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Voorwoord
Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te
bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen.
In de afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat de VVD het verschil maak voor onze mooie
gemeente. We hebben de belastingen laag gehouden, maar toch volop gewerkt aan
nieuwe ontwikkelingen in onze gemeente. Zo wordt er gewerkt aan uitbreiding van de haven
in Waspik en aan natuur tussen Waspik en Sprang-Capelle. En zijn eindelijk de eerste kavels
uitgegeven voor Akkerlanen in Waalwijk.
We begrijpen wat belangrijk is in onze dorpen en stad. Want ook wij wonen hier, onze kinderen
groeien hier op, gaan hier naar school en sporten hier. Ook wij zoeken naar een nieuw huis, willen
wonen in een fijne omgeving en ergeren ons aan troep op straat. Net zoals u en uw naasten.
Samen gaan we voor een betere gemeente. En laten we eerlijk zijn: dat gaat al best wel goed.
Want we hebben veel sportaccommodaties, nieuwe woningbouwontwikkelingen, zwembaden
en een theater. We gaan er voor om dit te behouden, en dit op sommige punten te versterken. In
dit verkiezingsprogramma kun je per onderwerp lezen wat de VVD in de gemeente Waalwijk
hiervan vindt.
We willen echt iets gaan doen aan de woningtekorten in onze gemeente. In álle kernen, dus niet
alleen bouwen in Waalwijk. Bouwen alleen lost het tekort niet op. Daarom vindt de VVD dat we
moeten kijken naar de voorrangspositie van asielzoekers op onze woningen. En er moet meer
grootschalige huisvesting zijn voor kortblijvende internationale medewerkers. Zo blijven de huizen
in onze dorpen en stad beschikbaar voor wie hier wil wonen.
Zo maken we onze gemeente nog een beetje beter!
Ilona Klerks, Lijsttrekker
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Samenvatting
Om dit verkiezingsprogramma te maken, hebben we veel gesprekken gevoerd met inwoners en
onder alle inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik een buurtpeiling gehouden. Dat we
onze eigen omgeving belangrijk vinden en daar ook betrokken bij zijn, kwam sterk naar voren. De
belangrijkste onderwerpen zijn (prettig) wonen, groen, verkeer, veiligheid en duurzaamheid. We
merkten op dat veel inwoners willen behouden wat goed is, maar we zien ook steeds meer
voorbeelden waarin inwoners samen het initiatief nemen om hun wijk, buurt of zelfs straat te
verbeteren. Dit zijn onderwerpen die in ons verkiezingsprogramma nadrukkelijk naar voren
komen.

Wonen en omgeving
Ons uitgangspunt is dat we iedere inwoner een leefbare omgeving gunnen die schoon,
(verkeers)veilig en groen is met een juiste mix aan (speel)voorzieningen. De realiteit is echter dat
de woningnood hoog is en veel mensen daardoor de volgende stap in hun leven uitstellen.
We willen veel betaalbare (huur)woningen bouwen in diverse segmenten. Daarvoor kijken we
naar inbreidingslocaties, bouwen we op Akkerlanen en landgoed Driessen. Maar ook in de
kernen Waspik en Sprang-Capelle moeten nieuwe huizen komen.
Zonder hoogbouw komen er niet genoeg woningen. Maar het moet wel goed gebeuren, dus
niet op elke plek in onze gemeente. Hoogbouw zet de VVD dus alleen in wanneer noodzakelijk en na dialoog met de omgeving.
Om meer woningen vrij te spelen voor onze inwoners willen we internationale medewerkers die
kort in onze gemeente werken niet in onze woonwijken, maar onderbrengen in grootschalige
huisvesting. Dat is voor hen en onze inwoners beter. We zetten in op grootschalige huisvesting
ten noorden van de A59 waar ze dicht bij hun werk fijner kunnen wonen. Hierdoor komen op
termijn koop- en huurwoningen vrij voor onze inwoners.
Daarnaast willen we inzetten op wonen in een schone wijk: minder hondenpoep op straat. Ook
mag het veiliger: minder hard rijden en daar meer op controleren.

Werken is meedoen
Werk is meer dan een inkomen. Werken geeft je het gevoel dat je bijdraagt aan de samenleving,
zorgt voor sociaal contact en kansen voor de toekomst. Helaas is betaald werken niet voor
iedereen mogelijk. Dat wil niet zeggen dat men geen bijdrage kan leveren aan onze
gemeenschap. Iedereen doet mee naar vermogen. Voor de een is dat een betaalde baan, voor
de ander vrijwilligerswerk. Dit is ook het geval voor asielzoekers. De nieuwe inburgeringswet
maakt het mogelijk om werk te vinden en de taal te leren. We zijn van mening dat de huidige
woningcrisis vraagt om een tussenoplossing voor deze groep. De woningen zijn schaars, zonder
werk en zonder voldoende kennis van de Nederlandse taal is integratie lastig. Net als bij de
internationale medewerkers zetten we in op grootschalige huisvesting van deze groep nabij de
sociale werkvoorziening en stellen voorwaarden (taal, baan) voor plaatsing in wijken. Hierdoor
kunnen we asielzoekers stap voor stap voorbereiden en een stevige basis geven voor de
toekomst.

Economische ontwikkeling
Onze lokale ondernemers hebben de afgelopen jaren een flinke klap gekregen en zijn waar nodig
financieel ondersteund. Gezien de omstandigheden was dat noodzakelijk. De komende jaren
gaan we ondernemers laten doen waar ze goed in zijn: ondernemen. We geven ondernemers de
ruimte om aan de slag te gaan en stellen één loket samen waar zij voor alle vragen terecht
kunnen. De gemeente heeft dus vooral een faciliterende rol. Daarnaast gaan we onze focus
bijstellen. We streven niet langer naar logistieke uitbreiding, maar gaan ons stap voor stap meer
richten op techniek. De VVD wil naast een logistieke hotspot ook een technische hotspot worden
om zo bedrijven en kennis binnen te halen. Op deze manier bieden we meer verschillend werk en
voor zowel midden- en hoogopgeleide jongeren een interessante baan. Zo kan iedereen in onze
gemeente werken.
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Duurzaamheid
Het klimaat verandert, dat is een feit. We zien economische kansen om te investeren in
klimaatadaptatie en verduurzaming. We willen echter wel dat dit voor onze inwoners en
ondernemers betaalbaar blijft. Dat vraagt om verstandige keuzes, geen radicale verandering. De
transitie is fors en we vragen ons af of de huidige maatregelen (windmolens, zonne-energie etc.)
daarin duurzame oplossingen zijn.

Financiën
Op basis van de afgelopen twaalf jaar kunnen we zeggen dat de VVD goed heeft gezorgd voor
de gemeentelijke schatkist. De lokale lasten zijn laag gebleven en dat willen we ook zo houden.
We zijn ons bewust dat de inkomsten uit grondverkopen op termijn eindig zijn. Deze
opbrengsten mogen niet voor incidentele uitgaven ingezet worden, maar moeten solide en
gezond financieel begrotingsbeeld voor de toekomst veiligstellen. We blijven daarom kritisch op
cadeautjes die van dit geld betaald worden en vragen ons telkens af of iets echt nodig is.

Zorg en ondersteuning
Een van de grootste kostenposten van onze gemeente is de (jeugd)zorg. We willen inzetten op
ondersteuning aan de voorkant én aan het normaal vinden van kinderen in ontwikkeling: niet
iedereen hoeft de beste van de klas te zijn en daardoor op bijles. Op deze vlakken is onze lokale
invloed het sterkst. We zetten in op een laagdrempelig aanbod in iedere wijk, professionals die
dicht bij de ouders en kinderen staan en een actief vrijwilligersbeleid. De verbinding met scholen
is hierin belangrijk. Hierdoor voorkomen we problemen en inzet van dure voorzieningen.

Sport, kunst en cultuur
Onze gemeente heeft een divers en actief verenigingsleven. We hebben waardering voor
iedereen die zich vrijwillig inzet voor hun vereniging of stichting. Veel gaat er goed, maar we zien
ook uitdagingen voor de toekomst. De VVD ziet een trend ontstaan dat de gemeenschap moet
betalen voor hoge ambities van verenigingen. We verwachten van organisaties die van de
gemeente een subsidie ontvangen dat ze zo veel mogelijk op eigen benen gaan staan. We zien
ook kansen voor verenigingen door meer samen te werken of gedeeltelijk te fuseren.
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Wonen
Wat we willen bereiken
Wonen is momenteel een belangrijk onderwerp. Het is moeilijk om een woning te vinden, zeker
voor de starters in onze gemeente. De VVD vindt dat we creatieve oplossingen moeten zoeken
om starters een kans te geven. Wanneer regelgeving de mogelijkheden beperkt, moeten we de
regelgeving oprekken waar mogelijk.
Daarnaast worden er voornamelijk huizen gebouwd in Waalwijk en blijven ontwikkelingen in
Sprang-Capelle en Waspik achter. We moeten huizen bouwen op plekken waar mensen willen
wonen. Dus óók in onze kernen.
Tot slot komen er steeds meer internationale medewerkers in onze gemeente wonen, die ook
een fijne en veilige plek nodig hebben. Voor hen is grootschalige huisvesting aan de noordkant
van de A59 een goede oplossing. Voor de internationale medewerkers zelf, omdat ze dan een
veilige, schone en nieuwe woonomgeving hebben. Ze betalen dan geen torenhoge huur voor
een afgedankte woning. Maar ook voor de inwoners van Waalwijk zelf, omdat hierdoor huizen vrij
kunnen komen waar Waalwijkers kunnen wonen. Tot die laatste groep behoren natuurlijk ook
internationale medewerkers die zich hier permanent vestigen.
Hoe we dat gaan doen
De komende acht jaar bouwen we huur- en koopwoningen door actief en creatief op zoek te
gaan naar inbreidings- en nieuwbouwlocaties in en buiten onze kernen.
We verruimen de mogelijkheden van de verzilverlening en zorgen dat de starterslening de
komende jaren de landelijke NHG-grens volgt, zo krijgen starters betere kansen.
We stimuleren bouwontwikkelingen specifiek voor de startende doelgroep, zowel betaalbare
rijwoningen als studio’s, lofts en appartementen.
We bouwen ook voor de doelgroep 60+ zodat we betere doorstroming krijgen van huur- en
koopwoningen.
We staan open voor tijdelijke bewoning (max. 2 jaar) van leegstaande detailhandel.
We verhogen de belasting op de eigen woning (OZB) niet meer dan de indexeringswaarde.
Inwoners kunnen makkelijk en snel zien welke mogelijkheden zij hebbenom hun huis te
vergroten of aan te passen.
Hoogbouw is alleen mogelijk wanneer noodzakelijk en na een zorgvuldige dialoog met de
directe omgeving.
We bouwen aan de noordzijde van de A59 grootschalige huisvesting voor kortblijvende
internationale medewerkers met als doel dat zij niet meer in de woonwijken wonen.
We handhaven actief op het illegaal doorverhuren van zowel de sociale als private
(huur)woningen.
We onderzoeken grootschalige huisvesting voor statushouders met voldoende begeleiding
nabij Baanbrekers.
Asielzoekers met een verblijfsvergunning krijgen niet langer voorrang bij de toewijzing van
sociale huurwoningen. Deze voorrangspositie zorgt er namelijk voor dat Waalwijkers nog
langer op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning.
We beschermen, renoveren en/of herbestemmen ons cultureel erfgoed. We denken hierbij
specifiek aan panden langs de Winterdijk in Sprang-Capelle, het centrum van Waalwijk en de
Sint Bartholomeus- en Barbarakerk in Waspik.
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Verkeer en Vervoer
Wat we willen bereiken
We zijn altijd onderweg. Gaan we niet naar ons werk of naar school, dan gaan we bij vrienden en
familie op bezoek of wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook
verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. Dat de doorstroming
goed is, je niet ergens in de file staat om de stad uit te komen en je te laat bent bij je afspraak. En
het is bovenal belangrijk dat verkeerssituaties veilig zijn voor voetganger, fiets en auto. Daarnaast
zijn we voorstander van innovatie in vervoer, maar moet de openbare ruimte hier wel op ingericht
worden. Dus geen overlast van deelmobiliteit.
Tot slot is het van belang dat je jouw auto kunt parkeren in de buurt van je woning, en dat je over
een netjes betegelde stoep naar je huis kunt lopen. En áls je je dan verplaatst, dat iedereen zich
aan de snelheid houdt. Een woonwijk hoort geen racebaan te zijn.
Hoe we dat gaan doen
In samenwerking met bewoners, (sport)verenigingen, scholen en politie gaan we onze wijken
en straten verkeersveiliger maken.
We investeren in meer, betere en groene parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen in alle
kernen.
We gaan vaker controleren op snelheidsovertredingen in de woonwijken.
De vervoersinfrastructuur in woonwijken moet goed zijn en daarom verhogen we het budget
voor onderhoud.
Onderhoud van wegen zorgt voor overlast. We communiceren zo helder en direct mogelijk
over de duur en alternatieve routes. Om overlast te beperken proberen we onderhoud zoveel
mogelijk in één keer te doen.
We maken het aantrekkelijker voor inwoners om zich op andere manieren te verplaatsen
door snelfietsroutes te koppelen aan ov-knooppunten en vormen van deelmobiliteit.
De discussie over parkeren in het centrum van Waalwijk mag een keer klaar zijn: het
parkeerbeleid in onze gemeente leggen we meerjarig vast na een goede dialoog met
inwoners en ondernemers.
Nieuwe vervoersmiddelen, zoals GO-scooters, zullen meer worden gebruikt. We gaan onze
openbare ruimte (bv. groene parkeerzone) hierop aanpassen om verrommeling te
voorkomen.
Elektrisch rijden wordt steeds meer de standaard. Het is belangrijk dat onze gemeente
beschikt over voldoende laadpalen. We willen daarom in wijken meer laadpalen beschikbaar
stellen, zodat ook bezoekers van onze inwoners hun auto aldaar kunnen laden.

Groen en Natuur
Wat we willen bereiken
De afgelopen twee jaar hebben we allemaal meer tijd doorgebracht in onze groene omgeving en
natuur. Onze gemeente heeft mooie gebieden waar we kunnen verblijven, zoals het
Hoefsvengebied met aansluitend de Loonse en Drunense Duinen, de Westelijke Langstraat maar
ook kleinere gebieden zoals het Wandelpark en Samentuin Vrijhoeve. In de eigen buurt is het
goed als het groenonderhoud goed is. Want een groene omgeving is fijn. Daarom wil de VVD
insteken op een goed onderhouden, groene omgeving. Waar kinderen kunnen spelen en de
hondenpoep is opgeruimd.
Hoe we dat gaan doen
We bouwen, in samenspraak met de buurt, groene speeltuinen en maken de huidige
speeltuinen groener.
We verhogen het budget voor onderhoud van groen.
We handhaven op hondenpoep en maken het makkelijker voor eigenaren om de
hondenpoep weg te gooien.
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Duurzaamheid en Innovatie
Wat we willen bereiken
Duurzaamheid is belangrijk, maar we moeten waken voor torenhoge ambities en daarmee hoge
kosten voor onze inwoners. Er worden zonneparken aangelegd, windmolens staan in de planning
en we moeten van het gas af. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en
draagvlak vragen. Ook de gemeente Waalwijk zal zijn steentje moeten bijdragen. Ons standpunt
is simpel: het moet betaalbaar zijn voor gewone gezinnen en ondernemers! Op zowel draagvlak
als betaalbaarheid is nog een wereld te winnen. Door dit op een slimme manier aan te pakken,
kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft onze stad prettig
om te wonen. De VVD is dus voor duurzaamheid, maar wel op een verantwoorde wijze.
Hoe we dat gaan doen
We streven naar energieneutraal in 2050, mits de investeringen voor de inwoners betaalbaar
zijn.
Samen met bewoners, coöperaties, gebouweigenaren en ondernemers kijken we naar de
mogelijkheden om woningen en bedrijfspanden slim te verduurzamen. De totale woonlasten
mogen hierbij niet stijgen.
We gaan naast opwekking inzetten op efficiënte lokale opslag en verdeling van energie in
wijken om het energienet te ontlasten.
Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu kopen we onze
producten en diensten duurzaam en circulair in.
Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas zorgen we ervoor dat
inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme
energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen
delen.
We behouden het gasnetwerk voor de toekomst wanneer waterstof of andere gasvormen
beschikbaar komen.
We maken de regels voor het aanvragen van (lantaarn)laadpalen zo simpel mogelijk.

Economische ontwikkeling
Wat we willen bereiken
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. We hebben in onze gemeente een aantal
grote logistieke spelers, maar we mogen ook het midden- en kleinbedrijf niet vergeten. De
coronacrisis heeft onze bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd
achter de rug. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Niet
door subsidie, maar wel door hen alle ruimte te geven om te kunnen ondernemen. Zo dragen we
bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de
toekomst.
Hoe we dat gaan doen
We geven de komende jaren, naast logistiek, meer aandacht aan het versterken van de
technieksector. Dit zorgt voor kwalitatief betere banen, waardoor we een betere mix krijgen.
De gemeente zorgt voor één aanspreekpunt waar ondernemers terecht kunnen voor ál hun
vragen.
We gunnen zoveel mogelijk gemeentelijke opdrachten aan lokale ondernemers binnen de
grenzen en mogelijkheden van de wet.
Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij het
beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat.
Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zo veel mogelijk
afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door algemene regels of een
meldingsplicht.
We ondersteunen nieuwe ondernemers bij de start van een eigen bedrijf. We helpen met
vereenvoudigde regelgeving en advies op maat om hun activiteiten tot een succes te maken.
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Aantrekkelijk centrum
Wat we willen bereiken
Weet je nog dat ons centrum in 2019 bijna uit haar voegen barstte tijdens het Sterrenmuziekfeest
op het Raadhuisplein? Ken je en het bruisende gevoel van de 80 van de Langstraat en alle
andere kleine en evenementen? De afgelopen twee jaar hebben onze hardwerkende
ondernemers in het centrum het lastig gehad, maar er komen betere tijden aan. Leegstand is een
feit, daardoor kan het centrum soms wat ongezellig ogen. Wij streven naar een levendig, veilig en
compact centrum dat van meerwaarde is voor de toekomst. We willen dan ook meer
woningbouw mogelijk maken aan de randen van het centrum. Naast aantrekkelijk wonen en
winkels voor alle portemonnees is een passend aanbod aan horeca en activiteiten in alle kernen
wenselijk. We verwachten dat het nieuwe Schoenenkwartier een extra impuls zal geven aan het
centrum van Waalwijk.
Hoe we dat gaan doen
We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal.
We maken het centrum van Waalwijk compacter en maken woningbouw mogelijk aan de
randen van het centrum.
De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat
horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat ook winkeliers hun
klanten als gast kunnen ontvangen.
We formuleren algemene regels of een meldingsplicht voor terrasuitbreidingen waarbij af- en
instemming met de directe omgeving noodzakelijk is.
We zijn voorstander van het verplaatsen van de bibliotheek naar de jongensschool om het
centrum levendiger te maken, zolang de gemeente niet hoeft op te draaien voor de kosten.
De toeristenbelasting gaat niet omhoog en we geven recreatieve ondernemers de ruimte uit
te breiden, zolang dat niet ten koste gaat van de natuur.

Cultuur
Wat we willen bereiken
In de gemeente Waalwijk hebben we een rijk aanbod van culturele voorzieningen en
evenementen. We hebben musea, een theater, Centrum voor Muziek en Dans, het Huis van
Waalwijk en tal van initiatieven van verenigingen en particulieren die een rol spelen in de
ontwikkeling van cultuur en cultuurhistorie. De gemeente ondersteunt die initiatieven. Het is
echter niet aan de gemeente om te bepalen wat cultuur is. Cultuur is van en voor iedereen. De
gemeente is terughoudend en slechts faciliterend. We besteden middelen zorgvuldig en gaan de
wirwar van subsidies in deze sector stroomlijnen.
Hoe we dat gaan doen
Georganiseerde evenementen en culturele voorzieningen zijn beschikbaar en toegankelijk
voor alle doelgroepen.
Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor
alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf
zorgdragen voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel.
We bezuinigen niet op cultuur, maar maken wel keuzes en eisen dat partijen verantwoording
afleggen over zowel geld als maatschappelijke resultaten.
We stimuleren samenwerkingen tussen instellingen en verenigingen, zodat we
gemeenschapsgeld efficiënt en effectief gebruiken.
Bij opstartende culturele instellingen is het goed wanneer de gemeente een steuntje in de rug
geeft om het een kans van slagen te geven. We vinden echter ook dat dit steuntje in de rug
niet tot in de lengte van dagen standaardpraktijk hoeft te zijn. Daarom bekijken we frequent
of een instelling nog ondersteuning nodig heeft.
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Werk
Wat we willen bereiken
In 2021 waren er voor het eerst in vijftig jaar meer vacatures dan werklozen. Je zou denken dat
iedereen die wil werken ook werk kan vinden. We zien dat het in een gespannen arbeidsmarkt
het in bepaalde sectoren moeilijk is om aan goed personeel te komen. Werk is van groot belang
voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot
zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de
toekomst van onze samenleving. We hebben in onze gemeente veel werkgelegenheid. Dat willen
we op een hoog niveau houden, dat maakt onze gemeente aantrekkelijk.
Hoe we dat gaan doen
We zetten actief in op kansrijke om- en bijscholing met oog voor talenten en
ontwikkelmogelijkheden
We stimuleren samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.
Sectoren zoals zorg en onderwijs staan onder druk en daarom gaan we kinderen en
jongeren enthousiasmeren voor deze sectoren.
Als de stap naar regulier werk (nog) te groot is dan begeleiden we inwoners naar beschut
werk, leerwerkplekken of nuttige dagbesteding.
Wie minder bijdraagt kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand
ontvangt, maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verlies je je
uitkering. Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen als
tegenprestatie verplicht worden op onderdelen te werken aan inburgering en integratie.
De afgelopen jaren zijn te veel mensen in Nederland onterecht tot fraudeur bestempeld.
Fraude is en blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct fraudeur.
Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen door mensenwerk, niet door een
computer.
Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een
schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. Bij
schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van onze
inwoners. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp
aan.

Integratie
Wat we willen bereiken
Sinds 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. We
hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen
verantwoordelijkheid is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders
is dan waar je vandaan komt. Hierdoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang voor gevochten is
onder druk komen staan, met parallelle samenlevingen als resultaat. Van nieuwkomers
verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze samenleving. Door
de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen en waarden kun je sneller aan het
werk. Daarbij bieden we goede begeleiding.
Hoe we dat gaan doen
De Nederlandse taal spreken is noodzakelijk om volwaardig mee te doen. Daarom zorgt de
VVD voor betaalbare taalcursussen voor zowel statushouders als internationale
medewerkers.
Jonge kinderen van statushouders gaan verplicht naar een peuterspeelzaal om
achterstanden vroeg aan te pakken.
Wanneer iemand niet voldoende Nederland spreekt en bewust niet meewerkt om onze taal te
ontwikkelen, kunnen boetes volgen of korten we de uitkering.
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Bij de inburgering besteden we aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, de
gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTI-rechten, antisemitisme en de vrijheid van
godsdienst.
Er is geen plek in onze gemeente voor diegene die haat prediken en/of oproepen om onze
fundamentele vrijheden te negeren of te bedreigen.
We ondersteunen alleen maar inclusieve organisaties die integratie bevorderen.
We zorgen ervoor dat ambtenaren huwelijksdwang herkennen en effectief kunnen ingrijpen.

Agrarische sector
Wat we willen bereiken
We hebben veel waardering voor onze agrariërs in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. Dankzij
hun harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken om onze voedselvoorziening. Als
boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze
economie, met minder nadelen voor natuur en milieu.
Hoe we dat gaan doen
Boeren die willen boeren laten we zoveel mogelijk met rust, zolang ze voldoen aan de
gestelde eisen en normen.
We stimuleren boeren om op een duurzame wijze hun bedrijf te (her)organiseren om klaar te
zijn voor de toekomst.
We geven boeren de ruimte hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken zoals
toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid.
We spannen ons in voor herstel en behoud van de lokale natuur door een realistisch
natuurbeleid en de versterking van biodiversiteit in zowel het buitengebied als de kernen.
Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders op eigen terrein te
huisvesten mits het geen overlast veroorzaakt voor de omgeving.

Zorg en Ondersteuning
Wat we willen bereiken
Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Vroeg of laat hebben we allemaal zorg of
ondersteuning nodig. Daarom willen we goede zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met
hulp die zo dichtbij huis mogelijk wordt georganiseerd, waarvoor je dus niet naar Tilburg hoeft.
De zorg moet betaalbaar blijven. Daarom blijven we kritisch of de juiste zorg wordt geleverd. We
willen investeren in het voorliggend aanbod, zodat er meer ondersteuning is aan de voorkant en
er niet altijd dure zorg ingezet hoeft te worden. Iemand voelt zich daardoor sneller geholpen.
Hoe we dat gaan doen
We zorgen ervoor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en bouwen
in daarvoor levensloopbestendige woningen.
Als zelfstandig thuis wonen niet langer gaat, maken we gebruik van een verhuisurgentie en
zoeken we naar een passend alternatief in de buurt. Thuiszorg wordt binnen één week
geregeld.
We richten het voorliggend veld zó in dat in iedere wijk hulp en ondersteuning via inloop,
aanvraag en afroep beschikbaar is, bijvoorbeeld thuiszorg of PoH’ers.
We versterken het steunpunt voor mantelzorgers en zorgen voor passende ondersteuning
om hen te ontlasten en te ontzorgen. Doordat we investeren in het voorliggend veld, worden
mantelzorgers ontzorgd.
De gemeente Waalwijk neemt samen met Veilig Thuis de regie op zich in het bij elkaar
brengen van organisaties die met ouderenmishandeling, partnergeweld en oudergeweld van
doen hebben. Hierbij worden het bijzonder de welzijns- en vrijwilligersorganisaties in onze
gemeente betrokken.
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Jeugd en Gezin
Wat we willen bereiken
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Opgroeien gaat
echter nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Wij helpen daarbij. Wanneer opgroeien niet
gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dicht
mogelijk bij het huis, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien. Hierbij moeten we niet
onnodig stickers plakken: niet iedereen die uniek is, heeft hulp nodig. Normaliseren noemen we
dat. Maar nog niet alles in de jeugdzorg verloopt even goed. Er zijn flinke wachtlijsten voor hulp en
dat moet zo snel mogelijk worden opgelost. Voor veel inwoners van onze gemeente is de
jeugdzorg geen dagelijkse kost. We geven er als gemeente wel veel geld aan uit. Door tekorten
die hierin ontstaan, komen dagelijkse zaken zoals het openhouden van bibliotheken, zwembaden
en onderhoud van groen en wegen in gevaar. Het is daardoor een belangrijk onderwerp voor
iedereen.
Hoe we dat gaan doen
We gaan scherp afbakenen wat we scharen onder jeugdzorg en verplaatsen de focus van
behandelen en onnodig labelen naar normaliseren.
We zetten in op vroegtijdig signaleren en een preventieve aanpak. Dat doen we in
samenwerking met o.a. onze wijkteams, huisartsen, scholen, (sport)verenigingen,
jongerenwerk en politie.
We zorgen ervoor dat in een gezin voldoende basis is om gezond en veilig op te groeien. We
helpen gezinnen in een vroeg stadium om zo dure zorg te voorkomen.
De problemen van de kinderen hebben vaak te maken met schuldenproblematiek of
gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken maar naar het
gehele gezin kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden.
We voorkomen onnodige doorverwijzingen naar zware hulp. Dit doet de VVD door
praktijkondersteuners jeugd in te zetten bij huisartsen en kortdurende ondersteuning door
onze consulenten in wijken mogelijk te maken.
We trainen professionals om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te
herkennen en te melden, zodat we snel en zorgvuldig in kunnen grijpen.

Onderwijs
Wat we willen bereiken
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start. Onderwijs geeft ze
kennis en vaardigheden mee, waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren
we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan.
Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote
rol in het leven van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij.
Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar de
gemeente is gesprekspartner. Het lerarentekort is ook in onze gemeente en in de regio te voelen.
Als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat, biedt de gemeente ondersteuning. Die rol pakt de
gemeente ook als het gaat om het voorkomen van thuiszitters in het onderwijs.
Hoe we dat gaan doen
Ouders mogen zelf kiezen naar welke school hun kind gaat. Zij mogen vanaf de leeftijd van
drie jaar hun kind bij meerdere scholen aanmelden.
We voorkomen concentratiescholen door middel van een actief spreidingsbeleid voor
kinderen van statushouders.
We stimuleren de ontwikkelkansen van jonge kinderen door (taal)achterstanden aan te
pakken op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
We gaan samen met schoolbesturen, ouders en andere partijen (bv. ondernemers)
onderzoeken of we (toekomstige) leerkrachten kunnen stimuleren om op scholen in onze
gemeente te werken.
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School is een sociale ontmoetingsplaats. We stimuleren scholen om het gebouw na
schooltijden open te stellen voor verschillende doelgroepen (sport, cultuur etc.)
We zorgen voor een goede bereikbaarheid van scholen door veilige wandel- en fietsroutes,
kiss-and-ride parkeerplekken en indien nodig een ov-verbinding. Vervoer voor speciaal
onderwijs wordt vergoed.

Sport en Bewegen
Wat we willen bereiken
Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning.
Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare
samenleving. Sporten draagt bij aan integratie. Daarom werken we samen met scholen,
sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen, zodat iedere inwoner van jong tot
oud kan sporten. Sport is in de gemeente Waalwijk al heel goed geregeld. We hebben prachtige
sportparken, we hebben buurtsportcoaches, een Cruyff Court. Sommige locaties verdienen nog
aandacht en vernieuwing.
Spelen is minstens zo belangrijk als sporten. Kinderen mogen ravotten, vies worden, avonturen
beleven en ontdekken. Dat maakt een wijk levendiger en is beter voor de ontwikkeling van
kinderen. We gaan samen met kinderen creatief kijken naar de mogelijkheden in de wijken en
ook in buitengebieden.
Hoe we dat gaan doen
Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud richten we, samen met inwoners, de
openbare ruimte in voor buiten sporten, bewegen en spelen.
We hebben oog voor de behoeften van ouderen en mensen met een beperking. Samen met
hen bekijken we naar wat nodig is.
We gaan écht spelen in de wijken stimuleren door samen met kinderen speelgebieden te
ontwikkelen. Jongerenwerk en scholen kunnen hierin een mooie bijdrage leveren.
Sportaccommodaties zetten we multifunctioneel in, zodat ook niet-club gerelateerde sporten
en (jongeren)projecten hier gebruik van kunnen maken.
We stimuleren sportevenementen via GO om mensen te verbinden en in beweging te krijgen.
Wanneer we sporten en bewegen zijn we allemaal gelijk. Er is geen plek voor discriminatie,
homofobie, antisemitisme en racisme.

Veiligheid
Wat we willen bereiken
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen
vrijheid. Wij willen dat iedereen in gemeente de Waalwijk veilig kan wonen, verblijven, werken en
ondernemen. Dat de woonwijken niet alleen veilig zijn, maar eenieder zich ook veilig voelt. Maar
veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt
de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we
overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te
voorkomen. Er is helaas nog steeds veel overlast van drugsdealers in onze woonwijken. Dat
willen we terugdringen. Overlast van groepen, bijvoorbeeld hangjongeren of internationale
medewerkers, pakken we aan.
Hoe we dat gaan doen
We hanteren een zerotolerancebeleid als het gaat om geweld of bedreiging van onze
hulpverleners, journalisten en politici, al of niet in dienst.
We accepteren geen geweld, bedreiging of discriminatie tegen onze inwoners vanwege hun
afkomst, geslacht of seksuele voorkeur.
We zorgen ervoor dat het doen van aangifte zowel digitaal als fysiek mogelijk blijft.
We vinden dat politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zichtbaar moeten zijn
in onze wijken en dat boa’s zichzelf effectief mogen verdedigen tegen geweld.
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We zijn en blijven voorstander van cameratoezicht, bodycams voor boa’s en het verhalen van
de kosten van handhaving en vernieling op degene die dat hebben veroorzaakt.

Criminaliteit
Wat we willen bereiken
Mensen worden niet geboren als crimineel, maar glijden vaak af door een slechte opvoeding,
verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de
aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van
onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament
van onze samenleving.
Wanneer criminelen gebruikmaken van de gewone samenleving voor hun criminele activiteiten
noemen we dat ondermijning. Bijvoorbeeld door huizen te verhuren om daarmee geld wit te
wassen. Ondermijning van onze democratische rechtstaat door criminele netwerken is een
aandachtspunt. Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisatie en politici die ondermijnende
activiteiten vermoeden horen dit actief te melden. Het tegengaan van ondermijning vraagt ook
om preventie en contraondermijning. Dat wil zeggen dat we, binnen de kader van de wet,
onconventionele middelen durven in te zetten om criminele netwerken te beteugelen, te
verstoren of af te breken. We gaan intensief samenwerken met andere gemeenten, veiligheids/inlichtingendiensten, wetenschap en specialistische bedrijven.
Hoe we dat gaan doen
We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het
faciliteren van criminele activiteiten.
We werken samen met scholen, jongerenwerkers en veiligheidsdiensten om actief jongeren
uit het criminele circuit te halen en hen een volwaardig toekomstperspectief te bieden.
We geven de burgemeester de bevoegdheid om naast drugpanden ook woningen en
bedrijven tijdelijk te sluiten wanneer er aantoonbaar sprake is van ondermijnende activiteiten.
We zetten in op het bestrijden van digitale criminaliteit en investeren in goede voorlichting en
ondersteuning aan inwoners en ondernemers die daar slachtoffer van (dreigen) te worden.

Dienstverlening
Wat we willen bereiken
Als gemeente dienen we het gezamenlijk belang, maar hebben we ook de wettelijke taak om
diensten te verlenen aan individuele inwoners. Het belang van de inwoners staat hierin altijd
voorop. Dat doen we digitaal, of onder vier ogen in het gemeentehuis. Met eenvoudige
formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en ondernemers
vooruit in het leven. Zo voorkomen we wachtrijen, problemen en frustraties. Inwoners hebben
voor grotere projecten één contactpersoon bij de gemeente, zodat zij niet van het kastje naar de
muur worden gestuurd.
Hoe we dat gaan doen
Brieven, formulieren en regelgeving zijn voor iedereen begrijpelijk te lezen.
De fysieke, telefonische en digitale bereikbaarheid van de gemeente passen we naar de
behoeften van onze inwoners aan.
Onze ICT is up-to-date en we werken samen met andere overheden om privacygevoelige
informatie te beschermen en identiteitsfraude tegen te gaan.
We huren minder externen in en moderniseren de secundaire arbeidsvoorwaarden, zodat we
een sterke positie op de arbeidsmarkt krijgen en onze dienstverlening kunnen borgen. Dat
scheelt ook nog eens in de kosten.
Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners over
gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals
de besteding van subsidies.
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De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt slim samen met
collega’s in de omgeving als dit leidt tot betere oplossingen voor bereikbaarheid, regionale
werkgelegenheid of woningbouw.

Effectief bestuur
Wat we willen bereiken
Wolluk zijn we samen! Samen met onze inwoners en ondernemers bundelen we onze krachten
om problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. We betrekken onze inwoners en
ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium bij belangrijke ontwikkelingen en besluiten. We
zijn een transparante en open overheid waar het publiek de overwegingen van het college kan
inzien. Dat doen we niet om te vertragen, maar om tijdig draagvlak te creëren in onze
gemeenschap voor grote ontwikkelingen. We wegen daarbij de belangen van de enkeling af
tegen de belangen van de vaak ‘stille meerderheid’.
Hoe we dat gaan doen
We werken toe naar een zo transparant mogelijk overheid waarin binnen de grenzen van de
wetgeving besluiten en achterliggende stukken actief openbaar worden gemaakt voor het
publiek.
We vernieuwen het participatiebeleid waarin niet de grootste schreeuwers gelijk krijgen, maar
er oog is voor de ‘stille meerderheid’. Onze Akkerlanenactie van het voorjaar 2021 was
daarvan een mooi voorbeeld.
Bij het opstellen van nieuw beleid of een ruimtelijke ontwikkeling worden belanghebbenden
betrokken en goed geïnformeerd over hun rol om teleurstellingen achteraf te voorkomen.
We geven inwoners de mogelijkheid om via Right to Challenge gemeentelijke taken over te
nemen als ze daar een gedragen (financieel) plan voor hebben.
We zorgen ervoor dat ondernemers en maatschappelijke initiatiefnemers niet verdrinken in
regelgeving en procedures. Door hen gericht te ontlasten behouden zij de energie.
We onderzoeken of we een revolverend fonds kunnen oprichten om maatschappelijke
initiatieven een lening te verstrekken.

Financiën
Wat we willen bereiken
Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend
door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De
belasting houden we zo laag mogelijk. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de
gemeentelijke financiën staan onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder
en transparant verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld.
Hoe we dat gaan doen
De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag
zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan
geld is besteed en welk effect is bereikt.
We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt.
We streven ten allen tijde na dat de extra kosten van de jeugdzorg niet ten koste gaat van
voorzieningen voor onze inwoners.
De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.
De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’
is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei kosten op inwoners afgewenteld
worden.

Pagina 15 van 16

Pagina 16 van 16

