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De VVD is de grootste partij in Nederland en dat is niet zonder reden. Wij praten niet alleen, wij
doen ook wat we zeggen. Als liberale partij staat de VVD open voor iedereen die de overtuiging
heeft dat vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de
gelijkwaardigheid van alle mensen de fundamenten zijn van onze samenleving. Wij staan voor
vrijheid voor iedereen, met verantwoordelijkheid naar de ander en met verantwoordelijkheid voor
de consequenties van je handelen.
De VVD is een partij die uitgaat van kansen en oplossingen en niet van bedreigingen en problemen.
Wij kijken naar wat iemand wel kan in plaats van wat iemand niet kan. We zijn er voor iedereen die
iets van zijn of haar leven wil maken, ongeacht sekse, geaardheid of religie en kijken niet naar
iemands afkomst, maar naar zijn of haar toekomst.
Van ons mag je doen waar je goed in bent en uitblinken. Uitblinkers stimuleren anderen om zich
heen. Op elk niveau. Daarom geven wij iedereen van jongs af aan de ruimte zijn eigen kwaliteiten te
ontdekken en te ontplooien. We beschikken in Waalre over een enorm potentieel met veel
mogelijkheden. Talent moet gekoesterd, gestimuleerd en gefaciliteerd worden. De talenten van
vandaag zijn onze toppers van morgen. Dat geldt in de wetenschap, het bedrijfsleven, het onderwijs,
de cultuur, de sport, etc. Deze toppers zijn de trekkers van onze economische en maatschappelijke
groei. Zij inspireren anderen om ook het maximale uit zichzelf te halen.
Voor de VVD maakt de overheid niet het verschil, mensen maken het verschil!
Er zijn in Waalre veel vrijwilligers, initiatiefnemers die zich inzetten voor hun club, straat of wijk; dat
is de kracht van onze gemeente. De VVD wil vrijwilligers steunen waar dit nodig is. Wij willen zoveel
mogelijk overlaten aan mensen, bedrijven en organisaties in onze gemeente en onnodige
belemmeringen wegnemen. Heb je echt hulp nodig, dan krijg je die. Wij willen een gemeente die
ervoor zorgt dat ieder individu zijn of haar capaciteiten optimaal kan benutten.
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Ik wil leven in een omgeving…
1. …Waar het prima leven is
1.1 …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt.
De centrale ligging en de nabijheid van een stad maken Waalre tot een hotspot. Waalre is nummer 1
woongemeente in Elsevier’s overzicht “Beste woongenot in Brabant”. We bouwen in Waalre sinds
een aantal jaren meer woningen dan de behoefte van eigen inwoners.
Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in
hun leven het juiste huis kunnen vinden, dat er mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door
te stromen naar een ander huis.
• We willen dat er voldoende koopwoningen zijn. Waalre heeft in het stedelijk gebied van onze
regio de rol van exclusieve woongemeente.
• Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De VVD
wil dat woningcorporaties worden aangesproken op scheefwonen en het actief stimuleren
van doorstromen.
• Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij
hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het
bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar moeten blijven.
• Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. We zijn van mening dat belasting op
eigen woningbezit (OZB) niet meer stijgt dan de procentuele stijging van de kosten van
levensonderhoud.
• We willen bedrijventerrein “Voldijn” moderniseren. Zo nodig willen we een deel van dit
terrein omzetten in een woonbestemming.
1.2 …Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool gewoon werkt
We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren
aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert
het schoonhouden van de eigen wijk en buurt.
• De VVD vindt dat de gemeente verrommeling van wijken tegen moet gaan. Hondenpoep,
zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en
vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de
veroorzaker.
• Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot
huishouden. Daarom kijken we bij deze heffing naar het aantal personen dat op een adres
woont.
• De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het beheer van
het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, ook
bijdraagt aan de kosten.
• De rioolheffing willen we verlagen als bewoners zelf zorgen dat het regenwater niet wordt
afgevoerd naar het riool maar wordt opgevangen, bijvoorbeeld in een grindkoffer of een
wadi.
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De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met het waterschap om
oplossingen te zoeken die wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen.
Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater
van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat
positief tegenover het hergebruik van water.
De VVD wil dat we verder gaan met het gescheiden inzamelen van afval. De kosten/ baten
moeten daarbij scherp in de gaten worden gehouden.

1.3 ……Waar je kunt genieten van de natuur
We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en duinen, van de vogels in de
tuin en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd
willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan.
De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar,
maar kunnen goed hand in hand gaan.
• De natuurontwikkeling bij Dommeldal/ de Hogt willen we versneld uitvoeren.
• We willen wandelroutes opknappen, bijvoorbeeld door zitbanken en regenshelters te
plaatsen; niet alleen in de bossen maar ook in het buitengebied. Waar mogelijk willen we ook
parkeergelegenheid aanleggen bij wandelgebieden.
• Crossen in natuurgebieden willen we niet.
1.4 …Waar vervoer van A naar B vlot gaat
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en
om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen
voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.
• Fietsers willen prettig en veilig door onze gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer
nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht
met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle
verkeersgebruikers centraal staan. De VVD wil een fietsverbinding “Oost-Zuid” van het
Achtereind in de richting van Valkenswaard realiseren.
• De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als
standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van
relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige
oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee
buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter
kan.
• Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. De
gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat
mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen houden en er minder “zoekverkeer” is.
• De Eindhovenseweg moet zodanig worden heringericht dat auto’s ervan gebruik kunnen
blijven maken. Na realisatie van de nieuwe N69 willen we op de Eindhovenseweg slimme
verkeerslichten installeren, waarbij overstekend verkeer (ook voetgangers, ouderen,
kinderen en mensen met een beperking) meer ruimte en tijd krijgen. Je moet straks goed van
winkelcentrum Den Hof naar Ekenrooi kunnen komen.
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Doorgaand vrachtverkeer moet worden geweerd en er moet ook ruimte komen voor vlot
doorstromend openbaar vervoer.
We willen dat verkeershinder op de traverse in Waalre-dorp waar mogelijk wordt
verminderd.
We zijn tegen invoering van betaald parkeren. De blauwe zone moet wel krachtig worden
gehandhaafd.
Eindhoven Airport is van groot economisch belang voor onze regio. Zonder goede
voorzieningen en internationale bereikbaarheid verslechtert het vestigingsklimaat en dat
betekent minder economische groei en welvaart. Afspraken voor het nieuwe
Luchthavenbesluit 2020 moeten in goed overleg met alle belanghebbenden, inclusief de
omwonenden, worden gemaakt. Leefklimaat en milieu zijn belangrijk. Nachtvluchten wijzen
we af.
Daar waar het openbaar niet adequaat voldoet aan de behoeften wil de VVD de mogelijkheid
onderzoeken om aanvullend individueel en vraaggericht vervoersmaatregelen naar openbaar
vervoer te organiseren.
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2. …Waar ruimte is voor eigen initiatief
2.1 …Waar mensen volop de ruimte krijgen
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke
vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De
vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar
ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons
streven naar een krachtige samenleving en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.
We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Er zijn in Waalre voldoende
gemeenschapshuizen. De gemeente heeft de bouw van een nieuw multifunctioneel gemeentehuis
aan de Koningin Julianalaan gerealiseerd. Dit nieuwe huis van de gemeente Waalre zal niet alleen
een thuis moeten worden voor inwoners, het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie,
maar ook voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Deze vormen netwerken bij onze inwoners
en daarmee zijn zij een belangrijk bindmiddel in onze Waalrese samenleving. De VVD vindt dat de
gemeente dit meer moet waarderen en daar waar gewenst verder ondersteunen, los van
subsidiering en voorzieningen.
2.2 …Waar ondernemers volop ruimte krijgen
We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie.
Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en
innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het
goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente.
• Ondernemers moeten betrokken worden bij nieuw beleid dat de gemeente ontwikkelt en ze
moeten weten welk effect het op hun bedrijf heeft. Een goed contact tussen de gemeente en
het Ondernemerscollectief Waalre (OCW) is van groot belang.
• Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen
aan van buitenaf. De levendigheid van “Den Hof” moet worden verbeterd door naast winkels
ook andere activiteiten mogelijk te maken.
• Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de
gemeente recreatieve ondernemers stimuleert.
• De VVD is voor eenvoudige regels en flexibele toepassing van regels, bijvoorbeeld om in
winkelgebieden een functiewijziging te realiseren.
Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet
te vertellen.
• Voor een ondernemer moet contact met de gemeente snel en eenvoudig zijn. De VVD wil
één loket voor afhandeling van diverse vergunningen en andere zaken. Er is dus één
ambtenaar die alles opneemt. Voor kleine, simpele vergunningen moet de aanvrager snel te
horen krijgen of een vergunning wordt verleend of niet.
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3. …Waar iedereen meedoet
3.1 …Waar je naar je werk gaat
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een
goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en
eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.
We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en
mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.
• De gemeente zorgt mede dat mensen aan de slag gaan; bijvoorbeeld mensen die tijdelijk
arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk
arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk.
• Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet: een uitkering. Ook mensen die
hun baan kwijtraken, verdienen tijdelijk steun in de rug om snel weer aan de slag te gaan.
Het verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht
niet naleeft, verliest zijn of haar uitkering.
• Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie
naar een betaalde baan gaan. Samenwerking met lokaal werkende instellingen wordt
nagestreefd. Er moet energie worden gestoken in een sociaal netwerk.
• Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, moet dat financieel merkbaar zijn.
De bestaande armoederegelingen in Waalre die dit belemmeren (de zogenoemde
armoedeval) schaffen we af.
• Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste
cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd
3.2 ….Waar ouderen zich thuis voelen
Veel ouderen leveren een grote bijdrage aan de samenleving, met hun kennis en ervaring, als
mantelzorger of vrijwilliger in de buurt, in de zorg en de aandacht die ze geven aan hun
kleinkinderen.
• Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van
nieuwe woonvormen zo mogelijk met domotica ondersteuning en mantelzorgwoningen.
• We willen dat er op de plek van ’t Laar een nieuw verzorgingshuis komt.
• Voor een aantal ouderen is eenzaamheid een groot probleem. Veel ouderen moeten steeds
langer thuis wonen met een risico om ongewild eenzaam te zijn. De VVD wil bevorderen dat
mensen elkaar ontmoeten en dat waar nodig aan ouderen stoomcursussen mobiel internet
wordt aangeboden zodat zij via de tablet of telefoon makkelijker in contact met anderen
kunnen komen.
• De VVD vindt dat de buurtbus moet blijven.
• In ’t Hazzo moet naast de sportkantine een ontmoetingsplek voor ouderen zijn.
• De VVD wil samen met ouderenverenigingen gestalte geven aan een op ouderen toegespitst
beleid.
• Ouderen verdienen de beste zorg (zie ook 3.4)
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3.3 …Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school
leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. De
ouders zijn daarvoor uiteraard primair verantwoordelijk.
Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol
in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze
meesters en juffen voor de klas.
De VVD is zeer tevreden dat de scholen in Waalre de afgelopen jaren alle op een kwalitatief hoog
niveau zijn gekomen.
• Een school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er
goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school.
• School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of
nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen zoals de
schoolpleinen bij “de Drijfveer” en “de Meent” zijn buiten schooltijd geopend.
• Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op
kinderdagverblijven.
• Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid
worden op hun baan voor later.
• Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus onderwijs
willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf.
• De VVD is voorstander van het inrichten van speelruimten voor kinderen in woongebieden.
Waar aandacht is voor álle kinderen…
Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot
verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de ouders
het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan zet. Als ouders en
kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdhulpverlening. Wij vinden het
belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het gezin
naar de beste oplossing zoekt.
De kosten van de hulpverlening moeten goed worden gemonitord opdat tekorten worden
vermeden. Het budget dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt dient richtinggevend te zijn.
Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen
met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren,
willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen
rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.
• De VVD wil dat de hoge kosten van de jeugdhulpverlening worden aangepakt.
3.4 …Waar iedereen goede zorg krijgt
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het
normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. De gemeente bevordert de hulp van het
eigen sociale netwerk.
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Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk
zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig
hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dicht bij mensen aanbiedt.
• 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 mantelzorgers overbelast raken.
• Mantelzorgers mogen in het zonnetje worden gezet door een blijk van waardering.
• Het mantelzorg steunpunt, dat mantelzorgers raad kan geven, moet in stand blijven.
• De buurtbus moet blijven.
• Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de
gemeente een eigen bijdrage.
3.5 …Waar ruimte is voor sport
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten.
Wij vinden het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen sporten.
• Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
• De VVD vindt het zeer belangrijk dat sport toegankelijk is voor mensen met een beperking.
3.6 …Waar aandacht is voor kunst en cultuur
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de
creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie.
• De bestaande subsidieregeling voor culturele- en sportieve activiteiten van verenigingen
werkt goed. Organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen
inkomsten binnenhalen.
• Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, onze geschiedenis en
cultuur kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij
horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht en Carnaval.
• De bibliotheek is belangrijk. Deze voorziening moet van ons gehandhaafd blijven.
3.7 …En waar nieuwkomers zich aanpassen
Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het
veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.
• Nieuwkomers leren zo snel mogelijk de Nederlandse taal. Iedereen die kan werken, werkt. De
Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. Bevorderd
wordt dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.
• We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg
hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf
gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en
verwachten dat ook van anderen.
• Om statushouders eerlijk te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in de
regio.

•

Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente
ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.
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4. …Waar je je veilig voelt
4.1 …Waar je je veilig voelt
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.
• Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten
op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten
komen.
• De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de enige
mogelijkheid. De VVD vindt dat het mogelijk moet blijven om misstanden via de telefoon aan
te kaarten. Aangifte doen kan op het bureau, via internet en via de eigen wijkagent die in dat
geval eventueel op afspraak langs komt.
• Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente stimuleert initiatieven als
buurtpreventie en WhatsApp-groepen.
• De VVD wil dat de gemeente een plan maakt waarin onze inwoners verdachte en onveilige
situaties bij de gemeente kunnen melden.
• Wij willen dat parkeerovertredingen worden aangepakt. Er moeten dikwijls
snelheidscontroles worden uitgevoerd.
• De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om
drugspanden te sluiten.
4.2 …En waar criminelen hard worden aangepakt
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit
den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de
publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard
op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen
en die moeten ze nu ook durven inzetten.
• De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets
extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de
zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.
• De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken.
Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen
op onze steun en die van het lokaal gezag.
• De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan
gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief
gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de
openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden.
• Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van
cameratoezicht en helmcamera’s.
• Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.
• Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit
veroorzaken.
• Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het
faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik maken van de
mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur) hiervoor geeft.
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5 …Waar de gemeente er voor ons is
5.1 …Waar de gemeente dienstbaar en modern is
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons
daarom een hoge prioriteit. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24
uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.
• We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente
er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.
• Het gemeentehuis ook buiten kantooruren open voor zaken die je niet digitaal kunt regelen.
Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen
• De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd blijven, dat persoonsinformatie
altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.
• Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van
inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit,
zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.
• De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.
• De VVD juicht het toe als telecommunicatiebedrijven ook in Waalre hun diensten aan de
inwoners kunnen aanbieden. Doelstelling moet zijn om ondersteunende diensten tot stand
te laten komen voor bijvoorbeeld ouderen en mensen met een beperking.
5.2 …Waar de overheid je niet in de weg zit
De gemeente Waalre wil graag een moderniseringsslag slaan door zich meer te richten op
overheidsparticipatie en samenwerken. Daar waar de bestaande regels en de voorkeuren van de
gemeente dominant toegepast werden is er nu een proces aan de gang om dit te verleggen naar het
zoveel mogelijk inwilligen van de wensen van de inwoners. De VVD juicht dit van harte toe! De
overheid is er voor de inwoners en niet andersom.
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn
voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg
stadium betrokken worden bij initiatieven en plannen. Dat kan direct richting individuele burgers en
ondernemingen.
• De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor
bewoners.
• Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente Waalre is partner in het stedelijk
gebied Eindhoven (een samenwerkingsverband van negen gemeenten rondom en met
Eindhoven) en in diverse andere regionale samenwerkingsverbanden. Waalre heeft een
regionale opstelling en de blik is naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente
uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt
behaald.
• In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor
samenwerking met name met gemeenten in het stedelijk gebied van onze regio en met
medeoverheden zoals Provincie, Waterschap en Rijk.
De inhoudelijke opgave in het stedelijk gebied is gediend met een voortvarend bestuur.
• De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente
brengt de omgevingswet actief tot uitvoering, waarbij budget beschikbaar wordt gesteld.
• De VVD wil de stedenband met de Deense stad Ishøj in stand houden.
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5.3 …En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat
De gemeente Waalre begint aan de periode 2018-2022 met een gezonde financiële basis. Echter, we
moeten er rekening mee houden dat de traverse Eindhovenseweg / N69 heringericht wordt. Dit gaat
veel geld kosten.
We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt
verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door
hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We
willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.
• De woonlasten (rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB) blijven zo laag mogelijk. De VVD
wijst verhoging van de OZB met een percentage boven het stijgingspercentage van de kosten
van levensonderhoud af.
• Hondenbezit blijft onbelast.
• Toeristenbelasting in Waalre moet worden gebruikt voor de instandhouding en verbetering
van de faciliteiten waar ook bezoekers en toeristen gebruik van maken. De toeristenbelasting
is geen algemeen dekkingsmiddel. Met de opbrengst van de toeristenbelasting wil de VVD
projecten voor het toerisme en (dag) recreatie (zoals de aanleg en aankleding van wandel- en
fietspaden) financieren.
• De VVD wil fraude opsporen en aanpakken, of het nu uitkeringsfraude betreft of
vergissingen.
• Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een
strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken
met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor
structurele extra uitgaven.
• De meerjarenprognose moet gebaseerd zijn op een sluitende meerjarenbegroting.
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6. …Waar we willen verduurzamen
De wereldwijde groei van de bevolking en de welvaart gaan samen met een groeiende vraag naar
energie, grondstoffen en voedsel. Fossiele brandstoffen en grondstoffen worden schaars. Wij vinden
het belangrijk zuinig om te gaan met energie en water en goed om te gaan met het milieu. Dat is van
belang voor ons, onze kinderen en kleinkinderen. Verduurzamen biedt daarnaast een kans op
economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. Duurzaamheid en economie
gaan goed samen.
Wij zorgen niet alleen voor baanbrekende oplossingen voor de grote uitdagingen waar de wereld
voor staat: energietransitie, een gezonde samenleving en duurzame mobiliteit, maar leveren ook
meer economische groei en werkgelegenheid. Zo brengen wij de wereld verder.
• De gemeente Waalre geeft zelf het goede voorbeeld door bij aanbesteding en bij renovatie of
nieuwbouw van gemeentelijk of maatschappelijk vastgoed relevante eisen voor
duurzaamheid en hergebruik van materialen te stellen. Ze loopt voorop bij het introduceren
van innovatieve technologieën.
• De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnepanelen door zo weinig mogelijk
regels en eenvoudige procedures op te stellen, niet door subsidies te verstrekken.
• De VVD wil inwoners aanzetten om tuinen te ontharden, bijvoorbeeld door korting te geven
op de rioolheffing.
• Er zijn verschillende initiatieven van inwoners en bedrijven rond energietransitie. Wij willen
initiatieven stimuleren, die passen in onze visie op duurzaamheid en eigen kracht van
inwoners.

