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1. Voorwoord 
 
De Gestelse VVD heeft zich in de afgelopen periode met genoegen ingezet voor de samenleving. In veel 
gevallen hebben we een liberale kleur aan de genomen besluiten kunnen geven. Tegelijkertijd hebben we 
gezien dat mensen steeds meer voor zichzelf en de samenleving opkomen en dat daarbij initiatieven 
ontstaan waarbij “de overheid” niet meer nodig is. Dat vinden wij als liberalen een goede ontwikkeling 
want die overheid hoeft niet alles te regelen, dat kunnen mensen heel goed zelf. 
 

 
 
We zijn er trots op dat we als lokale liberale partij de afgelopen periode gegroeid zijn en dat niet alleen in 
ledenaantal. We zijn ook weer dieper geworteld in de Gestelse samenleving. Daardoor kunnen we in 2018 
met een gevarieerd team meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Onze uitdaging voor de komende periode is het verbinden van onze inwoners en kernen. We bestaan 
inmiddels meer dan twintig jaar als gemeente; het is tijd om de voorzieningen die we hebben beter met 
elkaar te delen. Ons motto voor de komende verkiezingen luidt dan ook: “Mensen en kernen verbinden”.  
Ook in de komende periode zullen we ons inzetten voor onze dorpen, met een team waarbinnen we veel 
nieuwe mensen mogen verwelkomen, die stuk voor stuk hun wortels in de Gestelse samenleving hebben 
en die zich voor u in willen zetten. 
 
Bart van de Hulsbeek 
Lijsttrekker 2018 
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2. Het gaat over mensen 
 
Mensen zijn de basis van de samenleving. Elke mens heeft het recht om in vrijheid op te groeien, zich te 
ontwikkelen en zijn eigen keuzes te maken.  
 
 

Werk is een goede basis voor een 
fijn leven. De gemeente kan niet 
voor banen zorgen maar de 
gemeente kan mensen wel helpen 
om e en baan te vinden. Voor 
diegenen die écht niet kunnen 
werken, moet de gemeente goed 
zorgen. De decentralisatie van de 
jeugdzorg, werk en inkomen én 
van de zorg voor ouderen en 
zwakkeren in de samenleving 
nemen wij serieus. Het is 
belangrijk dat mensen die zorg 
nodig hebben deze dichtbij krijgen. 

 
 
Een goed leven begint met een 
opleiding en een veilige omgeving 
om in op te groeien. Geweld hoort 
daar niet in thuis. Sport en cultuur 
beleven we samen en de 
gemeente heeft een rol in het 
zorgen voor goede sport- en 
culturele voorzieningen. De 
gebruikers hebben echter óók een 
verantwoordelijkheid. Ook voor 
nieuwkomers is plaats in onze 
gemeente. Goed ingeburgerde 
mensen kunnen een positieve 
bijdrage leveren aan onze 
samenleving. Échte vluchtelingen 
zijn uiteraard van harte welkom. 

 
 
Onze speerpunten: 

• De gemeente vormt een vangnet voor mensen die écht niet kunnen werken 

• De gemeente helpt mensen met het vinden van werk, samen met ondernemers 

• Onze jeugd heeft de toekomst dus de jeugdzorg organiseren we uitstekend 

• De gemeente gunt opdrachten aan lokale ondernemers 

• Meedoen in de samenleving begint met taalonderwijs 

• De gemeente organiseert de zorg dichtbij, waarbij mens centraal staat 

• De gemeente toetst subsidies voor kunst en cultuur op toegankelijkheid 

• Voldoende sportcapaciteit binnen de gemeentegrenzen 

• Kwaliteit van openbare voorzieningen gaat voor kwantiteit en spreiding 

• Nieuwkomers moeten inburgeren op eigen kosten 
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3. Ondernemers zijn hard nodig 
 
Ondernemers zijn pijlers van de samenleving. Zij houden de economie draaiende en zorgen voor 
werkgelegenheid. Daarom zijn we trots en zuinig op onze ondernemers. 
 

De VVD wil in de komende 
periode met ondernemers het 
gesprek voeren over de 
kansen, die zij zien om de 
economie te versterken. Wij 
denken dat er kansen liggen 
op het gebied van toerisme, 
recreatie en horeca in het 
groene hart van de Meierij. 
Als we samen iets beters 
ontdekken, gaan we samen 
iets beters doen. Kleine 
ondernemers en zelfstandige 
professionals worden daar 
nadrukkelijk bij betrokken. 

 
 

 
Onze boeren hebben het 
zwaar, vooral door de strenge 
milieueisen. We gaan met 
onze boeren en ZLTO in 
gesprek over hun kansen voor 
de toekomst. We beseffen 
wel dat we met zijn allen iets 
moeten doen om het milieu te 
sparen. Ondernemers, die 
milieumaatregelen willen 
treffen, individueel of 
collectief, gaan we faciliteren 
door zo soepel mogelijk met 
vergunningen om te gaan. 
 

 
Onze speerpunten: 

• Ondernemers krijgen een leidende taak in een nieuw plan voor recreatie en toerisme 

• Helpen van ondernemers die groene energie willen opwekken 

• Geen strengere lokale milieueisen voor onze boeren 

• Boeren meer ruimte geven voor landschapsbeheer 

• Samen met kleine ondernemers de kansen om te ondernemen verbeteren 

• Samen met ondernemers een innovatieve ondernemersvisie opstellen 

• Alle regels voor ondernemers die afgeschaft kunnen worden, afschaffen 

• Waar mogelijk bedrijfsverzamelgebouwen faciliteren 

• Bereikbaarheid van bedrijventerreinen verbeteren 

• Samen met de ondernemers bedrijventerreinen vitaliseren 
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4. Prettig wonen en leven 
 
Het is goed wonen in Sint-Michielsgestel, met zijn prettige woonomgeving en actieve kernen. Natuur en 
landschap en infrastructuur moeten beter, vandaar onze ideeën om dat te verbeteren. 
 
 

Toch wil de VVD aandacht aan 
wonen besteden. Er moeten 
voldoende woningen zijn, ook voor 
starters en voor ouderen. Deze 
woningen behoren betaalbaar te 
zijn. We moeten er voor zorgen 
dat we naar behoefte bouwen en 
niet vervallen tot een gemeente 
die bouwt volgens het gemiddelde 
van de regio. Sint-Michielsgestel 
moet een topgemeente blijven om 
te wonen. De openbare ruimte 
richten we zo in dat het prettig is 
om samen actief op straat te zijn, 
zonder teveel gemeentelijke 
bemoeienis.  

 
 
Onze gemeente scoort heel goed 
op de duurzaamheidsbalans. Als 
gemeente moeten we er wel voor 
zorgen dat de infrastructuur op 
orde is.  
 
Mensen moeten bovendien in de 
gelegenheid worden gesteld eigen 
milieumaatregelen te treffen. 
 
 
 
 
 

 
 
Onze speerpunten: 

• Voldoende betaalbare woningen voor iedereen 

• Mogelijkheden voor Tiny Houses (kleine tijdelijke woningen) 

• Sociale woningbouw naar behoefte, niet naar regionaal gemiddelde 

• Snippergroen aan de bewoners verkopen 

• Speelplekken uitbreiden voor multifunctioneel gebruik 

• Natuur voor iedereen toegankelijk 

• Afkoppelen van regenwaterafvoer 

• Riolen toekomstbestendig maken en wateroverlast voorkomen 

• Particuliere initiatieven voor zonnepanelen ondersteunen 

• Zonnepanelen aanleggen op gemeentelijke gebouwen 
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5. Bereikbaarheid is een voorwaarde 
 
Nog steeds is de auto niet weg te denken uit onze gemeente met zijn kleine kernen. Hij is flexibel en 
toegankelijk voor mensen die minder goed ter been zijn. Daar is een goede infrastructuur voor nodig.  
 
 

De mobiliteitswereld is flink in beweging. We 
willen de kernen beter verbinden door ruimte 
te geven aan de (elektrische) fiets en andere, 
nieuwere vervoermiddelen voor de korte 
afstand.  
 
Zeker omdat de maximale afstand tussen de 
grote publiekstrekkers ongeveer 15 kilometer 
is en de gemiddelde afstand slechts iets meer 
dan 6 kilometer. Ook op het gebied van 
openbaar vervoer vinden ontwikkelingen 
plaats. De VVD wil samen met de Provincie 
nieuwe concepten van openbaar vervoer toe 
gaan passen in Sint-Michielsgestel. 
 
 
 
 
 

 
 

Helaas laat het onderhoud van de wegen 
nogal wat te wensen over. De VVD vindt dat 
de gemeente moet zorgen voor een goede 
infrastructuur met een hoge 
onderhoudskwaliteit.  
 
Samen moeten we er aan werken dat 
iedereen in een verkeersveilige omgeving kan 
leven, werken en naar school gaan. 
 
 
 

 
Onze speerpunten: 

• Betere infrastructuur voor korte ritten 

• Onderzoek naar nieuwe vervoermiddelen voor de korte afstand 

• Nieuwe concepten voor openbaar vervoer uitwerken 

• Oplaadpalen bij openbare gebouwen en winkelcentra 

• Geen betaald parkeren of andere parkeerregulering 

• Het onderhoudsniveau van straten en pleinen omhoog 

• Verkeersveiligheid verbeteren 

• Veilige schoolomgeving inrichten 

• Vervoer naar speciaal onderwijs vergoeden 

• Vervoer naar religieus onderwijs niet vergoeden 
 
  



 

Gestelse VVD, verkiezingsprogramma gemeenteraad Sint-Michielsgestel 2018 - 2022 

- 8 - 

6. Veilig en schoon 
 
Veilig en schoon zijn de kerntaken van de gemeente. Drugscriminaliteit, illegale lozingen van chemicaliën 
en de verweving van de onderwereld met de bovenwereld zijn serieuze bedreigingen voor de 
samenleving. Vooral in Oost-Brabant hebben we daarmee te maken. 
 

Ten opzichte van de regio is er in 
Sint-Michielsgestel weinig 
criminaliteit en daar zijn we blij 
mee. We hebben dat mede te 
danken aan de waakzaamheid van 
alle inwoners. Ook op de Politie zijn 
we trots, met hun pilot “Vernieuwd 
Werken”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Met afvalinzameling en 
afvalscheiding zorgen we voor een 
schone omgeving. De afvallasten 
zijn laag ten opzichte van de regio 
en dat moeten we vooral zo 
houden. Voor het scheiden van 
afval zijn voldoende mogelijkheden. 
De VVD vindt wél dat de 
milieustations vooral in het 
weekend langer open moeten zijn. 
Tot slot horen we vaak dat er te 
weinig prullenbakken zijn in de 
gemeente; daar willen we iets aan 
doen. Ook moet de gemeente er 
voor zorgen dat er minder last van 
hondenpoep is.  
 
 

 
Onze speerpunten: 

• Drugscriminaliteit en andere criminaliteit pakken we keihard aan 

• Dealen op straat en bij hangplekken gedogen we niet 

• Vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld, loverboys en radicalisering 

• Meewerken aan buurtpreventie, ook via apps en het BIN 

• Politie zichtbaar in de wijken 

• Afvalscheiding moet een meerwaarde voor milieu bieden 

• Afvalstoffenheffing mag geen melkkoe zijn 

• Openingstijden milieustations afstemmen op inwonersvraag 

• Beter onderhoud: geen onkruid, geen losliggende tegels  

• Extra vuilnisbakken en poepzakjes 
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7. Minimale rol van de overheid 
 
Liberalen streven naar een minimale rol van de overheid. De gemeente moet zich richten op de 
kerntaken: veiligheid, openbare ruimte, infrastructuur en de overige wettelijke taken. 
 
 

We leven in een tijd waarin 
burgerparticipatie en doe-democratie 
belangrijk zijn. Volgens de VVD is dat 
altijd zo geweest en moeten mensen 
vooral zelf initiatief nemen. De 
gemeente mag zich daar niet mee 
bemoeien. We horen dat de gemeente 
de regie over initiatieven te vaak 
overneemt. Daar zijn we tegen. Mensen 
kunnen heel goed voor zichzelf zorgen. 

 
 
 

De VVD werkt graag samen op regionaal 
niveau. In veel gevallen leidt dit tot 
schaalvoordelen, met name bij inkoop 
van zorg. We weten dat er een moment 
komt, waarop Sint-Michielsgestel te 
klein is om zelfstandig voort te kunnen 
bestaan. In dat geval sluiten we bij 
voorkeur aan bij ’s-Hertogenbosch. Een 
verdere samenvoeging met Boxtel, 
Vught en/of Bernheze sluiten we niet 
uit. 
 
 
 
 
 
 

 
Onze speerpunten: 

• Een minimale rol voor de gemeente in de samenleving 

• Taken van de wijkmakelaar beperken 

• Gemeentelijke loketten zoveel mogelijk in de kernen 

• Een optimaal digitaal loket 

• De samenleving is aan zet bij participatie 

• Mensen van begin af aan bij onze plannen betrekken 

• Regionale samenwerking in verband met kwaliteitsverbetering 

• Gemeentes samenvoegen; met ’s-Hertogenbosch of meer 

• Regels zoveel mogelijk afschaffen 

• Regels handhaven 
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8. Lage lasten voor onze mensen 
 
De afgelopen jaren is de onroerendezaakbelasting schrikbarend verhoogd. Dit heeft de gemeente gedaan 
om de begroting sluitend te krijgen. De VVD heeft hier altijd tegengestemd. 
 
 

Het is een principe voor 
liberalen om de lasten voor 
inwoners zo laag mogelijk te 
houden. Gaten in de 
begroting worden niet 
gevuld door de lasten te 
verhogen. 
De belastingen moeten 
verlaagd worden. De 
gemeente moet zich 
inspannen om minder uit te 
geven en nieuwe inkomsten 
genereren die de inwoners 
en bedrijven niet in hun 
portemonnee voelen.  

 
 

 
We gaan onze inwoners 
uitleggen wat er met hun 
geld gebeurt. Niet alleen 
door middel van een 
begroting, die voor de 
meeste mensen onleesbaar 
is, maar ook met behulp van 
een publieksvriendelijke app 
waarmee men kan zien 
waar het gemeenschapsgeld 
voor gebruikt wordt. 
 
 
 
 

 
Onze speerpunten: 

• Verlagen Onroerende Zaakbelasting (OZB) 

• Afschaffen van de hondenbelasting 

• Gemeentelijke tarieven zijn zo laag mogelijk 

• Een sluitende gemeentebegroting 

• Structurele lasten dekken met structurele inkomsten 

• Financiële meevallers gebruiken om tekorten te dekken of reserves te vergroten 

• Een publieksvriendelijke begroting 

• Leegstaand vastgoed verkopen 

• Nog niet verkochte panden kostenneutraal laten gebruiken 

• Meer inkomsten door reclameruimte beschikbaar te stellen 
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9. Dit zijn onze kandidaten 
Nr. Wie ik ben Wat ik doe 

1 Bart van de Hulsbeek 
57 jaar 
 
Berlicum 

Bart begeleidt participatieprocessen en adviseert over mobiliteits- en parkeervraagstukken. 
Hij tennist in Berlicum, gaat graag naar de concerten van TOG en is lid van de 
ondernemersnetwerken in Berlicum en Sint-Michielsgestel. Hij doet aan portretfotografie, 
speelt muziek zonder een noot te kunnen lezen en is Pink Floyd fan. 

2 Nico Prevoo 
36 jaar 
 
Den Dungen 

Sinds 2015 heeft Nico zijn eigen accountantskantoor. Hij is actief in de Oeteldonksche Club 
van 1882 en het boerenparrelement in Den Bosch. Naast dat is Nico fervent fietser bij WTTC 
Vlug Trug in Den Dungen. 

3 Ytje van de Hulsbeek 
49 jaar 
 
Berlicum 

Ytje is tegenwoordig vooral student Facility Management aan de Haagse Hogeschool. 
Mensen kennen Ytje beter als organisator van Samen aan de Kook, De Balkumse Kwis en als 
bestuurslid van de Ondernemersvereniging Berlicum. Ytje loopt keihard en is instructeur 
Body Pump bij Switch180. Als Friezin is ze best wel fanatiek met carnaval. 

4 Joost van de Steen 
35 jaar 
 
Sint-Michielsgestel 

Joost heeft Sport, Economie en Communicatie gestudeerd in Tilburg. Daarna heeft hij veel 
in het buitenland gewoond en tegenwoordig is hij eigenaar van Beaches en Budgettent én 
organiseert hij Wine & Bites. Als sport? Voetbal bij R.K.S.V. in Gestel en tennis. Zijn Friese 
vrouw Lianne, uit de buurt van Berlikum, is bestuurder bij de carnavalsvereniging. 

5 Marja Walters 
59 jaar 
 
Sint-Michielsgestel 

Marja is mede-eigenaar van Maxado BV, bedrijf in verpakkingsoplossingen. Tevens is ze lid 
van een vrouwennetwerk, kookclub, spirituele club, bloemschikclub en de Gestelse 
Ondernemersvereniging. Jaarlijks organiseert Marja met de Gestelse en Berlicumse 
ondernemersvereniging de ondernemersavond. 

6 Gerard Verheij 
48 jaar 
 
Den Dungen 

Gerard is een echte techneut en altijd al in de ICT werkzaam. Hij heeft een eigen bedrijf in 
ICT projectmanagement: Applicura. Als bestuurslid is Gerard heel actief voor de 
volleybalvereniging HLB Van Daal/DS in Den Dungen. Een mooie sportclub, belangrijk voor 
de regio. Ook is Gerard heel actief in het Energieteam van Met Elkaar voor Elkaar. 

7 Janny van der Vloet 
70 jaar 
 
Sint-Michielsgestel 

Janny is de steun en toeverlaat van de Gestelse liberalen. Begiftigd met een scherpe geest 
zet ze de “jonkies” aan het denken. In Gestel, Den Dungen en de wijde omgeving kennen 
mensen haar vooral als bridge-docent en organisator van verschillende bridge-
evenementen. 

8 Harrij Meijs 
68 jaar 
 
Sint-Michielsgestel 

Harrij is de nestor van de VVD en iedereen kent hem van “Achter de Blauwe Deur” in 
Gestel. Met veel raadservaring en parate kennis is Harrij samen met Janny een steunpilaar 
voor de VVD. Harrij is fervent jager met een duidelijke visie op dierenwelzijn en wildbeheer. 

9 Christel Goossens 
46 jaar 
 
Middelrode 

Christel woont in Middelrode en is heel actief. Ze is operatie-assistente in het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis en daarnaast zelfstandig tuin- en landschapsontwerper. Vooral dat laatste doet 
ze steeds vaker. Christel is bovendien actief bij de Ondernemersvereniging Berlicum en zeer 
verdienstelijk tennisster.  

10 Ludo van den Broek 
21 jaar 
 
Berlicum 

Ludo is een kei in hockey en speelt in Berlicum. Naast zijn studie Mobiliteit aan de NHTV in 
Breda werkt hij bij Heijmans in Dordrecht als werkvoorbereider. Als hij naast zijn studie, 
werk, de politiek en sport nog tijd heeft, is hij graag samen met zijn vriendin Jilly. 

11 Dennis van Boxtel 
43 jaar 
 
Sint-Michielsgestel 

Dennis is aan het verhuizen van Sint-Michielsgestel naar Den Dungen. Hij is 
beveiligingscoördinator en heeft veel taken binnen het vrijwilligerswerk in Sint-
Michielsgestel. Hij is lid van de buurtpreventie en was beheerder van het Wijkplein. Ook 
heeft hij vrijwilligerswerk gedaan bij Bint Welzijn. 

12 Patricia de Bruijn 
38 jaar 
 
Berlicum 

Patricia de Bruijn is Senior Business Analist bij Rijkswaterstaat. Samen met Nico Prevoo is 
Patricia het financiële brein van de Gestelse Liberalen. Als Patricia niet in het buitenland is 
voor haar werk, is ze graag bij haar gezin met twee kinderen en besteedt ze haar tijd graag 
aan fietsen en zwemmen. 

13 Huib Mars 
71 jaar 
 
Gemonde 

Huib is werktuigbouwkundige, natuurkundige en advocaat. Zijn grootste hobby is de 
autosport, zowel rally als op het circuit. Huib tennist ook en speelt piano, trombone en 
sousafoon. Huib woont in Gemonde met zijn vrouw Tosca maar een stukje van hun tuin ligt 
in Schijndel. 

14 Dafne Habraken – Lut 
35 jaar 
 
Sint-Michielsgestel 

Dafne woont 20 jaar in Sint-Michielsgestel. Ze heeft een HBO opleiding Small Business & 
Retail Management en heeft onder meer de HEMA in Berlicum opgezet. Sinds 2,5 jaar heeft 
Dafne Het Kaashapje in Sint-Michielsgestel. Ze is penningmeester bij de Gestelse 
Ondernemersvereniging en lid van carnavalsclub de Skutters en de Boomstêmpkes. 

15 Hans Pernet 
70 jaar 
 
Berlicum 

Voorheen was Hans makelaar maar sinds ruim tien jaar ligt zijn focus op taxaties nadat hij 
zijn zaak verkocht heeft. Hans zie je regelmatig rijden in een van zijn bijzondere auto’s en 
verder kan onze hekkensluiter het beste omschreven worden als een echte levensgenieter. 
Een echte liberaal dus. 

 


