Ook de toenemende vergrijzing zorgt voor
toenemende druk op thuiszorginstellingen en in de zorginstellingen zien we dat
zorgmedewerkers de zorg verlaten vanwege toegenomen werkdruk en bureaucratie.
Administratie moet binnen de gezondheidszorg geen prioriteit hebben, maar de zorg voor en
het welzijn van de cliënt moet boven alles staan.
Iedereen heeft recht op goede zorg en dus is de zorg toegankelijk voor iedereen. Wij willen
een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn. Wij vinden dat primair de ondersteuning en
zorg uit het eigen netwerk moet komen. Als dat niet lukt dan biedt de gemeente het vangnet
om de ondersteuning aan te reiken. Wij zijn ervan overtuigd dat er veel bezuinigd kan worden
op de managementkosten binnen de zorg. Veel geld gaat op aan processen in plaats van aan
zorg. Minder praten, meer zorg. De afgelopen jaren zijn de kosten voor de jeugdzorg en de
WMO telkens weer gestegen. Wij vinden dat deze weer beheersbaar moeten worden. Daarom
wil de VVD het huidige beleid t.a.v. WMO, jeugdzorg, e.d. tegen het licht houden, zodat de
zorg betaalbaar en toegankelijk blijft. Wij steunen innovatieve initiatieven en zorg op kleine
schaal. Het is eerlijk als je financieel aan je eigen zorg bijdraagt. Binnen de wettelijke
mogelijkheden heft de gemeente een eigen bijdrage. De cliënt-vraag naar zorg staat centraal
en niet het aanbod van zorgproducten. De gemeente biedt ondersteuning om te voorkomen
dat mantelzorgers overbelast raken.

Hoe we dat bereiken
•

•
•

•
•

•

•

Aan te sluiten bij bestaande initiatieven, zoals de Rookvrije Generatie en Gezonde
Generatie op het gebied van het leefstijlthema roken en bestaande plannen zoals het
lokale Preventieakkoord.
In te zetten op interventies en informatievoorziening op maat, waardoor het
rijksvaccinatieprogramma voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is
Te zorgen voor informatievoorziening op maat, waardoor inwoners (ongeacht
verschillen in taal en/of digitale vaardigheden) passende zorg in hun gemeente kunnen
vinden.
Projecten te ondersteunen die bijdragen aan de lokale werving van vrijwilligers.
Te zorgen voor structurele financiering van inloophuizen. Zij hebben een belangrijke
rol bij de psychosociale ondersteuning van (ex)kankerpatiënten en hun naasten. En ze
kunnen een verbindende rol spelen tussen de formele en informele zorg.
Projecten te ondersteunen die bijdragen aan het doorbreken van taboes rondom de
dood om daarmee lokale maatschappelijke steun voor palliatieve patiënten en hun
naasten te vergroten.
De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor
iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de
mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van
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•

•
•

•
•

zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang
meedenkt.
We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze
mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat
mantelzorgers bij om te voorkomen dat ze overbelast raken.
De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor
ouderen, kinderen en mindervaliden. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.
Wij vinden een goede toegankelijkheid, bruikbaarheid en bereikbaarheid een
voorwaarde voor mensen met een visuele en visueel-auditieve beperking om
volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij.
Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden
heft de gemeente een eigen bijdrage.
Wij vinden dat het vanzelfsprekend is dat overheidsgeld doelmatig en verantwoord
wordt besteed. Maar dat betekent niet dat je hulpvragers en –aanbieders vooraf moet
overstelpen met bureaucratie en onnodig veel regels en procedures. Wij ondersteunen
dan ook volop het transformatieproces.
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Sport en Cultuur
Een aantrekkelijk gemeente om in te wonen heeft een goede basis nodig waarin sport en
cultuur niet mag ontbreken.
Waarom vinden we dit belangrijk?
Sportactiviteiten zijn belangrijk voor de sociale ontwikkeling van kinderen en dragen bij aan
een goede gezondheid van volwassenen en ook de oudere inwoners varen er wel bij. Daarom
zijn wij als VVD blij met een gezond verenigingsleven en voldoende faciliteiten om veel
verschillende sporten te kunnen laten beoefenen binnen de gemeente. Dit kan alleen als er
een goede samenwerking is tussen de clubs en de gemeente. Iedere partij dient zijn of haar
verantwoording te nemen. Wij als VVD hebben ook gepleit voor zwemfaciliteiten die
wedstrijdwaardig zijn en waarin verschillende doelgroepen worden bediend. Het goede nieuws
is dat begin 2023 er een nieuwe accommodatie wordt opgeleverd die weer tientallen jaren mee
kan.
Binnen de gemeente zijn er genoeg buiten accommodaties die een breed aantal sporten
faciliteren. Het wieler oefenparcours en de nieuwe atletiekbaan zijn hiervan goede
voorbeelden. Ook willen we op sportief gebied, Rucphen, blijvend op de kaart houden en
stimuleren het organiseren van wedstrijden op alle niveaus.
Minder bekende sporten kunnen ook rekenen op voldoende aandacht en steun vanuit de VVD.
In onze cultuursector is handhaving van wat er is de eerste prioriteit en het verder uitbouwen
de volgende stap. Cultuur is iets wat wordt gecreëerd door onze inwoners en ook in stand
wordt gehouden door veelal gepassioneerde vrijwilligers en vrijwillige beoefenaars. Ook
binnen de cultuursector is men inmiddels meer dan overtuigd dat samenwerking tussen de
verschillende partijen loont.
Binnen de gemeentegrenzen hebben we verschillende waardevolle cultuurhistorische
gebouwen en gebieden. Molen de Hoop in Sprundel is een sprekend voorbeeld en hier ervaren
we het belang van gepassioneerde vrijwilligers in samenwerking met onder andere de
kunstparel. Het samensmelten van verschillende activiteiten zorgt voor toekomst bestendige
cultuurwaarden.
Binnen de verschillende dorpen is de Franciscusroute een mooi voorbeeld hoe het kan werken
binnen een gemeente. Op initiatief van vrijwilligers is de route via de vijf kernen uitgezet waarbij
het religieus erfgoed de rode draad vormt. Dit is goed voor de toeristische aantrekkelijkheid en
waarde van onze gemeente. Hier staan wij als VVD volledig achter en zullen deze initiatieven
blijven waarderen met positieve aandacht en ondersteuning

Hoe gaan we dit bereiken?
•
•

Voldoende ruimte blijven houden binnen de financiële budgetten voor de benodigde
ondersteuning in advies, ondersteuning en subsidies.
Het programmaplan buitensportaccommodaties periodiek updaten en aanpassen aan
de dan bepalende omstandigheden.
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•
•

•

•
•

•

De Multifunctionele accommodaties (MFA) in alle dorpen optimaal benutten en
ondersteunen daar waar nodig.
Vrijwilligers en vrijwillige besturen mede beschermen tegen de steeds meer
oprukkende bureaucratie en regelgeving in Nederland. De gemeente staat tot hun
dienst en ondersteunen in een breed kader de verenigingen en clubs.
Initiatieven in de cultuursector kunnen rekenen op een positieve ondersteuning vanuit
de VVD en daar waar nodig denken we mee en stimuleren we de benodigde acties en
verstrekken subsidie.
De muziekkorpsen, toneelgezelschappen en kleinkunst artiesten kunnen blijven
rekenen op de benodigde (financiële) ondersteuning.
Cultuurhistorische gebouwen en erfgoed worden op de juiste wijze beheerd en
beschermd. Hier zetten wij als VVD ons voor in en de regels in brede zin interpreteren
bij restauratie- en herstelprojecten.
Creativiteit en kunst stimuleren behoort bij de denk en werkwijze van het liberale
gedachtegoed. Sportactiviteiten stimuleren en activiteiten hierin mogelijk maken is een
kernwaarde waar we voor willen staan de komende jaren. Doet u ook mee om samen
dit waar te maken?
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Onderwijs en vrijheid
Wat we voor u willen
In het afgelopen jaar is er veel gevraagd van het onderwijs en onze leraren. In korte tijd moest
er geschakeld worden naar onderwijs op afstand. Dankzij de inzet van scholen, docenten,
maar ook ouders en leerlingen zelf, zijn de leerachterstanden op deze manier beperkt.
Desondanks heeft deze situatie wel laten zien hoe belangrijk, maar ook hoe veerkrachtig het
onderwijs is.
Daarnaast hebben we ook geleerd van deze periode. De ervaringen van het digitale onderwijs
kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om leerlingen meer maatwerk te bieden. Waar mogelijk
is dit alleen maar positief, kinderen ontwikkelen zich namelijk allemaal op hun eigen tempo.
De VVD is ook voorstander van het ondersteunen van projecten om onderwijsachterstanden
weg te werken. Daarnaast is aandacht voor taalachterstanden belangrijk. Er moet serieuze
aandacht bestaan voor laaggeletterdheid en het leren van goed Nederlands door
(im)migranten.

Hoe we dat bereiken
•

•

•

•

Scholen moeten een veilige thuishaven bieden aan hun leerlingen. De school moet
goed bereikbaar zijn en de omgeving dient veilig te zijn, zowel wat betreft
verkeersveiligheid als veiligheid op straat. Zo kunnen ouders hun kinderen met een
gerust hart naar school sturen. Een veilige en toegankelijke kinder- en buitenschoolse
opvang hoort hier ook bij.
Deze thuishaven beperkt zich echter niet tot de buitenwereld, maar ook het doen en
laten op school zelf. Kinderen leren hier hoe wij als Nederlanders met elkaar om gaan.
Scholen spelen dan ook een vitale rol bij het vaststellen van probleemgedrag en situaties, zoals pestgedrag. Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school.
Het is belangrijk dat onze inwoners zich vrij voelen in onze gemeente. De VVD is geen
voorstander van overbodige regels die een inbreuk plegen op deze vrijheid. Onze
bewoners moeten zo vrij mogelijk worden gelaten in hun onderwijs, werk en recreatie.
Op aandringen van de VVD is in samenspraak met de schoolbesturen in 2019 een
integraal huisvestingsplan (IHP) opgesteld. Hierin staat beschreven wanneer welke
school in de gemeente Rucphen aan beurt is voor een renovatie/nieuwbouw van het
schoolgebouw. Uitvoering van dit plan gaat de komende jaren (2021-2030) ongeveer
€ 23.000.000 kosten, hiervoor zullen we de komende jaren voor moeten sparen via een
Reserve IHP.
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Kandidatenlijst VVD gemeenteraadsverkiezingen 2022
1.
René Lazeroms (lijsttrekker) (Sprundel)
2.
Hilde Spijkers-Suijkerbuijk (Rucphen)
3.
Johan Suijkerbuijk (Rucphen)
4.
Johan Nouws (Schijf)
5.
Daan van den Broek (Rucphen)
6.
Barry van de Luijtgaarden (St Willebrord)
7.
Ad Jongenelis (St Willebrord)
8.
Toon Verdaasdonk (Sprundel)
9.
William Heeren (Rucphen)
10.
René van Nijnatten (Schijf)
11.
Joyce de Bruijn (St Willebrord)
12.
Bonny de Bruijn (St Willebrord)
13.
Kees Vergouwen (Zegge)
14.
Roger Mol (Rucphen)
15.
Henry Gijzen (St Willebrord)
16.
Miranda Kriesels (Rucphen)
17.
Ad Gijzen (Sprundel)
18.
John Woestenberg (Rucphen)
19.
Merel van den Bosch (St Willebrord)
20.
Anton Gommeren (Sprundel)
21.
Cees Aanraad (Rucphen)
22.
Angela Verwijs (Sprundel)
23.
Cees Evers (Sprundel)
24.
Frank Roks (Sprundel)
25.
Toine Rens (Schijf)
26.
Ben Aarts (Sprundel)
27.
Bas Bullens (St Willebrord)
28.
Peter van Rooden (Zegge)
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https://rucphen.vvd.nl/
facebook.com/VVD-Rucphen
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