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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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