
Inleiding 

Zorgen voor een mooie gemeente Zundert. Een gemeente waar we ons allemaal thuis voelen.  
Waar we graag wonen, werken en er met elkaar iets fantastisch van maken. Dat is waar de VVD voor 
staat. Niet alleen de afgelopen vier jaar, maar zeker ook voor de periode die komen gaat. Om vooruit 
te kunnen kijken is het ook goed om terug te kijken. VVD heeft de afgelopen vier jaar namelijk als 
stabiele partij een positieve stempel kunnen drukken op de leefbaarheid in de gemeente Zundert. 
Iets wat we graag ook de komende periode willen doen 
De VVD heeft de afgelopen vier jaar in goede samenwerking met andere fracties heel wat resultaat 
behaald in gemeente Zundert.  
 
Trots zijn wij op; 
 

 De herinrichting van de Molenstraat 

 Woningbouw in alle kernen 

 De realisatie van het fietspad langs AA of Weerijs 

 De pilots vitaal buitengebied 

 Glasvezel voor de hele gemeente 

 De inhaalslag rondom verkeersveiligheid 

 De steun aan ondernemers in moeilijke tijden 

 Gezond financieel beleid 

 Locatiekeuze scholen 

 De jongerenraad en kinderraad  

De fractie heeft samen met de wethouder Patrick Kok een belangrijke bijdrage mogen leveren aan 
bovenstaande punten. Samen met de andere leden van het college is Zundert weer een bestuurlijk 
stabiele gemeente geworden die ook de ruimtelijke ordening op orde heeft. Dit verschaft ons een 
prima fundering waarop wij verder kunnen bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Een goed 
en veilig leefklimaat komt namelijk niet uit de lucht vallen. Daar moet je iets voor doen. De afgelopen 
vier jaar hebben we laten zien dat we het hebben gedaan en dat gaan we de komende vier jaar weer 
doen. 
 
Met als belangrijk uitgangspunt, een veilig en leefbaar gemeente Zundert! 
 

  



1. Veilig en leefbaar 

Iedereen heeft recht op een veilige en leefbare woonomgeving. Het bestrijden van 
criminaliteit, overlast en milieudelicten staat dan ook hoog in het VVD vaandel en heeft een 
constante aandacht binnen uw raads-vertegenwoordigers. Daarbij hoort ook het monitoren 
en bestrijden van de toenemende drugscriminaliteit. Door bijvoorbeeld het storten van 
drugsafval en het opzetten van complete drugs- laboratoria in het buitengebied komt ook 
de leefbaarheid in het geding. Uw VVD zet hoog in om dit een halt toe te roepen.   
  

Primaire VVD aandachtspunten  

 Uitbreiden van inzet en middelen op het gebied van opsporing en bestrijding van 
drugscriminaliteit  

 

 Voorlichting op het gebied van herkenning van activiteiten die duiden op aan/ afvoer, 
samenstellen en overige kenmerken van drugslaboratoria 

 

 Meer voorlichting op scholen over drugscriminaliteit en de verstrekkende gevolgen 
ervan voor onze samenleving 

 

 Onderwijsinstellingen ondersteunen bij bewustwording jongeren van normen, 
waarden, samenleven en alcoholgebruik 

 

 In budgetverdeling en overige middelen zichtbaar maken dat veiligheid onze prioriteit 
heeft 

 

 Uitbreiding van de controle in het buitengebied ter voorkomen van inbraak en 
ondermijnende criminaliteit. 

 

 Stimuleren buurtpreventie 
 

 Opschaling van aantal/ inzet BOA’s en uitbreiding takenpakket en bevoegdheden 
 

 Aanpakken parkeer- en snelheidsovertredingen in straten zoals de Molenstraat, Sint 
Bavostraat, etc.  

 

 Cameratoezicht middels mobiele camera’s op essentiële locaties  
 

 Inzet van hulpdiensten monitoren op efficiëntie en aanrijtijden 



2. Verkeer en vervoer 

Dagelijks vinden er veel verkeersbewegingen plaats in onze gemeente. Het is daarom ook 
niet gek dat verkeer en vervoer belangrijke termen zijn bij de VVD. Verkeersveiligheid en 
het verminderen van overlast staan daarbij voorop. Verkeersonveilige en overlast gevende 
verkeerspunten pakken wij aan.   
 
 

Primaire VVD aandachtspunten  

 Goed onderhoud van wegen, verlichting, bermen, sloten en brandvoorzieningen in 
binnen- en buitengebied  
 

 Veilige trottoirs en fietspaden 
 

 Een nieuwe vrachtwagenparkeerplaats 
 

 Voldoende parkeergelegenheid en uitbreiding van de blauwe zone in de Molenstraat  
 

 Het blijven investeren in de nut en noodzaak van een randweg voor Zundert  
 

 Doortrekken fietspad AA of Weerijs richting Wernhout en de Belgische grens 
 

 Een verkeersveilige, levendige kern in Wernhout met voldoende parkeerplekken 
 

 Investeren in de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de kern Rijsbergen 
 

 Wegen in de bebouwde kom zoals bijvoorbeeld de Wernhoustseweg, Sint Bavostraat, 
de Risten en het Kruispad (deels) inrichten als 30 km/u gebied (traverse) om de 
verkeersveiligheid te vergroten  

 

 Aanpakken van het kruispunt tussen de Achtmaalseweg, Buntweg en Pastoor de 
Bakkerstraat  

 
 Doorgaand verkeer in Klein-Zundert weren  

  



3. Financieel verantwoord beleid 

Financieel stabiel beleid betekent ook een goed rentmeesterschap. Dat wil zeggen dat de VVD staat 
voor een uitgavepatroon dat zich niet alleen richt op de komende vier jaar maar ook verantwoording 
neemt voor toekomstige generaties. Dit behoeft een sterke invloed van onze partij in de 
gemeenteraad en visie wanneer we bereid zijn evenredigheid te vinden in uitgaven op het gebied 
van sociale voorzieningen en de algemene welstand van onze gemeente in de komende decennia. 

 

Primaire VVD aandachtspunten  

 Het gemeentelijk huishoudboekje structureel op orde 
 

 Uitgaven toetsen aan verwachte additionele uitgaven ten behoeve van 
milieumaatregelen 

 

 Uitgaven toetsen aan een verantwoorde toekomstige lastendruk 
 

 Permanente aandacht voor onderhoud van openbare ruimtes en infrastructuur 
 

 Hondenbelasting moet worden afgeschaft 
 

 Bezuinigingen gaan in principe vóór belastingverhogingen 
 

 De kosten voor externe onderzoeken en inzet van dienstverleners beperken.  
 

 Zelf verantwoordelijkheid nemen bij lastige beslissingen 
  



4. Wonen, werken en leven 

Door de toename van woningzoekenden en de explosief gestegen huizenprijzen verdient huisvesting 
de komende vier jaar een evenredige inzet op dit gebied. De VVD wil zich daarom graag richten op 
een maximale inspanning om de druk van de woonketel wat af te laten nemen. Vooral starters en 
senioren ondervinden problemen en indien er een oorzakelijk verband bestaat tussen de woning als 
verdienmodel en buitenproportionele prijsstijgingen zullen we daarop moeten acteren. Dit laat 
onverlet dat ook alle problemen op het gebied van huisvesting, van verzorgingshuis, seniorenwoning 
tot vrije sector ook onze aandacht en inzet blijven behouden. 

 

Primaire VVD aandachtspunten  

 Verder inzetten op een vitaal buitengebied waaronder het herbestemmen en 
tegengaan van leegstand van vrijkomende agrarische bebouwing door soepel, 
innovatief en oplossings- en gebiedsgericht mee te denken 
 

 Minder regels waardoor vergunningen sneller doorlopen kunnen worden 
 

 Optimale inspanningen bij ondersteuning van starters op het gebied van huisvesting   
 

 Starterswoningen, seniorenwoningen en doorstroming op de woningmarkt zijn ons 
primair belang 

 

 Uitbreiding van de starters- en duurzaamheidsregeling  
 

 Toezien op differentiële en betaalbare nieuwbouw 
 

 Stevig inzetten op de versnelde bouwopgave  
 

 Inwoners mogelijkheden geven voor het zelf bouwen van een woning 
 

 Mogelijkheid tot bouw/ locaties voor “Tiny houses” onderzoeken  
 

 Primaire nood van woningzoekenden koppelen aan oplossingen en daarmee de 
regelgeving dienend en niet frustrerend laten zijn  

 

 Sturing geven aan evenredigheid tussen een woning als verdienmodel en de behoefte 
tot huisvesting. Dit laatste dient te allen tijde voorkeur te krijgen. De VVD is liberaal 
maar tegelijkertijd ook een volkspartij  

 

 Bij toelaten van vluchtelingen, asielzoekers en arbeidsmigranten de positie van 
inwoners van onze gemeente op het gebied van huisvesting en arbeidsplaatsen niet 
uit het oog verliezen.  

 

  



5. Klimaattransitie niet alleen een onaantrekkelijk woord 

Wij zijn geen partij die de ogen sluit voor problemen. En we hebben toekomstig een forse 
opgave op het gebied transitie op elk denkbaar gebied. Dit behoeft ook een transitie in 
denken. De VVD loopt niet weg voor deze opgave, sterker nog we willen daar een rol in 
spelen, het voortouw in nemen. Een schip dient voornamelijk bestuurt te worden wanneer 
het uit de koers raakt. De te nemen beslissingen hieromtrent dienen echter weloverwogen 
te zijn en zeker met een menselijke maat. Voor ondernemers, voor de agrarische sector 
maar ook voor toekomstige generaties. Wij lopen hier niet voor weg en willen ons profileren 
met beleid en visie. 
 

Primaire VVD aandachtspunten  

 Modernisering en uitbreiding van scheiding afvalstroom 
 

 Bouwen aan een duurzame bedrijfssector  
 

 Stimuleren van duurzaamheid bij ver en-nieuwbouw woningen 
 

 Meer onderzoek naar haalbaarheid energietransitie in de woonsector. Een 
warmtepomp past niet binnen ieders budget 

 

 Stimuleren en ondersteunen van initiatieven op het gebied van energietransitie  
 

 Lange-termijn visie ontwikkelen en in beleid omzetten 
 

 Verantwoord ter beschikking stellen van financiële middelen voor initiatieven die 
bijdragen aan oplossingen van de problematiek 

 

 Voorlichtingssessies met betrekking tot het onderwerp om de betrokkenheid van de 
problematiek te vergroten  

 

 Verdere openstelling van de milieustraat en herinrichting van het terrein 
 

  



  6. Bedrijvig Zundert 

Ondernemers zijn onmisbaar in onze gemeente. Bedrijven zorgen voor een gezonde 
economische ontwikkeling en vormen voorzieningen voor onze inwoners. Het is daarom van 
belang dat wij zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Door vestigingsbeleid willen 
wij leegstand verkleinen en ondernemers stimuleren hun bedrijf in onze gemeente te 
vestigen.  De VVD staat voor een innovatief ondernemende gemeente Zundert.  
 
Ook de agrarische sector is onmisbaar in onze gemeente. Zij zijn onze voedselvoorzieners 
en/of zij zorgen voor de groenvoorziening in onze gemeente. Wij willen leegstand van 
agrarische bedrijven terugdringen en ondernemers de kans geven hun bedrijf zo optimaal 
mogelijk te gebruiken of uit te breiden. Daarnaast willen wij deze sector helpen reageren op 
landelijke en provinciale beleidsvoornemens.  
 
 
Primaire VVD aandachtspunten:  
 

 Voldoende ruimte creëren voor bedrijven om zich te vestigen, door de bestaande 
bedrijventerreinen te monitoren en indien nodig uit te breiden of een nieuwe locatie te 
ontwikkelen 
 

 Winkels en winkelgebieden zijn goed bereikbaar met voldoende parkeerruimte  
 

 Wij streven naar beleid om winkelleegstand te voorkomen middels herbestemming 
 

 Tracé zuidelijke verkeersontsluiting blijvend op de agenda houden 
 

 We blijven waar mogelijk werken met een aanbestedingsbeleid dat voor ondernemers 
aantrekkelijk is en voor hen ook daadwerkelijk kansen biedt 

 
 Het bestemmingsplan binnen en buiten de centrumgebieden versoepelen zodat, waar 

passend, (lang) leegstaande winkels/ bedrijfslocaties ook gebruikt kunnen worden als 
bijvoorbeeld woonruimte.  

 
 Wij juichen initiatieven van ondernemers en de agrarische sector toe 

 
 We ondersteunen agrariërs  door het bestemmingsplan in het buitengebied voortdurend te 

actualiseren, zodat de mogelijkheden voor hun bedrijf inzichtelijk blijven/worden 
 

 Wij stimuleren dat inwoners van onze gemeente vacatures invullen binnen onze gemeente 
 

 Stimuleren en zichtbaar uitdragen van gemeente Zundert als boomkwekerijgemeente door 
het plaatsen van kwalitatief hoogwaardig groen in de openbare ruimte 

 

 

 



7. Goed onderwijs als basis voor toekomstig succes 

De jeugd heeft de toekomst, goed onderwijs is hiervoor een must. Kinderen hebben recht 
op een veilige omgeving, waarin ze zich kunnen ontplooien en ontwikkelen tot zelfstandige 
inwoners. Persoonlijke aandacht en goede scholing staat hierbij centraal. Goede 
onderwijsgebouwen horen hierbij. De locaties zijn gekozen. VVD Zundert streeft naar een 
spoedige uitvoering van de bouw van deze scholen.  
 
 
Primaire VVD aandachtspunten:  
 

 Een optimale, spoedige uitwerking van de onderwijshuisvesting.  Kinderen moeten 
kunnen leren in een veilige en geactualiseerde onderwijsvoorziening  
 

 Toezicht op kwaliteit van huidige onderwijslocaties. Kinderen hebben recht op een 
comfortabele schoolomgeving die voldoet aan de eisen van deze tijd. Schoolbesturen 
moeten hiervoor hun verantwoordelijkheid nemen  

 
 Scholen dienen voorzien te zijn van een ruime speelplaats voor kinderen  

 
 Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen lopen, fietsen en afgezet of 

opgehaald kunnen worden. VVD Zundert streeft naar een veilige verkeerssituatie 
rondom onze schoolgebouwen  

 
 Ouders die hun kinderen met de auto ophalen van school stimuleren om op een 

nabijgelegen parkeerterrein te parkeren 
 

 Zwemonderwijs dient gemeentelijk gestimuleerd te worden  
 

 Zundert is een groene gemeente, gebiedseigen onderwijs voor kennisoverdracht past 
daarbij 

 

  



8. Burger- en overheidsparticipatie 

De inwoner is de belangrijkste schakel in onze gemeente. Het is daarom van belang dat 
inwoners optimaal kunnen participeren in onze samenleving. Bij de VVD staat 
verantwoordelijkheid centraal. Iedereen is zelf verantwoordelijk om mee te doen.  
 
Inwoners dienen hun eigen woonomgeving zo leefbaar mogelijk te houden. Denk hierbij aan 
het weggooien van afval in de prullenbakken of verzorgen van hun eigen woonomgeving. 
Dit geldt voor alle inwoners, van iedere leeftijd.  
 
Wij willen op een juiste manier aansluiten bij onze inwoners en zoeken naar een passende 
vorm van samenwerking en samenspraak tussen inwoners en de gemeente.  
 
 
Primaire VVD aandachtspunten: 
 

 Faciliteren initiatieven van inwoners  
 

 Optimaal gebruik maken van het uitdaagrecht. Wanneer een inwoner iets beter, 
goedkoper of sneller kan dan de huidige manier, dient hiernaar gekeken te worden en 
krijgt de inwoner, indien van toepassing, hiervoor de kans  

 

 Wij gaan met u in gesprek over verschillende onderwerpen die spelen in onze 
gemeente. Wij vinden uw input zeer belangrijk om tot een goed beleid te komen! 

 

 Open communicatie en transparantie. Via een open platform zoals social media of een 
nieuwsbrief houden we elkaar op de hoogte van het proces of de status waarin een 
onderwerp verkeert 

 

 Gespreksgroepen samenstellen vanuit verschillende disciplines, zoals inwoners, 
vrijwilligersorganisaties, ondernemers, ambtenaren en college  

 

 Wij zijn bereikbaar voor u en nemen uw ideeën en initiatieven mee. Wij functioneren 
als brug naar de gemeentelijke organisatie  

 

 Inrichting van de omgevingswet als basis voor minder regels, meer ruimte voor 
initiatief, lokaal maatwerk en meer vertrouwen in de gemeente, Vooruitlopend zal de 
gemeente de bereikbaarheid moeten vergroten. Zaken online regelen of ’s-avonds 
past immers bij deze tijd 

 
 Belanghebbenden uit de omgeving vroegtijdig betrekken bij projecten in de fysieke 

leefomgeving 
 

 Heldere spelregels bij het uitvoeren van een participatieplan 
 

  



9. Sociaal betrokken voor jong en oud 

De VVD is er voor iedereen. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf, maar wij zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor degenen die dat niet (meer) zelf kunnen. Wij willen de 
mensen die het niet (meer) zelf kunnen zo goed mogelijk faciliteren, maar zijn wel kritisch 
in wat iemand wel en niet zelf kan. Wij maken uitsluitend geld vrij voor mensen die dat echt 
nodig hebben en voor sociaal beleid dat werkt. Misbruik moet streng worden aangepakt, 
mensen die misbruik maken van sociale voorzieningen moeten zich er van bewust zijn dat 
dit ten laste gaat van die sociale voorzieningen.   
 
 
Primaire VVD aandachtspunten:  
 

 We stellen doelen aan gemeenschapsgeld. Instanties die hulp- en of dienstverlening 
leveren krijgen een resultaatverplichting.  
 

 Wij bestrijden de profiteur. Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde 
uitkeringen worden tot op de cent teruggevorderd, bovenop de boete die wordt 
opgelegd.  
 

 Verantwoordelijkheid voor eigen acties is een must. 
 

 Organisaties die elkaar overlappen samen laten gaan of saneren, hierdoor is het helder 
waar een inwoner terecht kan voor hulp.  

 

 Ogen niet sluiten voor zorgproblematiek, maatwerk voor zorg aanbieden, geen 
standaardpakketten en geen vaste budgetten 

 

 Voorzieningen op peil houden. Multifunctioneel gebruik van gebouwen voor sociaal 
maatschappelijke doelen is een uitgangspunt.  

 

 Een veilige leefomgeving, zodat zwakkeren in de samenleving kunnen meedoen. 
 

 Ouderen ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving 
en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.  

  



10. Sport en cultuur 

Bewegen is gezond, cultuur vormt een mens. Vrijetijdseconomie staat daarom hoog in ons 
vaandel. Iedereen heeft recht op beweging in de vorm van sport en moet de vrijheid krijgen 
kennis te maken met cultuur. Organisaties en verenigingen hebben recht op een locatie. Wij 
willen toegankelijke accommodaties, waar diverse cultuur- en sport faciliteiten samen 
komen. Dit betekent niet dat een organisatie of vereniging niet zelfstandig hoeft te zijn. Wij 
willen hen ondersteunen waar mogelijk, maar zelfredzaamheid staat voorop. Wij kijken 
daarom ook kritisch naar de middelen die van de gemeente naar de organisaties en 
verenigingen vloeien.  
In onze gemeente kennen wij veel culturele evenementen. Wij zijn trots op deze 
evenementen en ontzettend dankbaar voor de vrijwilligers die deze mogelijk maken.  
 
 
Primaire VVD aandachtspunten 
 

 Slimme combinaties maken tussen cultuurvoorzieningen, zoals een multifunctionele 
accommodatie in het centrum van Zundert 
 

 Aandacht voor vestigingslocaties van sport- en schietverenigingen  
 

 Wij ondersteunen en faciliteren de verenigingen met al hun vrijwilligers. Wij zijn 
voorstander van de jaarlijkse indexering van de subsidies 

 

 Verruiming openingstijden VVV  
 

 Ondersteunen en toejuichen van culturele/sport evenementen zoals bijvoorbeeld het 
bloemencorso, aardbeienfeesten, boerendag, dorpsfeesten, GTC rally, etc. 

 

 Een vaste bouwplaats voor ieder corsobuurtschap 
 

  Mogelijkheden geven aan inwoners voor het realiseren van voorzieningen op 
toeristisch en recreatief gebied, zoals het vestigen van Bed&Breakfast- accommodaties 
en camperplaatsen 

 

 Regelmatig toetsen van middelen die naar verenigingen en organisaties vloeien   
 

 We mogen trots zijn op de gemeente en dit zeker uitdragen naar alle nieuwe inwoners 
die zich in Zundert vestigen. Geef nieuwe inwoners een welkomstpakket en/of 
informatieavond waarin we deze trots kunnen uitstralen 

  



Slotwoord 

Het verkiezingsprogramma van de VVD borduurt voort op de ingeslagen weg van de afgelopen vier 

jaar. De VVD wil graag de vele initiatieven die in de afgelopen periode daadwerkelijk op de rol gezet 

zijn, tot uitvoering brengen en afronden. In het programma is getracht duidelijk te maken waarvoor 

de VVD de komende jaren staat. Een programma op basis van liberale uitgangspunten, dat een 

waarborg biedt voor de welvaart en het welzijn voor alle inwoners van de gemeente Zundert. 

Meedoen maakt leefbaar en als volkspartij is de VVD daarom de beste lokale partij die met een groot 

aantal kandidaten voor u klaar staat. Zie hiervoor bijgevoegde kandidatenlijst.  

VVD, voor onze gemeente Zundert. 

 

 


