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 WIE ZIJN WIJ

Lokaal is 8 jaar geleden ontstaan, toen de lokale partijen ABB, Bernheze Solidair en
OPG samen hun krachten bundelden, om zo alle dorpskernen sterker te kunnen
vertegenwoordigen binnen één partij.

Lokaal is niet gebonden aan een grote landelijke politieke partij. Wij zijn
onafhankelijk en dus volledig vrij in het bepalen van onze standpunten. Wij
vertalen geen landelijke programma’s naar lokale thema’s. Daarom wordt ons
verkiezingsprogramma zelf geschreven door en voor inwoners en ondernemers
van Bernheze.

Onze leden hebben wel verschillende inzichten en juist dat is een grote kracht,
naast het feit dat we een groot gezamenlijk doel voor ogen hebben: Een
samenleving creëren waarin het welzijn voor inwoners en ondernemers van
Bernheze voorop staat.

Wij staan voor een toegankelijke politiek, dicht bij de inwoners, waarbij de nadruk
ligt op het versterken van de kernen en het vergroten van de eigen kracht van
onze inwoners en ondernemers. Als daarbij hulp nodig is vanuit netwerken of
professionals, ondersteunen wij dat graag.
Wij staan voor een praktische, duidelijke en transparante wijze van besturen. Een
maatschappelijk probleem wordt gewoon opgelost. Wij doen dit met respect voor
de belangen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Lokaal wil een transitie van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Niet de
gemeente alleen bepaalt wat er moet gebeuren, maar in toenemende mate de
inwoners en ondernemers zelf. De gemeente mag natuurlijk aanschuiven.

Lokaal is niet alleen bezig met het nu, maar werkt ook aan een toekomst waar het
voor ons en onze kinderen goed leven en ondernemen is in een gezonde en
schone omgeving.

Onze KOERS die bepaalt U
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WAT HEBBEN WE BEREIKT

Het merendeel van ons vorige verkiezingsprogramma hebben wij de afgelopen 4 jaren
kunnen realiseren. Dit zijn de volgende punten:  

-Behoud van zelfstandigheid van onze gemeente

-Bouw van woningen op Bergakkers en Eggerlaan Vorstenbosch

-Bouw van woningen op de Erven in Heesch

-Bouw van woningen Laar-Achterstraat en Zwarte Molenweg Nistelrode

-Vaststelling bestemmingsplan Schaapsdijk in Loosbroek voor ca 45 woningen

-Bouw van woningen Rodenburg in Heeswijk-Dinther

-Uitbreiding bedrijventerrein Retsel, Heeswijk-Dinther

-Aanstellen van een bedrijvencontactfunctionaris

-Aanleg snelfietsroute Oss-Uden

-Start herinrichting Traverse Heeswijk-Dinther

-Start herinrichting Kerkstraat Vorstenbosch

-Herinrichting voormalige locatie Brouwershoeve Nistelrode

-Aanleg tennisbanen in Loosbroek

-Glasvezel voor iedereen, inwoners en bedrijven

-Een toegang tot de zorg met de Wegwijzer met betere informatievoorziening op

  website

-In november 2021 nam de gemeenteraad ons amendement over om een extra

  OZB-stijging van 2% in 2022 niet door te voeren.
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 SAMEN OP WEG NAAR VERKIEZINGEN

Op 16 maart 2022 worden er opnieuw de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen
gehouden.

Wij gaan ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat:

-We zoveel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd krijgen
-We weer met minimaal 5 raadsleden in de gemeenteraad zijn
  vertegenwoordigd
-We onze verantwoordelijkheid ook in het dagelijks bestuur nemen met de
  herbenoeming van onze lijsttrekker Rien Wijdeven als wethouder. 
  Mede dankzij zijn financiële achtergrond is Bernheze nog steeds een
  financieel gezonde gemeente die tegen een stootje kan. 
  Hij heeft hart voor de zaak, maar is soms ook hard voor de zaak als dat 
  nodig is.

Met de opbouw van onze kandidatenlijst kiezen we bewust voor stabiliteit,
continuïteit en vertrouwen, om verder te bouwen aan de toekomst van onze
gemeente. Met de eerste 5 kandidaten hebben we gezorgd voor een mooie
balans tussen kennis/ervaring en bruisende nieuwsgierigheid, ouderen die de
jongeren meenemen en de jongere garde die op haar beurt de ‘ervaring en
kennis’ vanuit nieuwe invalshoeken bevragen en verrassen. 

Wij hebben de ambitie om na 16 maart 2022 te kunnen vertellen dat we als lokale
partij voor het eerst de allergrootste partij van Bernheze zijn.
Landelijk doen lokale partijen het bij gemeenteraadsverkiezingen al uitstekend en
deze groei zit er nog steeds in. Daar willen wij ons steentje aan bijdragen.

Lokaal is bij de vorming van een nieuwe coalitie een voorstander van het
benoemen van een informateur. Ook nodigen wij de andere politieke partijen uit
om samen met ons te verkennen of we in staat zijn om samen een
raadsprogramma op te stellen. Hiermee geven wij richting aan de thema’s
waarmee we aan de slag willen en ruimte aan inwoners en ondernemers om mee
te praten over de invulling van die thema’s.
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 GOED PROGRAMMA?

Onze inwoners en ondernemers hebben ons persoonlijk input gegeven en deze
aandachtspunten hebben wij zoveel mogelijk verwerkt in ons programma.
Ons uitgangspunt is een programma dat wij zelf geschreven hebben en waarin
onze inwoners en ondernemers zich herkennen.
Wij verbinden ons bewust met onze inwoners en ondernemers, want zo alleen
weten wij wat er leeft in onze kernen.

WAT VOOR GEMEENTE WILLEN WIJ ZIJN?

Betrouwbaar zijn is ook vertrouwen geven. Lokaal vindt dat een betrouwbare
overheid een overheid is ‘die zegt wat ze doet, en doet wat ze zegt’. Wij vinden dat
een College en gemeenteraad integer, open en bereikbaar moeten zijn. Een
betrouwbare overheid respecteert de rechten van inwoners en ondernemers, past
de regels voor iedereen gelijk toe en zorgt ervoor dat de regels niet steeds
wijzigen. 

Een overheid handhaaft voor degenen die zich wel aan de regels houden. Dat
geldt niet alleen voor bouw en milieu, maar ook voor de regels in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) en de drank- en horecawet. 

De gemeente Bernheze is een gemeente die:
-Met de inwoner en ondernemer meedenkt
-Denkt in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden
-Inwoners en ondernemers zien als klanten die geholpen willen worden
-Tijdig informeert
-Klachten serieus neemt en onafhankelijk behandelt
-Duidelijk is: afspraak is afspraak. U weet waar u aan toe bent
-Regels eenduidig zonder aanziens des persoons uitlegt en toepast
-Initiatieven vanuit de samenleving omarmt en stimuleert
-Bevorderen van dienstbaarheid aan inwoners en ondernemers

Als u dit allemaal leest, begrijpt u dat wij vinden dat Bernheze nog steeds
zelfstandig kan opereren en perspectief heeft voor de toekomst. Wij zijn een
financieel gezonde gemeente, wij hebben het samen echt goed voor elkaar met
elkaar. 
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Uit een wetenschappelijk onderzoek van COELO uit 2017 blijkt dat gemeentelijke
herindelingen geen effect heeft op uitgaven of de belastingdruk van gemeenten.
Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de dienstverlening is verbeterd of
verslechterd, zelfs niet voor hele kleine gemeenten. Sterker nog, er zijn sterke
aanwijzingen dat gemeentelijke samenwerking het kostenbewustzijn ondermijnt.
Tenslotte vinden wij dat het bestuur dicht bij de inwoners moet blijven.

VAN BURGERPARTICIPATIE NAAR OVERHEIDSPARTICIPATIE

We moeten als gemeente durven los te laten, faciliteren en ruimte geven aan
initiatieven in de samenleving. Het is niet meer alleen de gemeente die bepaalt en
betaalt. Het participatieproces zelf is het vertrekpunt om te kijken waar de
gemeenschappelijke doelen liggen, wat hiervoor nodig is en welke resultaten dit
proces opleveren.

Als inwoners of ondernemers zelf ideeën hebben, vraagt dat dus om een andere
rol van de gemeente. Wij vinden dat overheidsparticipatie de weg naar de
toekomst is. En vanuit die visie moeten we een andere houding aannemen, als we
er echt willen zijn voor onze inwoners en ondernemers. 

Daarnaast willen het invoeren van een burgerplatform in Bernheze verkennen bij
moeilijke of abstracte vraagstukken.  Dit vergroot de betrokkenheid van inwoners
bij een onderzoek en beleid om zo hun perspectief in kaart te brengen. 
Digitale participatie als middel moeten we blijven inzetten via
www.samenberheze.nl. Op deze manier is een veel bredere maatschappelijke
inbreng mogelijk.
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EEN PRETTIGE WOON - EN LEEFOMGEVING

De afgelopen 2 jaar zijn we ons er nóg sterker van bewust geworden dat onze
gezondheid het allerbelangrijkste goed is. Werden wij eerst regionaal
geconfronteerd met de Q-koorts en de gevolgen hiervan, ook Corona maakte ons
de afgelopen 2 jaar pijnlijk duidelijk hoe immens belangrijk gezondheid is.

Gezondheid moet daarom veel prominenter op de politieke agenda komen staan
en een centrale rol hebben in de verdere uitwerking van de omgevingswet in
Bernheze. Met preventie voorkom je een hoop ellende.
Gelukkig krijgen we een RIVM-meetpunt luchtkwaliteit in onze gemeente. Met de
data hieruit zijn we in staat om gerichte maatregelen te nemen, daar waar die
nodig zijn.

Ook de stikstofproblematiek heeft duidelijke sporen nagelaten, daarom heeft
Bernheze het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Dit betekent voor ons dat:
-We de CO2 prestatieladder in ons gemeentelijk aanbestedingsbeleid (net als
  de Prestatieladder Sociaal Ondernemen PSO) gaan opnemen, waarmee we de
  ondernemers belonen die actief bezig zijn met de reductie van CO2 uitstoot
-Dit een belangrijk punt wordt in de nog op te stellen gebiedsvisie
-Kijken in welke mate we zelf projecten kunnen opstarten met (co)financiering
  vanuit de SPUK-SLA (specifieke uitkering schone lucht akkoord) gelden, die
  zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst

We willen extra investeren in bomen en groen in de wijken en het buitengebied.
Enerzijds als opvang van CO2 uitstoot, maar anderzijds ook om onze wijken
klimaatbestendig, water- en hitte bestendig in te richten en te onderhouden. Daar is
creativiteit voor nodig; buiten de gebaande paden denken en doen!

Het arboretum/bomenpark in Heesch met haar unieke boomsoorten, willen we
graag in ere herstellen. Samen met Staatsbosbeheer moeten we aan de slag om
het achterstallig onderhoud van groen en paden te herstellen en nog aantrekkelijker
te maken. Een prachtig gebied voor recreatie, verblijf en ontspanning dat in onze
ogen versterkt kan worden.

Daar hoort ook een verdere kwaliteitsimpuls bij voor landschap, natuurwaarden en
water. Wij denken dan concreet aan het AA-dal, de Maashorst en de wijstgronden
die dwars door onze gemeente lopen. Ook willen we de ecologische
verbindingszones in onze gemeente doorontwikkelen.

Tenslotte moeten we zuinig zijn op onze monumenten, want er is geen heden zonder
een verhaal over het verleden.
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FOCUS OP DUURZAAMHEID

Op 20 mei 2021 heeft onze gemeenteraad besloten dat Bernheze op regionaal
niveau, in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES), aan de lat staat voor
de opwek van 0,02Thw aan hernieuwbaar op te wekken elektriciteit voor 2030.
Praktisch gezien komt dit neer op zo’n 26 ha aan zonnepanelen op land of twee
windmolens (of een combinatie van beiden). Het ontwikkelen van Zon-op-dak
heeft onze eerste voorkeur, dat moeten we stimuleren en gaan verplichten.
We zullen hierin onze verantwoordelijkheid moeten nemen waarvan onze kinderen –
de nieuwe generatie- de vruchten van gaan plukken. 

Voor ons staat als een paal boven water dat lokale participatie van inwoners en
bedrijven een essentiële voorwaarde is voor het doorgaan van projecten. Hierin zien
wij ook een rol weggelegd voor onze lokale energiecoöperatie BECO.

We moeten onze inwoners en bedrijven op een proactieve manier zover krijgen, dat
ze hun woningen en bedrijfspanden isoleren en andere duurzame maatregelen
nemen. 

Nieuwbouwwoningen en nieuwe bedrijventerreinen worden gasloos aangelegd. We
willen in de komende periode een pilot inrichten om een bestaande wijk van het gas
af te krijgen.

We willen de samenwerking aangaan met woningbouwverenigingen om
huurwoningen duurzamer te maken, label B minimaal. Hiermee pakken we samen
de energiearmoede bij de minima aan. Energiearmoede komt nu echt op ons af als
gevolg van de nu fors gestegen energieprijzen.

We moeten ons huidige afvalbeleid opnieuw onder de loep nemen, om zo het
scheiden van herbruikbare grondstoffen verder te optimaliseren. Daarmee
verminderen we de hoeveelheid te verbranden restafval, wat nu door de overheid
financieel zwaar wordt belast. Als er minder restafval verbrand wordt, betekent dat
een besparing van kosten, dat ten goede moet komen aan onze inwoners. Goede
voorlichting is daarbij noodzakelijk. 
Ook zou het goed zijn om de openbare prullenbakken te vervangen door
afvalscheiders.
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ZORG EN WELZIJN DOEN WE SAMEN

De hedendaagse samenleving stelt hoge eisen aan de zelfredzaamheid van
inwoners. Maar lang niet alle inwoners zijn onder alle omstandigheden hiertoe in
staat; er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat van inwoners wordt verwacht en
wat zij daadwerkelijk aankunnen.
Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente hen helpt en dat een
moment van onoplettendheid en zwakte niet direct ingrijpende gevolgen heeft. De
verantwoording en zelfredzaamheid ligt bij de inwoner zelf, maar de uitvoering doen
we samen. 
Er wordt gekeken wat iemand zelfstandig kan doen en waar men hulp bij nodig
heeft.

Corona heeft ons duidelijk gemaakt dat wij samen zorgzaam moeten zijn richting
onze omgeving. Daarom wil Lokaal de bestaande burgerinitiatieven in de diverse
kernen blijven
ondersteunen en daar waar mogelijk uitbreiden. Zorg dicht bij huis en herkenbaar,
dat vinden wij belangrijk.

De gemeente Bernheze heeft een prima en sociaal minimabeleid, dat heeft het
NIBUD geconcludeerd. Dat wil Lokaal de komende periode continueren en daarop
gaan wij niet bezuinigen.
Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving, ook inwoners met een uitkering.
Het weer verkrijgen van betaald werk is daarbij het grote doel. We kijken wat
iemands belastbaarheid is en welke mogelijkheden hierbij behoren. Daarom wil
Lokaal:
-Sociaal ontwikkelbedrijf IBN als vangnet blijven gebruiken wanneer regulier werk
  (nog) niet mogelijk is
-Ondersteuning van uitkeringsgerechtigden, nadruk op doelmatigheid in plaats
  van rechtmatigheid
-Ondersteuning en ontzorgen van mantelzorgers. Wij willen voorkomen dat
  mantelzorgers zelf mantelzorgers nodig hebben
-Bevorderen van basisvaardigheden van onze inwoners zoals lezen, schrijven,
  rekenen en digitale vaardigheden
-Een sluitende aanpak voor jongeren en vooral investeren in deze doelgroep, zij
  zijn én hebben immers de toekomst!
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ons motto is: NIEMAND IN DE KNEL

Mede als gevolg van Corona en de forse stijging van de energieprijzen, voorzien wij
een grote groei van het aantal huishoudens met schulden.
Daarom moeten we niet afwachten maar samen meer, eerder, sneller, beter en
duurzaam mensen uit de schulden helpen. Dit gaan we samendoen met Meierijstad
(uitvoerder van onze sociale dienst), Wegwijzer Bernheze en Schuldhulpmaatje
Bernheze. Dit gaan we doen met preventie acties en goede voorlichting. Daarmee
hopen wij dat zo de schaamte wordt overwonnen om hulp te vragen, dit alles ter
voorkoming dat schulden verder oplopen.

Hulpverlening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is
primair bedoeld voor inwoners die niet zelfredzaam zijn. De meest kwetsbare
inwoners moeten dan ook die hulp krijgen daar waar die nodig is. De voorzieningen
en hulpvormen moeten daarom op de leefsituatie en gezondheid van de hulpvrager
zijn afgestemd, zo mogelijk met ondersteuning van een onafhankelijke
clientondersteuner. Deze onafhankelijke clientondersteuner staat naast de
zorgvrager, kan meegaan naar gesprekken en denkt mee in oplossingen. Wij willen
daarom investeren in de bekendheid van de onafhankelijke clientondersteuner bij
onze inwoners en vrijwilligersorganisaties, zodat iedereen die zorg krijgt waar hij/zij
recht op heeft. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen kan blijven meedoen aan
de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. 

Mantelzorgwoningen blijven wij toestaan, zodat de mantelzorger dicht bij degene
woont waarvoor de zorg wordt verleend.

Ook inwoners met een beperking moeten evengoed aan de samenleving mee
kunnen doen als inwoners zonder beperking. Dit moet gebeuren op de terreinen van
wonen, vervoer, sport, ontspanning en de toegankelijkheid van gebouwen,
speelvoorzieningen en websites.
Op de jeugdzorg willen wij niet bezuinigen. Zorg moet plaatsvinden zo dicht mogelijk
bij de leefomgeving van de jongeren zelf. Het is voor ons een doorn in het oog dat er
jeugdzorginstellingen zijn die enorme winsten maken met ons gemeenschapsgeld.
Dit kan niet en daarom moeten wij daar voorwaarden aan gaan stellen en in het
uiterste geval geen zaken meer doen met die partijen. Op deze manier voorkomen
wij dat veel gemeenschapsgeld onnodig verloren gaat voor het doel waarvoor dit is
bestemd.

“Meer bewegen begint met minder zitten”. Gelukkig lukt het veel inwoners om
zelfstandig of in groepsverband actief te blijven, ook tijdens Corona. 
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Helaas geldt dit niet voor iedereen. Ouderen, mensen in een achterstandspositie of
met een beperking vinden het vaak moeilijk om te beginnen met meer bewegen.
Sport en preventie kunnen elkaar versterken. Daarom willen wij een verdere
doorontwikkeling van ons Sportakkoord (www.actiefbernheze.nl)  voor jong en oud,
en de inzet van buurtsportcoaches. Ook burgerinitiatieven zijn daarbij welkom en
ondersteunen wij van harte, bijvoorbeeld het realiseren van pump tracks. Dit alles
draagt bij aan een gezondere levensstijl.
Een laagdrempelig beweegaanbod is ook een prima manier om eenzaamheid aan
te pakken en waardevolle ontmoetingen te creëren.

Hierin zien wij ook een belangrijke rol voor al onze sportverenigingen. Daarom willen
wij deze ook blijvend ondersteunen en willen we geen bezuinigingen voor
verenigingen met jeugdleden.

Daarnaast vinden wij het onrechtvaardig dat sportverenigingen, maar ook
gemeenschapshuizen, OZB moeten betalen. Omdat het Rijk dit nog steeds niet kan
of wil oplossen, wil Lokaal dit compenseren met extra subsidie.

Sport blijft zich ontwikkelen en daarin moeten wij als gemeente meebewegen.
Bijvoorbeeld een nieuwe sport zoals Padel: Onze tennisverenigingen willen dit graag
in hun aanbod opnemen. Ondersteuning vanuit de gemeente is daarbij voor ons
voorstelbaar.

Nu al onze voetbalverenigingen voorzien zijn (of wordt bij WHV) van kunstgras
velden, moeten we kijken of we dit ook bij de Vorstenbossche Boys mogelijk kunnen
maken, zodat ook zij een gelijkwaardige voorziening hebben.

De velden van Avesteyn en Mixed Hockey Club HDL zijn in beeld zijn voor
toekomstige woningbouw. Wij moeten in een vroegtijdig stadium met hen in gesprek
om te verkennen welke alternatieve locaties er zijn. Als VV Heeswijk, TV Balledonk en
Altior daarbij willen aansluiten om tot een omni-locatie te komen voor alle
verenigingen, dan moet ook dat proces worden ondersteund.

Tenslotte willen wij ervoor zorgen dat makers, instellingen en gezelschappen in de
culturele sector na Corona de draad weer op kunnen pakken en onze inwoners weer
kunnen verrijken, verrassen en vermaken.
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JONG EN OUD, VERGRIJZING IN BERNHEZE

De jeugd is de toekomst. We vinden het belangrijk om jongeren te stimuleren en
hen die mogelijkheden te bieden om hun talenten maximaal te ontwikkelen. We
blijven investeren in onze jongeren en gaan hierop niet bezuinigen. Zeker in
Corona-tijd hebben we gemerkt dat deze doelgroep extra aandacht nodig heeft:

-Lokaal wil dat er wordt ingezet om jongerenwerkers meer zichtbaar te maken in
  de kernen, daar waar het nodig is. Jongerenwerkers (de gemeente) die gaan
  luisteren naar de behoeften van jongeren en bieden, waar nodig, de hulp die zij
  nodig hebben (vrijetijdsinitiatieven, maatschappelijke hulpverlening of
  onderwijs).
-Een actieve deelname aan Maatschappelijke Diensttijd (MDT). De jongeren
  ontdekken dan zelf hun eigen talenten, doen tegelijkertijd iets voor een ander,
  ontmoeten nieuwe mensen en maken daardoor onze samenleving sterker.
-Lokaal wil dat kinderen voldoende plek hebben om te spelen in de buurt. 
  We willen daarom investeren in voldoende speelplekken en ontmoetingsplekken
  voor jongeren waar ze veilig kunnen spelen en chillen. We kijken hierbij naar
  mogelijkheden om faciliteiten te combineren, zodat ze meer en beter worden
  gebruikt.
-Met betere samenwerking tussen ouder- en kindteams, scholen, huisartsen,
  sportclubs en andere organisaties die met kinderen werken, kunnen opvoed- 
  en ontwikkelproblemen sneller worden gesignaleerd. 
-Lokaal wil extra investeren in goede informatie en begeleiding van ouders. 
  Wij willen de vindplaats/werkplaats ‘onderwijs’ gebruiken om hiervoor snel in
  contact te komen met gezinnen. 
-Lokaal wil dat er geïnvesteerd wordt in een onderwijs-zorgverbinding.
  Zorgprofessionals en onderwijsprofessionals als samenwerkend team om
  kinderen en jeugdigen eerder te helpen en ondersteunen. Hierdoor kunnen we
  meer preventief handelen en is de (jeugd)zorg heel dicht bij de kinderen.
-Lokaal wil dat preventieactiviteiten voor de jeugd uitgevoerd worden op scholen
  op de terreinen van weerbaarheid, voeding, genotmiddelen, overgewicht en
  sport.

Provinciale cijfers laten zien dat de vergrijzing in Bernheze fors gaat toenemen. Is
nu ca 57% van onze inwoners ouder dan 55 jaar, over tien jaar loopt dit
percentage op tot 67%. 
We zullen er dus nu al over moeten nadenken hoe wij met deze groei om gaan.
Wat betekent dit voor ons woningbouwprogramma en de toenemende vraag
naar zorg.
Betrokkenheid en mede-eigenaarschap van de ouderenorganisaties zijn daarom
cruciaal.

Nistelrode Heeswijk-Dinther Vorstenbosch LoosbroekHeesch

VERKIEZINGSPROGRAMMA LOKAAL 2022-2026

  WWW.LOKAAL.NU                                                                                              11



Samen met de Overleggroep Ouderen Bernheze willen we verder invulling geven aan
de adviezen, die door haar zijn uitgebracht in een boekwerk met als titel
“Ouderenperspectief in burgerparticipatie 2020-2024”.
Dit betekent onder andere levensloop bestendig en betaalbaar wonen - zowel koop
als huur - voor ouderen, alle diensten voor het sociaal domein via één loket en
bevordering van de inclusieve samenleving: iedereen mag en moet mee kunnen
doen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat een grote groep ouderen nog steeds een waardevolle
bijdrage kan leveren aan ons welzijn. Denk aan vrijwilligerswerk, mantelzorg, oppas
voor kinderen en ouderen, hulp in de directe leefomgeving of bij sportverenigingen.
Deze groep is nu en in de toekomst sociaal en maatschappelijk onmisbaar en
betekenisvol. Het is daarom van groot belang om deze groep te boeien, te prikkelen
en te stimuleren om zich in te (blijven) zetten voor de gemeenschap.

Als gevolg van Corona maken wij ons zorgen over onze kwetsbare en vaak eenzame
ouderen, die hun sociale contacten en activiteiten hebben zien wegvallen en al lange
tijd hebben moeten missen. Samen met onze ouderenorganisaties en
gemeenschapshuizen moeten we een plan maken op welke wijze wij samen deze
groep weer actief en volwaardig kunnen laten deelnemen in de Bernhezer
samenleving.

Ondersteuning is ook nodig voor woningaanpassing voor ouderen. Iedereen wil zo
lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, ongeacht of het een eigen huis is of
huurwoning.

Tenslotte moeten we voor onze ouderen nieuwe woningen bouwen op een
acceptabele loopafstand van voorzieningen en winkels. Daarom moet deze
doelgroep een voorkeurspositie krijgen bij inbreidingslocaties voor woningbouw en
daarnaast ook ruimte bieden om samen woonconcepten te ontwikkelen zoals
bijvoorbeeld hofjeswoningen.

Nistelrode Heeswijk-Dinther Vorstenbosch LoosbroekHeesch
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ONDERWIJS

Nistelrode Heeswijk-Dinther Vorstenbosch LoosbroekHeesch

Als je ouders vraagt wat ze willen voor hun kind op school, zal de meerderheid
antwoorden:

                                      “Ik wil dat mijn kind gelukkig is”

Uit onderzoek van Unicef (2020) blijkt dat je als kind het best in ons Nederland
kan opgroeien om echt gelukkig te zijn. Maar we kunnen er niet omheen: Corona
heeft veel impact gehad op het welbevinden van kinderen en jeugdigen. Juist nu
een hele goede reden om ‘geluk en welbevinden van iedereen’, maar speciaal
voor kinderen en jeugdigen, op de politieke agenda te zetten. 

Alle kinderen en jongeren zitten vol unieke talenten en mogelijkheden en hebben
er behoefte aan zich verbonden te voelen met anderen en zich te ontwikkelen. 
Ook kinderen en jongeren met een chronische aandoening of beperking willen
zich welkom voelen op school en meedoen, te groeien en zich in te zetten voor
onze samenleving. Helaas is dit nog niet vanzelfsprekend en verliezen we veel
talent. 

Sinds de invoering van het passend onderwijs staan nog steeds veel kinderen aan
de zijlijn. Ze zitten bijvoorbeeld noodgedwongen thuis, worden doorgestuurd naar
het speciaal onderwijs, krijgen les op een voor hen te laag niveau of ontvangen
geen passende ondersteuning binnen het regulier onderwijs.

Voor ieder kind moet er een plek zijn op school; of het kind nu dyslexie heeft, een
gedragsstoornis heeft of hoogbegaafd is. Wij willen dat het onderwijs inclusief is
en dat er voor ieder kind een goede, fijne en bovenal veilige plek op school is.
Daarom willen we investeren op plekken waar dat het hardst nodig is.

Lokaal wil dat kinderen en jeugdigen binnen de gemeentegrenzen naar school
kunnen gaan, zo dicht bij huis als mogelijk. Dat kinderen onderwijs en zorg buiten
de grenzen van Bernheze nodig hebben, zou meer uitzondering dan regel moeten
zijn. De uitruil van budgetten voor leerlingenvervoer naar extra ondersteuning in de
klas zou hieraan bij kunnen dragen.

Alle kinderen en jongeren hebben recht op gelijke kansen in het onderwijs. Het is
belangrijk dat de talenten van alle kinderen en jongeren optimaal benut worden. 

VERKIEZINGSPROGRAMMA LOKAAL 2022-2026
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Nistelrode Heeswijk-Dinther Vorstenbosch LoosbroekHeesch

Dat is niet alleen van groot belang voor de toekomst van kinderen en jongeren
zelf, maar ook voor de toekomst van onze samenleving. Zijn of haar achtergrond,
het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mogen geen invloed
hebben op de schoolprestaties van een kind.

Daarnaast vinden wij dat voor gelijke kansen soms een ongelijke behandeling
nodig is. Ofwel: ongelijk investeren voor gelijke kansen. Maar met als uitgangspunt:
Iedereen moet mee kunnen meedoen. Wij vinden het dan ook prima, dat
investeringen in de kleinste kernen daarom (relatief) meer mogen kosten.

Lokaal vindt het belangrijk dat kinderen zonder achterstand het basisonderwijs
betreden en daardoor een goede start kunnen maken. Daarom willen wij dat er
100% doorgeleiding plaatsvindt van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)-
indicaties naar VVE-locaties. De gemeente moet hierin samenwerken met
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en onderwijs. 

Als gemeente zijn wij (mede) verantwoordelijk voor een goede huisvesting van
scholen. Daarom vinden wij dat:

-Kinderen kunnen leren in ‘frisse’ scholen. Daarom gaan wij samen met de
  schoolbesturen investeren in goede onderwijshuisvesting, waarbij prettig
  leren en goede ventilatie van belang is. Een Frisse School is een
  schoolgebouw (primair- of voortgezet onderwijs) met een laag
  energiegebruik en een gezond binnenmilieu. 
-Vanuit onze hoge duurzaamheidsambitie zullen alle scholen in gemeente 
  Bernheze in de komende planperiode moeten gaan voldoen aan minimaal
  energieklasse B
-In iedere kern van onze gemeente een school blijft bestaan. 
  Daarmee stimuleren we het dichtbij huis onderwijs.
-De (ver)nieuwbouw van basisschool Op Weg in Vorstenbosch gebeurt met
  behoud van het monumentaal karakter van het pand.
-Er geïnvesteerd wordt in (ver)nieuwbouw van basisschool Eikenwijs in Heesch
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Wij zien in Bernheze toekomst in natuur inclusieve landbouw. Dit betekent dat er
een economisch rendabel landbouwsysteem is dat voedsel en gewassen
produceert, in balans met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen
integreert in de bedrijfsvoering en zorg draagt voor landschap en biodiversiteit op
en rond een agrarisch bedrijf. Verbreding met nieuwe activiteiten op een
agrarisch bedrijf is voor ons daarbij voorstelbaar.

We willen in het buitengebied zoveel mogelijk stallen slopen, ter voorkoming van
leegstand, ongewenst gebruik en criminaliteit. Daarom gaan we in het kader van
de Regio Deal aan de slag:
-Ten zuidwesten van Nistelrode een gebiedsmakelaar inschakelen al dan niet in
combinatie met de inzet van een ‘stallenbank’ voor leegkomende en/of her te
bestemmen stallen
-Ten noordoosten van Heeswijk-Dinther het inbedden van te slopen stallen in een
integraal gebiedsproces

Wat hieraan kan bijdragen, is gebruik te maken van de Landelijke
Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (Lbv) die in 2022 van kracht wordt. Dan
komt er geld vrij om bedrijven die de grootste stikstofbelasting geven op te
kopen. Agrariërs die aan deze regeling willen deelnemen, gaan we ondersteunen.

Voormalige boerenerven en landbouwkavels lenen zich uitstekend voor nieuwe
woonvormen. Denk daarbij aan gemengde doelgroepen met een
gemeenschapsruimte, moestuin of boomgaard in combinatie met
zorgactiviteiten.

Bedrijven die toekomstperspectief hebben en werk maken van het duurzaam
emissieloos maken van stallen, moeten we helpen. Op 1 januari 2024 moet iedere
veehouderij voldoen aan de eisen van de Interim Omgevingsverordening Noord-
Brabant (IOV) of ieder verouderd stalsysteem is aangepast aan deze IOV. Er is
wel een uitzondering voor natuur inclusieve veehouderijen.

Bedrijven die veel overlast veroorzaken in de nabijheid van woningen of
natuurgebieden, zullen maatregelen moeten treffen om de overlast terug te
brengen. Belevingscijfers moeten een grotere rol gaan spelen in de afweging of
een bedrijf nog uitbreidingsmogelijkheden heeft binnen het kader van de nieuwe
omgevingswet.

PERSPECTIEF BUITENGEBIED

Nistelrode Heeswijk-Dinther Vorstenbosch LoosbroekHeesch
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Per 1 juli 2022 gaat de nieuwe omgevingswet in.
Wat ons betreft wordt de houding van Bernheze:

-Van een “nee tenzij” naar “ja mits” benadering
-Van sectorale naar integrale afwegingen van plannen met daarin gezondheid
als een belangrijk onderdeel
-Van intern naar extern gericht werken
-Van vasthouden aan regels naar loslaten van regels
-Van wantrouwen naar vertrouwen geven aan inwoners en bedrijven
-Van toetsing van plannen vooraf naar achteraf
-Het vooropstellen van een activiteit boven een norm

Participatie aan de voorkant is voor ons heel belangrijk. In een vroegtijdig stadium
moeten inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties bij besluitvorming
over omgevingsvisies, plannen, programma’s en projecten worden betrokken. 
Een zorgvuldig gevoerde dialoog is daarbij een randvoorwaarde.

NIEUWE OMGEVINGSWET

Nistelrode Heeswijk-Dinther Vorstenbosch LoosbroekHeesch
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In de komende 4 jaren willen we in Bernheze minimaal 1160 woningen bouwen
waarvan 75% bestaat uit sociale huur, midden huur, goedkope koop en
betaalbare koop (tot grens Nationale Hypotheek Garantie NHG).

Omgerekend per kern gaan wij voor minimaal:
-469 woningen in Heesch
         o De Erven
-277 woningen in Heeswijk-Dinther
         o Heeswijkse Akkers, Kamerse Hoef, inbreidingslocaties
-237 woningen in Nistelrode
         o Zwarte Molenweg, Weijen West
-126 woningen in Vorstenbosch
         o L’Avenir, De Wieling, Oude Veghelsedijk
-50 woningen in Loosbroek`
         o Hanenbergesestraat/Molenhoeve

Er moet meer ruimte komen voor geclusterde woonvormen (voor ouderen),
(collectief) particulier opdrachtgeverschap, meergeneratie-wonen, ‘wonen met
aandacht’ en begeleid wonen (voor specifieke doelgroepen). Maar ook tijdelijke
woningen en klein wonen in de vorm van tiny houses en gesplitste woningen
moet mogelijk worden gemaakt.

Met betrekking tot de toewijzing van nieuwkoopwoningen willen wij dat minimaal
30% wordt toegewezen aan onze eigen inwoners. De toewijzing van deze
woningen en kavels vindt plaats onder toezicht van een notaris, ook voor
projectmatige woningbouw.
Tenslotte willen wij deze regel ook van toepassing verklaren voor het toewijzen van
huurhuizen aan inwoners met een lokale binding. Dit moet worden verankerd in de
prestatieafspraken met de woningcorporaties.

Ruimte voor ruimte (RvR) woningen bouwen in Bernheze is en blijft mogelijk, zeker
als daarvoor een vrijkomende stal in Bernheze zelf wordt gesloopt. 
Maar we willen zien, dat daarvoor meerdere kleinere kavels terugkomen in plaats
van alleen maar villa’s. Zo kunnen we meer inwoners aan een betaalbare woning
helpen.

WONEN IN BERNHEZE

Nistelrode Heeswijk-Dinther Vorstenbosch LoosbroekHeesch
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Er is een grote vraag naar bedrijfskavels en het aanbod is beperkt. Daarom
moeten er in deze bestuursperiode bedrijfskavels voor lokale bedrijven worden
uitgegeven in de bestemmingsplannen Vismeerstraat in Heesch en ’t Runneke in
Nistelrode. 
Omdat ’t Retsel in Heeswijk-Dinther vol is, moet er een nieuw plan komen voor de
verdere uitbreiding van dit bedrijventerrein.

Regionaal bedrijventerrein Heesch-West moet primair de ruimte bieden voor
lokale bedrijven, waarbij er geen leegstand mag ontstaan op de plek die wordt
verlaten. Het bieden van werkgelegenheid als vestigingsvoorwaarde vinden wij
van het allergrootste belang, naast duurzaamheid.
Ook regionale bedrijven kunnen daar een plek krijgen. Dit enerzijds als behoud
van werkgelegenheid in de regio en anderzijds dat onze inwoners zo dicht bij hun
werk kunnen blijven wonen. In 2023 moeten de eerste bedrijfskavels worden
uitgegeven. Dan moet wel de nieuwe infrastructuur richting Heesch-West klaar
zijn, dit ter voorkoming van verkeersoverlast in Heesch.

Wij willen een verdere concentratie van winkels in de centra met een warme en
publieksvriendelijke uitstraling, zo ook voor een 2e supermarkt in Nistelrode. 
Dit is goed voor de vitaliteit en levendigheid van de kernen. 
Voor de dan vrijkomende locaties moet er een alternatief komen, bij voorkeur
woningbouw.

Lokale ondernemers ondersteunen betekent ook dat wij als gemeente zoveel
mogelijk lokaal moeten inkopen, of anders in de nabije regio waar veel van onze
inwoners werkzaam zijn.

ECONOMISCHE ZAKEN

Nistelrode Heeswijk-Dinther Vorstenbosch LoosbroekHeesch
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Als Bernheze kunnen we zelf niet alle uitdagingen aan en is samenwerking een
must. Deze samenwerking staat overigens geheel los van onze wil om zelfstandig
te blijven. Maar als er onderwerpen zijn die grenzen overschrijden, te ingewikkeld
of gewoon te duur zijn, dan moet een regionale aanpak wel mogelijk zijn. Daarbij
ligt de focus op mobiliteit en ruimte, leefomgeving (energie en klimaat) en het
vestigingsklimaat van bedrijven. Daarom willen wij blijven samenwerkingen in de
Regio Noordoost Brabant (RNOB) en daar waar kan, ons steentje bijdragen.

Ook op het gebied van de Regionale Energie Strategie (RES) blijft samenwerking
en afstemming noodzakelijk gezien onze gezamenlijke opgaaf tot 2030. Juist in de
afgelopen periode is nog maar eens bewezen dat samenwerking op dit vlak een
must is. Elke gemeente zoekt nu nog te veel letterlijk en figuurlijk de eigen grenzen
op, om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen.

TOERISME EN RECREATIE

Met de ondersteuning van de Brabantse Juweeltjes zetten we Bernheze en de
regio op de kaart. Dit moeten we koesteren en verder uitbouwen.

Wij zien nog steeds grote kansen voor toerisme en recreatie in het AA-dal, De
Maashorst, de Wijstgronden en de herontwikkeling van landgoederen rondom
kasteel Heeswijk. Daarbij moeten we proberen om ondersteuning te krijgen vanuit
het Provinciaal Plan Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) om onze ambities daar waar
te maken.
Lokaal vindt dat de onvoltooide afrit nabij de Noorderbaan in Nistelrode prima te
gebruiken is als een nieuwe entree van de Maashorst.

Ook zijn wij van mening dat er veel meer mogelijkheden zijn in de omgeving van
het bomenpark in Heesch, om daar het toerisme en recreatie te versterken.
Samen met Staatsbosbeheer, de recreatieondernemers en horeca willen wij
daarvoor een toekomstvisie opstellen.

In 2023 moet er meer duidelijkheid komen over de toekomst van recreatiepark de
Wildhorst in Heeswijk-Dinther. Wat ons betreft moet er daar ook ruimte blijven
voor toeristische en recreatieve voorzieningen.

REGIONALE SAMENWERKING

Nistelrode Heeswijk-Dinther Vorstenbosch LoosbroekHeesch
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De veiligheid van fietsers en voetgangers heeft voor ons de allerhoogste prioriteit.
Wij zien dat de verkeerssituatie in diverse kernen op een aantal plekken kan
worden verbeterd. Met name het vele vrachtverkeer is een aanslag op
leefbaarheid en veiligheid, daar moeten we echt iets aan doen. 

In de kernen moet er meer ruimte komen voor de fietser en voetganger; de
automobilist moet daar steeds meer te ‘gast’ zijn. Het goed onderhouden van
fiets- en voetgangerspaden in de kernen blijft noodzakelijk.
Ook moeten er betere verbindingen komen voor langzaam verkeer tussen de
kernen met daarbij een goede verlichting.

Vanuit landelijke data is goed in beeld te brengen waar de grootste kans is op
ongevallen. Die kennis moeten we vertalen in concrete maatregelen ter
voorkoming van ongelukken. 

De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Helaas moeten wij
constateren dat het aanbod van buslijnen in de kleine kernen aan het verschralen
is. Wij moeten kijken hoe wij, maar ook samen met de provincie en
regiogemeenten, deze gaten gaan invullen. Dat kan natuurlijk met het aanbod
van de regiotaxi, maar we moeten ook kijken in welke mate we ‘mobiliteitshubs’
kunnen realiseren in de kernen. Plekken waar (deel)fietsen en (deel)auto’s
gestald kunnen worden, maar ook bij de grotere bushaltes in Heesch, Nistelrode
en Heeswijk-Dinther.
Het gebruik van deelauto’s willen wij verder gaan stimuleren. Enerzijds vanuit
duurzaamheid, anderzijds als oplossing voor parkeerproblemen. 
Vooral bij nieuwbouwprojecten in de centra zou dit een nieuwe oplossing zijn om
te voldoen aan de parkeernormen.

Natuurlijk is en blijft het goed onderhouden van onze wegen van groot belang
voor de verkeersveiligheid. Gelukkig gebeurt dit al in de diverse kernen, maar in de
komende jaren zijn er investeringen noodzakelijk voor de herinrichting van de
Heuvel in Vorstenbosch, Weijen in Nistelrode en de Schoonstraat in Heesch.

MOBILITEIT
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De komende periode wordt duidelijk wat de financiële gevolgen zijn van de
herijking van de verdeling van het gemeentefonds, dat in 2023 moet ingaan.
Eerste berekeningen laten ons zien dat Bernheze mogelijk wordt geconfronteerd
met een korting van € 36 per inwoner. Dit betekent dat we dan structureel € 1,2
miljoen minder krijgen van het Rijk. 

Wij staan voor een gezonde financiële huishouding. Dit is een voorwaarde voor
het te voeren beleid plus dat het door iedereen gedragen kan worden. Wij willen
niet dat er een  rekening wordt doorgeschoven naar toekomstige generaties.
Dit betekent voor Lokaal dat:

-De inkomsten en uitgaven in balans zijn
-Er wordt bezuinigd als dat nodig is
-Investeringen worden getemporiseerd als dat nodig is
-We maatschappelijk verantwoord de juiste prioriteiten stellen

Wij zijn voorstander van het invoeren van een niet-ingezetenenbelasting.
Daarmee betalen buitenlandse werknemers die hier verblijven ook mee aan ons
voorzieningen, de kosten van ons arbeidsmigrantenbeleid en de uitvoering
daarvan.

ONS HUISHOUDBOEKJE KLOPT
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Heesch
Vernieuwbouw de Pas, bibliotheek en gemeentehuis
Herinrichting Schoonstraat
Visie opstellen voor gebied bomenpark
Uitgifte bedrijfskavels Vismeerstraat voor lokale ondernemers
Nieuwbouw van 469 woningen

Heeswijk-Dinther
Afronding traverse 
Uitbreiding bedrijventerrein ’t Retsel
Nieuw perspectief voor de Wildhorst
AA-dal toerisme, recreatie, natuur
Behoud cultuurhistorische gebouwen zoals kerken, abdij, kasteelboerderijen
Nieuwbouw van 277 woningen

Loosbroek
Geen grootschalige huisvesting arbeidsmigranten
Bestemmingsplan Hanenbergsestraat voor woningbouw
Faciliteren nieuw IDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan)
Nieuwbouw van 50 woningen

Nistelrode
Herinrichting dorpsplein
Herinrichting Weijen
Ondersteuning (ver)nieuwbouw scouting Mira Ceti
Behoud Dorpshuis als monument
2e supermarkt in het centrum
Nieuwbouw van 237 woningen

Vorstenbosch
Herinrichting Heuvel
Behoud schoolgebouw Op Weg
Woningbouw op locatie L’Avenir
Faciliteren nieuw IDOP (integraal dorpsontwikkelingsplan)
Verkenning kunstgrasveld Vorstenbossche Boys
Nieuwbouw 126 woningen

ALGEMENE SPEERPUNTEN PER KERN

Nistelrode Heeswijk-Dinther Vorstenbosch LoosbroekHeesch
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Zoals u heeft kunnen lezen, bieden wij u een helder en realistisch programma aan. 
Op 13 januari hebben de leden van Lokaal dit programma vastgesteld alsmede
de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Lokaal heeft mensen gekozen, die in staat zijn om naar de wensen die bij onze
inwoners en ondernemers leven, te LUISTEREN. Het is hun taak om dit terug te
brengen in de partij, zodat we er samen over kunnen LEREN. Hierna zal Lokaal dit
COMMUNICEREN en pas als laatste tot HANDELEN overgaan. 
Vanuit deze visie willen wij alles benaderen en hebben hiertoe een kompas
ontwikkeld. Het biedt houvast en unanimiteit. U mag ons daarop ook aanspreken
als dit niet gebeurt. 

Met dit kompas in de hand 

en met onze goed in balans zijnde kandidatenlijst, willen wij als u als Lokaal
vertrouwen geven. Wij vragen u om ons te vertrouwen en dit uit te spreken op 16
maart 2022!

U kunt ons ook volgen op         lokaalnu en op         lokaalnu en op         @lokaalnu 

OP 16 MAART REKENEN WIJ OP U, NA 16 MAART KUNT U OP ONS REKENEN

Je hebt een STEM om hem te laten HOREN

TOT SLOT
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