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Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het ambitieuze, maar ook realistische
verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen.
18 november 2020 is het moment dat de
verkiezingen zijn, de eerste stap naar het vormen
van een nieuwe gemeente Vught die door de
komst van Helvoirt nog waardevoller wordt.
Op 18 november bepaalt u mee welke partijen
onze nieuwe gemeente gaan besturen. Het
uitgangspunt van Gemeentebelangen is drie
dorpen, samen één lokale partij. Voor ons zijn
alle dorpen zeker niet hetzelfde maar wel
gelijkwaardig!
Gemeentebelangen is een krachtige bestuurspartij
en wij behartigen onafhankelijk van de landelijke
en provinciale politiek de belangen van onze
inwoners en ondernemers, dus voor iedereen uit
Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Wij omarmen de
eigenheid van de dorpen en willen deze behouden
en versterken.
Als lokale partij staan we dichter bij u dan welke
partij dan ook. Landelijke partijpolitiek belemmert
ons niet. Het zijn de gemeentelijke items die
er toe doen. Wij bieden een luisterend oor, zijn
gemakkelijk benaderbaar en staan open voor uw
mening. Lokale politieke vraagstukken kunnen
het beste plaatselijk opgelost worden door een
plaatselijk gewortelde partij.
In dit magazine maakt u kennis met de kandidaten
en het programma van Gemeentebelangen. Er
wordt helder gemaakt vanuit welke gedachten
we uw belangen willen behartigen en waar we
de aankomende jaren voor willen gaan, in de
gemeenteraad én daarbuiten! In de lijst met
speerpunten ziet u in één oogopslag waar wij
voor staan. Verderop in het programma vindt u de
onderbouwing en uitleg hiervan.
Gemeentebelangen heeft in de afgelopen
jaren verantwoordelijkheid genomen om deze
gemeente voor u te besturen. Niet alles wat we
wilden is gelukt, maar veel wel. Zijn we dan klaar?
Nee, nog lang niet. Graag willen wij nu doorzetten
om onze gemeente nog mooier en prettiger
te maken. Samen met u willen wij van deze
gemeente een leef-, werk-, en woongemeenschap
maken waar menselijke maat en menselijke
nabijheid niet zijn weggerationaliseerd in
uitsluitend procedures en structuren.

We beschouwen ons als dienend aan de
gemeenschap. Gemeentebelangen zet zich in
voor effectieve maatregelen, met respect voor
alle inwoners. We willen behouden wat goed is en
verbeteren wat anders moet. Het samenspel met
onze inwoners willen wij op een gelijkwaardige
en respectvolle manier. We willen initiatieven
faciliteren en stimuleren. Wie met ons in gesprek
wil, vindt altijd een luisterend oor. Ook gaan we
zelf actief naar de dorpen en wijken toe om met
mensen te praten. Krijgt u altijd uw zin? Nee, maar
uw mening wordt wel degelijk gerespecteerd.
Gemeentebelangen wil nu doorzetten. Herkenbaar
blijven als een belangrijke politieke speler in de
gemeente en voortgaan op een aantal belangrijke
thema’s. Samen met u gaan we aan de slag voor
Vught, Cromvoirt en Helvoirt, waarin het prettig en
veilig wonen, werken en vertoeven is!
Jan
Jonkergouw

“Wij hebben een heel goed
team voor u klaar staan om in de
gemeenteraad en in het bestuur
van de gemeente weer een rol
van betekenis te spelen. Een
team met hart voor u en voor de
mooie bijzonderheden van onze
gemeente Vught!”
- Voorzitter Gemeentebelangen

Welkom Helvoirt!
Vanaf 1 januari 2021 vormen we samen één
gemeente; Vught, Cromvoirt en Helvoirt. We staan
voor de mooie uitdaging om samen vorm te geven
aan onze nieuwe gemeente. Ik ben er trots op dat
Gemeentebelangen breed is vertegenwoordigd
binnen een grote diversiteit aan verenigingen,
organisaties, instanties en bedrijven in Vught,
Cromvoirt én Helvoirt. Zo horen we wat er speelt
en leeft, we luisteren en informeren en dat geeft
Gemeentebelangen draagvlak. Met onze Helvoirtse
kandidaten en een programma met oog voor

eigen identiteit, dat aansluit bij onze kernwaarden,
kunnen we samen aan de slag in de komende vijf
en half jaar. Ieder met zijn of haar eigen inbreng,
maar allemaal met de visie dat het mooie dorp
behouden moet worden. Niet voor niets is onze
slogan al jaren vóór Vught en Cromvoirt en vanaf
nu dus ook vóór Helvoirt. Juist in deze corona tijd
is het zo belangrijk om die lokale focus te houden,
op elkaar te letten en er voor elkaar te zijn. Er kan
veilig gestemd worden is ons beloofd. Laat je stem
niet verloren gaan op 18 november en blijf gezond.

Gemeentebelangen Top 12
Wat willen we bereiken

Bregje
Peijnenburg
– van Gemert

1. Stimuleren burgerinitiatieven naar voorbeeld
van de natuurspeel- en belevingstuin
2. Aanpak trottoirproblematiek binnen de kom
3. Opstapperron Stationsweg Helvoirt
4. Verdere gebiedsontwikkeling De Margriet
in combinatie met landbouwtransitie
5. Helvoirt en Cromvoirt ontlasten door
nieuwe transportweg voor (zwaar) verkeer
6. Vughtse Regeling wordt verder
uitgebreid naar Helvoirt
7. Inlooploket gemeente voor gemeentelijke
vragen realiseren in het HelvoirThuis
8. IJzeren man: uitdiepen recreatieplas
en ruimte voor ontwikkeling
9. Actieplan voor gevolgen Corona op
financiële gezondheid van
inwoners en ondernemers
10. Zichtbaar maken van cultureel erfgoed
zoals recreatie en toerisme Nationaal
Park Van Gogh

“Om Helvoirt een extra warm
welkom te heten, hebben wij
speciaal voor Helvoirt, een
eigen editie van het programma
magazine gemaakt. De enige
lokale partij vóór Helvoirt, vóór
Cromvoirt en vóór Vught
- Lijsttrekker

11. Veilige oversteek spoor vanaf Den Hoek
naar den Dreef
12. Betaalbaar wonen in een
gezond leefklimaat

Meer achtergrondinformatie?
Kijk op: www.gemeentebelangenhelvoirt.nl of
www.lokaaldebeste.nu
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Samenwerking
In de komende bestuursperiode zal de integratie
van het dorp Helvoirt de rode draad zijn. Vught
zal kunnen leren van Helvoirt maar Helvoirt ook
van Vught. In aanloop naar de verkiezingen
hebben we de ontwikkelingen in Helvoirt uiteraard
belangstellend gevolgd en kunnen we nu al

Martien
Vromans

spreken van een goede samenwerking op het
gebied van onderhandelingen rondom de N65,
met verdiepte ligging van de kruising Torenstraat/
Molenstraat en de ondertekening met de pachters
voor Gebiedsontwikkeling in de Margriet. Daar ligt
een gedegen basis voor de toekomst.

Bereikt
1. Woningbouw Den Hoek
2. Onderhandelingen N65,
verdiepte ligging Torenstraat
3. Start ontwikkeling oude Dr. Landmanschool
4. Gebiedsontwikkeling Margriet
ondertekend door Helvoirt én Vught
5. Eigenheid van het dorp bewaard
6. Van Gogh steunpunt uitgebreid
7. Beweegroute “Kern met Pit”

“Een bestuursperiode
van 5,5 jaar waarin we de
samenwerkingsverbanden
verstevigen en tot prachtige
resultaten zullen komen.”
- Kandidaat Gemeentebelangen

8. Behoudt van de Vlindertuin en
verandering in Belevingstuin
9. Brokkenbroek / Verleggen Raamse Loop
10. Realisatie Natuurspeeltuin
11. D’n Dreef in ere hersteld
Meer achtergrondinformatie?
Kijk op: www.gemeentebelangenhelvoirt.nl
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Bestuur & Inwoners
Het faciliteren en ondersteunen van burgerinitiatieven alsmede het omgaan met het buitengebied en de
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) vormen de pijlers voor de toekomstige bestuursperiode.
En volgens het principe: Jij bepaalt!
Samen kunnen we namelijk prima tot oplossingen komen en actief meedenken over invulling van
onze leefomgeving, waar we prettig wonen, werken en recreëren en dat ligt ook in lijn met de nieuwe
Omgevingswet die in 2022 zal ingaan.

Financiën
We richten ons op onze dorpen en wijken waarbij we willen dat Helvoirt gelijk wordt behandeld. De huidige
ontwikkelingen rondom Corona vragen om op een andere manier samen te leven met een sterke lokale
focus. We staan voor extra kosten en de impact die het zal hebben op de gemeentelijke financiën kunnen
we nu nog niet overzien. Gemeentebelangen wil transparant en kritisch zijn over de uitgaven voor de
financiële verantwoording zodat gemeente Vught financieel gezond blijft voor nu en in de toekomst!
• Inlooploket in het HelvoirThuis
voor al je gemeentelijke vragen
• Uitgangspunt is dat gemeentelijke tarieven
zoals WOZ mogen niet harder stijgen dan het
inflatiepercentage
• Samenwerking met andere gemeenten
i.v.m. grensoverschrijdende thema’s zoals;
energietransitie, veiligheid,
verkeer en vervoer.
• Kosten afvalstoffenheffing in verhouding tot
het groene karakter van ons afvalbeleid.
• Regionale samenwerkingsverbanden
maximaal benutten (energietransitie,
veiligheid, verkeer en vervoer, maar ook
Agrifood, Regiodeal en Gebiedsontwikkeling
zoals Margriet)
- Een betrokken inwoner uit
Helvoirt verwoordt het als volgt:

John Slenter

“Elkaar, als burgers weten te
vinden en dan samen ideeën
uitwerken én realiseren, heeft
Helvoirt deze eeuw al enorm
veel gebracht: het HelvoirThuis,
een natuurspeeltuin, een
Beweegroute enz.
De enorme power vanuit
burgerinitiatieven wil Helvoirt
behouden en samen met Vught
verder uitbouwen.”

Wat willen we bereiken
• Om een goede invulling te geven aan
de Omgevingswet is het als gemeente
van belang om gebruik te maken van de
uitgangspunten van het Netwerk
‘Right to Challenge’.

“Ik woon al bijna dertig jaar in Helvoirt
en velen kennen mij nog als zelfstandig
adviseur van RegioBank, maar inmiddels
leg ik mij als bedrijfseconoom toe op
belastingzaken en bedrijfseconomisch
advies voor ondernemers. Als fitte
vijftiger, hou ik van fietsen en wandelen
in de natuur en daar ontbreekt het in onze
omgeving gelukkig niet aan.”
- Nr. 10 op de lijst van Gemeentebelangen
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Verkeer & Vervoer en N65
De komende jaren verandert er veel rondom de
N65. In samenwerking met Helvoirt is het besluit
genomen tot het aanleggen van 4 half-verdiepte
kruisingen, waaronder de Torenstraat/Molenstraat,
de fietstunnel aan de Kreitestraat en ecoduct bij
de Broekley. Als gevolg van de aanleg hiervan zal
iedere inwoner in meer of mindere mate overlast

Otto Kampen

Niels van
Iersel

“Realisatie van de N65 is een
miljoenenproject dat gerealiseerd
wordt voor de komende generaties.
De verkeersbelasting zal alleen maar
toenemen. Daarom is dit hèt moment om
het (zware) verkeer via een andere weg te
ontsluiten en aan te sluiten op de N65. Dit
is dé kans voor een duurzame oplossing
voor Helvoirt en ook een uitstekende
gelegenheid om de ontsluiting
van Cromvoirt en de PI in Vught te
verbeteren.”

“Samen met mijn vrouw en twee zonen
wonen wij heerlijk in Helvoirt. In het
dagelijks leven ben ik transitiemanager
bij Rijkswaterstaat en geef ik nautisch
onderwijs. Als geboren en getogen
Helvoirtenaar vind ik het belangrijk
om een goed en gezond leefklimaat te
behouden. Zodat eenieder hier naar volle
tevredenheid kan wonen, werken, leren,
ontspannen en genieten.”

- Bewoner Torenstraat Helvoirt

- Nr. 25 op de lijst van Gemeentebelangen

Bereikt
Besluit en vaststelling ontwikkeling N65 is
vastgesteld.
Ongelijkvloerse kruising Torenstraat Helvoirt
zijn opgenomen in het ontwerp.
Start snelfietsroute N65 Den Bosch – Tilburg

Wat willen we bereiken
Inzetten voor station / opstapplaats Helvoirt
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ondervinden. We kunnen dat niet voorkomen,
maar willen dit tot een minimum beperken en
bovendien toezien op het leveren van maatwerk
oplossingen voor bijvoorbeeld de verkeersstromen
op enkele plaatsen in Vught en de Torenstraat, als
enige toegangsweg naar Helvoirt.

Mogelijkheden bekijken tot het realiseren van
een fietstunnel onder het spoor in Helvoirt,
woonwijk Den Hoek

De ‘Vughtse regeling’ wordt voortgezet én
uitgebreid naar Helvoirt
Leefbaarheid Helvoirt en Cromvoirt verhogen
door onder andere een nieuwe transportweg
Helvoirt/Cromvoirt voor (zwaar) verkeer
Bereikbaarheid garanderen tijdens en na
ombouw N65
Aandacht voor de positie van voetgangers
door kritisch te kijken naar de aanleg en
begaanbaarheid van de trottoirs
Onderzoek naar fietspad aan de noordzijde
N65
Investeren in goed bereikbare fiets- en
wandelpaden zoals bij aanleg fietspad Oude
Bosschebaan

De Vughtse Regeling
De Vughtse Regeling is een gemeentelijk initiatief
om bewoners te helpen die in de problemen
komen door de aanpassingen aan de N65.
De regeling bestaat uit twee delen:
1. De Vughtse aankoopregeling
2. Maatschappelijke voorzieningen,
hulpverlening en ondersteuning door Wegwijs+
De Vughtse aankoopregeling is een vangnet voor
particuliere eigenaar – bewoners

Wegwijs+ is een samenwerking van verschillende
organisaties en helpt je met vragen, zorgen of
signalen op het gebied van:

- die door het (toekomstige) werk aan de
N65 ‘vast’ zitten in hun woning én
- door persoonlijke omstandigheden
gedwongen zijn te verhuizen.

- Werk en inkomen
- Hulpverlening en ondersteuning
- Opvoeding
- Begeleiding en wonen

Veiligheid

Wim van
Baast

Jezelf veilig voelen is een belangrijke voorwaarde
om gelukkig te zijn. Veilig in je eigen huis, maar
ook op straat. Je veilig voelen op alle vlakken dus
emotioneel, fysiek en in sociaal opzicht.
Door de Corona uitbraak zie je ook dat ‘je veilig
voelen’ zomaar een nieuwe betekenis kan krijgen.
Juist in zulke situaties dient een gemeente flexibel
te zijn en mee willen denken met inwoners,
scholen, bedrijven en instellingen om samen in te
spelen op veranderende omstandigheden.
Veiligheid is niet alleen handhaven, het gaat om
luisteren en kijken naar signalen van elkaar, deze
serieus nemen en daar waar mogelijk oppakken.
Bereikbaarheid en persoonlijk contact zijn daarbij
essentieel. Denk daarbij aan wijkagenten, de drie
brandweerposten en de wijk-GGD-ers.

Bereikt
Helvoirt is heartsafe binnen 6 minuten
wegens de uitbreiding van AED’s
Drugspanden worden gesloten

“Helvoirt is heartsafe binnen 6
minuten en ik daag Vught uit ons
voorbeeld te volgen.”
- Stichting zes
minutenzone Helvoirt

En overlast door hangjongeren is goed
aangepakt

Wat willen we bereiken
Aandacht voor trottoirs
Bewoners betrekken bij de inrichting van
hun woon- en leefomgeving in het kader van
(sociale) veiligheid

Stimuleren preventieve aanpak drugsgebruik
onder jongeren in samenwerking met
wijksteunpunten, jongerenwerk en initiatieven
zoals Herstelvoirt
Beperken vuurwerkoverlast
Aanpak overlast van ratten, ongedierte en
zwerfafval

7

Wonen
De gemeente Vught kenmerkt zich door prachtige woonwijken, nieuwe scholen, veel sport- en andere
voorzieningen en de natuur is altijd dichtbij. Door de komst van Helvoirt wordt dit versterkt. Om prettig te
kunnen wonen zijn passende huisvesting, een duurzame leefomgeving en goede voorzieningen vereisten.
We zullen blijven investeren om deze voorzieningen een duurzaam karakter te geven waarvoor we een
goed woningbouwprogramma op willen stellen. De ambitie van Gemeentebelangen ligt dan ook niet
op het aantal woningen maar een goede verdeling in soorten woningen. Dit vindt al nadrukkelijk plaats
binnen fase 3 en 4 van het plan Den Hoek in Helvoirt.

Wat willen we bereiken

Cristel den
Otter

• Eerste toewijzing sociale huurwoningen met
voorrang aanbieden aan inwoners binnen het
eigen dorp in overleg met wooncorporaties
• Ruimte voor ruimte gelden flexibeler inzetten
zodat meer variëteit geboden kan worden bij
de ontwikkelingen van woningen voor onder
andere starters en senioren
• Vrijkomende agrarische bebouwing
in het buitengebied, ruimte geven voor
herbestemming
• Oprichten van een sloopfonds om verstening
in het buitengebied tegen te gaan.
• Vughtse regeling uitbreiden naar Helvoirt
• Gedoogbeleid Distelberg Helvoirt
transformeren naar gelegaliseerde
permanente bewoning binnen de
kaders van de Provincie.
• Herontwikkeling oude Dr. Landmanschool
met sociaal/maatschappelijke bestemming
(bijvoorbeeld met zorgappartementen)
• Bestemmingsplannen uitsluitend vaststellen
op hoofdlijnen (flexibiliteit in het realiseren van
woningbouw en inpassen bewonerswensen)

“Den Hoek is een rustige, vriendelijke
wijk waar het betaalbaar wonen is in
energiezuinige woningen. Zo hebben ook
starters hier een kans gekregen.”
Vanuit mijn beroep als kinderfysiotherapeut
denk ik graag mee op gebieden van jeugd
en sport en als jonge, enthousiaste vrouw,
vind ik het leuk om dingen voor het
dorp te kunnen betekenen.
- Bewoner Den Hoek en nr. 14
op de lijst van Gemeentebelangen

Rob van
Kuijk

• Meer kansen voor starters en
jonge gezinnen, door:
- Doorstroming naar betaalbare huuren koopwoningen stimuleren i.s.m.
woningcorporaties
• Meer geschikte woningen
voor senioren, door:
- Verhuisregeling: senioren met
huurwoning met trap krijgen voorrang
op gelijkvloerse huurwoning met
eventuele verhuisvergoeding
- Aandacht voor de ontwikkeling van
levensbestendige- en seniorenwoningen
in de buurt van voorzieningen in zowel
Vught, Cromvoirt als Helvoirt
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• Inwoners van Helvoirt en huishoudens
met een sociaal en/of economische
binding, tegemoet komen in hun
huisvestingsbehoefte

“Fijn wonen in Helvoirt is voor mij altijd
vanzelfsprekend geweest, maar nu ik
op een leeftijd kom dat mensen in mijn
omgeving op zichzelf willen gaan wonen,
blijkt dat heel lastig te zijn. Woonruimten
voor starters zijn dan ook van groot
belang. Helvoirt kent veel familiebedrijven
die van oudsher veel binding hebben
met het dorp en het verenigingsleven.
Vanwege mijn studie bedrijfskunde en
achtergrond, zal het geen verrassing zijn
dat ik ook graag blijvende aandacht wil
vragen voor bedrijven.”
- Nr. 27 op de lijst van Gemeentebelangen

Groen, Energie en Klimaat
Vught is een prachtige groene gemeente met
bomenrijke straten, struiken en waterpartijen. Het
weer wordt extremer, perioden van droogte en
hevige stortregens wisselen elkaar af. Verdroging is
een actueel probleem, ook in de gemeente Vught.
Klimaatadaptatie, het vasthouden van water, speelt
daarin een belangrijke rol. Om het klimaatakkoord
van 2050 te kunnen realiseren, wordt regionaal
samengewerkt om de energietransitie vorm te
geven. Dit heeft mogelijk ook voor de gemeente
Vught en haar landschappelijk uitzicht,
consequenties. Hierbij vormen KANT en andere
duurzaamheidscorporaties een belangrijke partner.
Vught krijgt met De Loonse en Drunense duinen
ook te maken met hoge zandgronden. Water is
daar een specifiek item. In het gebied de Margriet
kunnen we 2 waterschappen koppelen en

door grondverbetering sponswerking vergroten.
Daarmee vergroten we de biodiversiteit wat nog
eens versterkt wordt door het inzaaien van bermen
en bloemenranden, vruchtwisselschema’s etc.
Gemeentebelangen ziet de uitdaging van de
energietransitie in een variatie van alternatieve
energiebronnen, zoals onder andere wind- en
zonne-energie in combinatie met energie-opslag.
Wij gaan voor duurzame oplossingen met respect
voor mens, dier en natuur.
Ook de Provincie moet haar verantwoordelijkheid
nemen door deze energietransitie niet uitsluitend
neer te leggen bij het lokale bestuur. Alleen dan
kunnen we samen met collectieve (burger-)
initiatieven een duurzame energietransitie
realiseren.

Jos van
Esch

“Boeren en de gemeente slaan de handen
ineen met een meerjarenplan voor
duurzame landbouw. Door langdurige
pacht krijgen boeren de mogelijkheid
te investeren in meerjarige gewassen
en bloemenranden voor een beter
bodemleven en meer insecten en vogels
in het gebied.”
- Duinboer De Margriet

“Het landschap zal blijvend veranderen
onder invloed van stoppende extensieve
veehouderijen en worden ingenomen
door intensieve teelt. Door in te zetten
op duurzaam beheer zoals nu is gedaan
op de Margriet zijn er mogelijkheden het
buitengebied te behouden voor extensief
gebruik.”
- Jo van Balkom Melkveehouder

Reactie vanuit de branche
“ZLTO Dommel en Aa, waar Vught onder valt, verwacht van de politiek in Vught een open dialoog om zo
het mooie variërende buitengebied te behouden en waar mogelijk verbeteren. Hierdoor krijgen agrarische
ondernemers de kans om een bestendig bedrijf te ontwikkelen en te behouden tussen de dorpen en
natuur. Waarbij ook de recreatie en natuur met ons samenwerken en elkaar kunnen versterken. Dit met
een proactieve positieve omgang met elkaar.”

Bereikt
Regentonnenactie en plaatsen van
infiltratiekratten op eigen grond
Bestrijding eikenprocessierups op
milieuvriendelijke wijze met mezenkastjes
Vervanging van de openbare straatverlichting
door LED-verlichting.
Er zijn meer laadpalen geplaatst

Wat willen we bereiken
Waterhuishouding in de hele gemeente
verbeteren o.a door opvangen regenwater
en door Wadi’s (wateropvang met infiltratie)
aanleggen en gebiedsontwikkelingen.
Bijvoorbeeld water brengen naar de Margriet.
Inwoners enthousiasmeren om woning en
tuin te vergroenen en verduurzamen. Hiervoor
collectieve initiatieven stimuleren zoals onder
andere in de samenwerking met KANT, DEH
en VET Vught
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Leven

Onderwijs

Gemeentebelangen staat voor een rechtvaardige
samenleving, waarin iedereen zich thuis en vrij kan
voelen, zijn bijdrage kan leveren en gelijke kansen
heeft om zichzelf te ontwikkelen. Het resultaat
moet zijn dat iedereen mee kan doen.

De aanplant van bomen voor de ramen van de
Landmanschool zorgt niet alleen voor vergroening
rondom de school, maar ook voor verkoeling
waardoor het verblijf op de lokale school of
de kinderopvang nóg aangenamer wordt. De
mogelijkheden hiertoe worden momenteel
onderzocht.

Sport
Helvoirt beschikt over mooie sportaccommodaties
en een grote variëteit sportaanbod. Wij willen
graag blijven investeren in een sportieve omgeving
zodat iedere inwoner ook écht mee kan doen.

Luke
van der
Bruggen

Angelique
Hartholt

“Ik ben blij met onze school
Dr. Landmanschool in Helvoirt
Een veilige en prettige
leeromgeving, centraal in ons
dorp, samengevoegd met het
HelvoirThuis waar van alles te
beleven is, ook na school.”
- Bewoner met schoolgaande
kinderen Helvoirt

Bereikt
Uitbreiding van Uniek sporten – het aangepast
sporten toegankelijker maken voor mensen
met een beperking
Realiseren van beweegtuinen en
beweegroutes in de openbare ruimte

Wat willen we bereiken
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Om initiatieven van de sportclubs te
ondersteunen willen wij een eenvoudig
vergunningsproces en waar mogelijk een
financiële ondersteuning (projectsubsidie)

“Ik ben een echte Helvoirtenaar
daarom wil ik me natuurlijk
inzetten voor het dorp. Ik
werk bij La Salle in Boxtel in
de ( jeugdzorg) en bij LOTS
natuurlijk. Voetballen doe ik
al heel lang bij VV Helvoirt.
Niet zo verwonderlijk dat mijn
speerpunten op het gebied
liggen van lokale ondernemers &
het verenigingsleven, maar ook
verkeersveiligheid kan rekenen
op mijn aandacht.”
- Nr. 18 lijst Gemeentebelangen

Iedere inwoner van de gemeente Vught
moet kunnen sporten. In overleg met Move
Vught, sportverenigingen en gemeente kijken
waar de mogelijkheden liggen en mogelijk
financieel ondersteunen
Beheer sportaccommodaties Helvoirt conform
de huidige beheersafspraken handhaven
Verbeteren kwaliteit zwemwater door
uitdieping van de IJzeren Man en ruimte
bieden voor doorontwikkeling van de
faciliteiten
Inzetten voor een rookvrije generatie

Accomodaties en Subsidies
Gemeentebelangen stimuleert multifunctioneel
gebruik van accommodaties, The Battle Axe,
HelvoirThuis, D’n Inbreng, DePetrus, Elzenburg
en de Speeldoos. Door multifunctioneel gebruik
ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen en
verbinding tussen verschillende doelgroepen die

de onderlinge sociale cohesie versterken. Door
middel van subsidies en goede ondersteuning
van vrijwilligers willen wij het gebruik haal- en
betaalbaar maken. (sportparken zijn reeds groen,
ledverlichting, zonnepanelen etc.)

Vincent
Streefland

Sietske
van Iersel
en Jan
van den
Boer

“Naast ondernemer, man van Alla en
vader van 3 kinderen, ben ik al 43 jaar
lid van harmonie ‘Kunst Adelt’ waar ik
eveneens een bestuursfunctie bekleed.
Ik wil mij gaan inzetten voor de belangen
van de Helvoirtse gemeenschap, een
luisterend oor zijn voor verenigingen en
het bedrijfsleven, een schakel tussen
burger en gemeente, een helpende hand
bieden voor hen die dreigen vast te lopen.
Positief (mee)denken in oplossingen
naar ieders tevredenheid. Als oud militair
(Unifil 1982 Zuid Libanon) wil ik tevens
iets kunnen betekenen voor de veteranen
binnen onze gemeente.”
- Ondernemer en nr. 16
lijst Gemeentebelangen

“Nieuwsgierig naar het bruisende
Thuis van Helvoirt? Wij zijn er
voor iedereen! Je bent altijd
welkom.”
- HelvoirThuis

Wat willen we bereiken
Passende repetitieruimte voor harmonie Kunst
Adelt in Helvoirt
Ruimte bieden aan verenigingen om eigen
initiatieven te ontplooien om inkomsten
te genereren om zodoende financieel
onafhankelijk te worden
In gesprek gaan met Stichting DePetrus
én de Petrus B.V. om dit succesvolle
ontmoetingscentrum betaalbaar en
toegankelijk te houden voor alle
inwoners van de gemeente Vught

Meer achtergrondinformatie?
Kijk op: www.gemeentebelangenhelvoirt.nl of
www.lokaaldebeste.nu
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Karin Traa

“Dankzij de 3 officiële Van
Gogh monumenten en de rijke
geschiedenis van ons dorp met
de Van Goghs hebben we in
Helvoirt een interessant verhaal
te vertellen. Wij willen dan ook,
samen met de gemeente Vught,
Helvoirt verder op de Van Gogh
kaart zetten.”

Cultuur en Recreatie
Cultuur historie, erfgoed en toerisme zijn
belangrijk voor de gemeente Vught. Het
samengaan met Helvoirt brengt ook in culturele
zin nieuwe schatten voor onze gemeente met
monumenten zoals de kerken, maar liefst twee
gilden en een schutterij, maar ook Nationaal
Park de Loonse- en Drunense Duinen en de
herinneringen aan Van Gogh uit de tijd die hij daar
doorbracht. Kenmerkend zijn de festiviteiten in
de dorpen waarbij verbinding en plezier samen
gaan. Ontmoeten staat centraal waarbij lokale
ondernemers, clubs en verenigingen (letterlijk) een
podium krijgen.

Bereikt
In Vught is de Cultuurnota vastgesteld:
samen dichtbij Cultuur
Helvoirt heeft een Van Gogh fietsroute

- Van Gogh Werkgroep

Wat willen we bereiken
Verbinding tussen het HelvoirThuis en de
Speeldoos om optimale culturele invulling te
kunnen geven
Samenwerking tussen HelvoirtThuis en D’n
Inbreng bewerkstelligen
Kleinschalige verblijfsmogelijkheden
stimuleren zoals ‘verblijven bij de boer’ of ‘Bed
& Breakfast’
Toerisme stimuleren, onder andere
het promoten van Goghroute en door
zichtbaarheid te vergroten van de
Zuiderwaterlinie 1629 in Vught.
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Armoede en schulden
Als gemeente horen we er alles aan te doen om
onze inwoners financieel fit te laten zijn. De groep
die hier moeite mee heeft, zal mede door de
coronacrisis alleen maar groter worden. Niemand
mag buiten de boot mag vallen daarom wordt het

vergroten van het aanbod om preventief armoede
en schulden te voorkomen steeds belangrijker.
Begeleiding om zo snel mogelijk duurzaam uit de
schulden te komen en zelfredzaam te worden zijn
cruciaal.
Marion de
Koning

“Ons motto is: ‘Warme mensen zetten
niemand in de kou’ Met stichting Mariton
zetten wij ons in voor gezinnen met
een minima inkomen, die net buiten
de voedselbank vallen. Onze hulp is
heel divers en bestaat uit het verzorgen
van boodschappenpakketten, kleding,
inboedel, klusjes en nog veel meer. Met
een nog groter wordende gemeente
hopen wij ons vrijwilligersteam uit te
kunnen breiden.”
- Stichting Mariton

Wat willen we bereiken
Accuraat inspelen op dreigende financiële
problemen bij inwoners en ondernemers ten
gevolge van de coronacrisis
Initiatieven stimuleren die gericht zijn op
versterking van onze inwoners enerzijds en
armoedeverzachting anderzijds, waarbij
activering en deelnemen aan de lokale
samenleving inzet is
De ‘meedoenregeling’ wordt actief
ingezet waarbij Gemeentebelangen
een integrale aanpak voor ogen heeft
voor armoedebestrijding. Zodat tussen
bestaande initiatieven en gemeente, Welzijn,
Woningbouw en Onderwijs nog beter wordt
samengewerkt
13

Zorg en Ondersteuning
Helvoirt is een hechte gemeenschap. De mensen
letten op elkaar waardoor de betrokkenheid
onderling groot is. Doel is dat iedereen kan
deelnemen aan de samenleving op een manier
die bij hen past en er zijn veel verenigingen en

initiatieven waarbij aangesloten kan worden.
Ook hier kunnen de dorpen weer van elkaar leren.
Het informele, dorpse karakter van Helvoirt ten
opzichte van de hoge servicegerichte zorg in Vught
dat een uitgebreid aanbod aan instanties kent.

Betty van
Lith

“.....uiteindelijk krijgen we allemaal met een bepaalde vorm van (mantel)zorg te maken....”
Gemeenten trokken in december 2019 al aan de noodklok i.v.m. de te verwachten miljoenenstrop in
de ouderenzorg. Oorzaken: verdere vergrijzing, beleid om mensen langer thuis te laten wonen, steeds
duurdere zorg en minder beschikbaarheid van mantelzorgers. ZorgMies biedt maatwerk-zorgondersteuning
waarbij ú in de regie blijft. Om een bijdrage te leveren aan “positieve gezondheidszorg” streef ik ernaar in
samenwerking met de gemeente Vught te werken aan preventie en verdere dienstverlening binnen ons
zorgdorp.”
- Eigenaar ZorgMies regio Vught

Wat willen we bereiken
Laagdrempelige (jeugd)zorg door
inlooppunt bij wijksteunpunten en/of scholen
HelvoirThuis, Elzenburg, The Battle Axe, en)
voor ouder, kind/jongere of buur
Kwaliteit van Wegwijs+ verhogen en omslag
laten maken van dienstverlenend naar zorg
verlenend
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Helvoirt de overstap laten maken van het
Sociaal Loket in Boxtel naar Wegwijs+ in Vught
Een gebruiksvriendelijk en professioneel
digitaal loket
Initiatieven stimuleren die er op gericht
zijn dat inwoners elkaar onderling kunnen
ondersteunen en helpen
Stimuleren initiatieven die bijdragen aan
dementievriendelijke gemeente, zoals
het geheugencafé in samenspraak met
Vereniging 55+ Helvoirt , DVG (Dementie
vriendelijke gemeente) en Ouderen Samen

Jeugd
De jeugd heeft de toekomst! Jongeren horen
zich dicht bij huis te kunnen vermaken en
uitgedaagd te worden voor deelname aan sport,
cultuur en andere laagdrempelige en voor
iedereen bereikbare activiteiten. Jeugdaktief in
Vught betrekt de allerjongsten én is zelfs voor
jongvolwassenen een trekker. Helvoirt kent
Mike
Versantvoort

natuurlijk de Kindervakantieweek, jeugdhuis d’n
Inbreng en LEFH. En wat te denken van festival
Rebirth? Of één van de vele carnavalsverenigingen
waarin jongeren veel met elkaar optrekken.
Mooie voorbeelden van successen die jongeren
enthousiasmeren! En daar werken we
graag aan mee.

Wat willen we bereiken
Behoefte peilen onder jongeren en
activiteiten ondersteunen op het gebied van
sport, cultuur, clubs, vrijwilligerswerk i.s.m. de
bestaande organisaties in Vught,
Cromvoirt en Helvoirt

“Dit jaar hebben we Rebirth
helaas moeten missen door
Corona. Gaaf dat een festival
als Rebirth gewoon in Helvoirt
plaatsvindt.”

Opzetten Jeugdraad om actief bij plan en
besluitvorming te betrekken door een stem
te geven zodat ze gevraagd en ongevraagd
advies kunnen geven
Voorlichting over veilig gebruik social media
en risico’s bij drugsgebruik zoals Herstelvoirt

- Festivalbezoeker

Marty van
de Loo

“Als winkelier in groente en fruit, kopen wij graag lokaal in. Dat heeft niets met corona te maken, die lokale
focus hadden wij altijd al. Dat besef zou ik graag zien groeien binnen de gemeente zodat lokale winkeliers,
ondernemers en de agrarische sector bestaansrecht houden. Uiteraard vraagt het creativiteit om jezelf te
onderscheiden en steeds nieuwe kansen te creëren zodat consumenten je graag bezoeken. Maar ik sta niet
voor niets bij het kopje jeugd in het programma, want ik heb me jaren ingezet als vrijwilliger voor Helvoirts
Weekend waarbij heel veel jeugd betrokken is. En die jeugd moet je erbij houden en aanspreken met zaken
die hen interesseren. Ook waardebesef is daarbij belangrijk, daarom bied ik ook werkgelegenheid voor de
jeugd die net dat extra zakcentje bij willen verdienen om hun spaardoel te realiseren of gewoon lekker uit
willen geven.”
- Ondernemer en nr. 20 lijst Gemeentebelangen
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Economie & ondernemerschap
Het ondernemerslandschap in de gemeente
Vught is zeer divers. Met een bruisend horeca
aanbod en een brede diversiteit aan bedrijven,
winkels, instanties en recreatiemogelijkheden. We
hebben veel ZZP-ers in allerlei branches en een
grote zorg-economie. Met de komst van Helvoirt
komen er eveneens veel nieuwe grote bedrijven
bij in verschillende sectoren, zoals agrarische- en
transportbedrijven. Dit alles resulteert in een

hoog serviceniveau voor onze inwoners en een
ruime regionale werkgelegenheid. De taak van
de gemeente is om de ondernemers actief te
bezoeken en met de ondernemersverenigingen in
gesprek te blijven, mee te denken en waar mogelijk
te faciliteren. Zo kunnen (lokale) ontwikkelingen
nauw gevolgd worden ter versteviging van de
samenwerking.
Mathieu
Baudoin

Edwin
Pijnenburg

“Met het food&drinks event
‘Beetje Proeven Enzo’ vormen
lokale (ambachtelijke)
bedrijven het decor voor een
sensationele smaakbeleving in
het HelvoirThuis. Zo leggen we
de nadruk op sociaal genieten én
lokaal consumeren.”
- Mitra ondernemer in Helvoirt

“Als bedrijfsadviseur bezoek ik veel
ondernemers en het stimuleren
van ondernemerschap vind ik
dan ook essentieel voor de hele
gemeente. Ik woon nog niet zo
lang op de Distelberg, maar ben
al wel goed bekend met Vught en
Helvoirt en onze kinderen van 1 en
4 gaan in Cromvoirt naar school.
We wonen tussen de natuur, waar
we zuinig op moeten zijn en ik mag
graag met de MTB de Drunense
Duinen in gaan of baantjes trekken
in de IJzeren Man. En als ik tijd heb
doe ik ook graag triatlons.”
- Nr. 11 lijst Gemeentebelangen

Bereikt
Proces tot vergunningen is versneld en sluit
beter aan

Gezamenlijke initiatieven van ondernemers,
met een meerwaarde voor de samenleving,
mogelijk maken (o.a. een ondernemersfonds)

Stevige samenwerking met WSD in het tijdig
signaleren en aanbieden van ondersteuning
bij het verkleinen van de afstand tot de
arbeidsmarkt

Bedrijfscontactfunctionaris zichtbaarder
maken en inzetten om binding en
samenwerking met ondernemers te
verbeteren

Wat willen we bereiken
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Optimale betrokkenheid van lokale
ondernemers bij ombouw van N65 en spoor

Gebruik maken van innovatieve
aanbestedingsvormen zoals bijvoorbeeld
bouwteams en bij de opstelling van
inkoopstrategieën lokale, geschikte
ondernemers in beeld brengen

Het verder uitbouwen van het Maatschappelijk
Verantwoord Inkoop beleid
Inzetten van om-, her- en bijscholingstrajecten
die passen bij de verwachte werkgelegenheid
van de regio
Regionale samenwerkingsverbanden
maximaal benutten zoals Agrifood Capital

Verkiezingsprogramma
Voor de totstandkoming van het verkiezingsprogramma hebben we met heel veel mensen van gedachten
gewisseld. Wij willen alle instanties, verenigingen, initiatiefnemers en organisaties heel hartelijk bedanken
voor hun bijdrage:
Adviesraad Sociaal Domein, Buurtpreventie, FNV, HV Bosbewoners Helvoirt, Kernteam bestaanszekerheid
Vught, Move Vught, Ondernemers Vught, Cromvoirt en Helvoirt, Ouderen Samen, Politie Vught, VNG,
Belangenbehartiging professionele kunsten Vught, Stichting Natuur- en Milieugroep Vught, KANT, VVC,
Plein Helvoirt, DEH, V55, TinH, HOJ, ZLTO afd. Helvoirt, Duinboeren, De Van Gogh Werkgroep Helvoirt.
Mede dankzij jullie inbreng is een programma ontstaan dat van ons allemaal geworden is en daar
staat Gemeentebelangen voor!

Onze kernwaarden
Pragmatische aanpak
Wij kiezen de pragmatische aanpak en kijken naar wat wél kan; een maatschappelijk probleem wordt
gewoon opgelost waarbij onze kernwaarden richting geven en we verschillende belangen afwegen op
basis van feiten en cijfers.

Betrouwbare overheid
Wij zorgen voor een betrouwbare overheid die er is voor haar inwoners en haar informatie zo open mogelijk
deelt met haar inwoners, verenigingsleven, bedrijfsleven en partners en proactief staat ten aanzien van
vernieuwingen in de maatschappij en samenwerking stimuleert én faciliteert.

Rechtvaardige samenleving
Waarin iedereen zich thuis en vrij kan voelen, zijn bijdrage kan leveren en gelijke kansen heeft om zichzelf
te ontwikkelen.

Financieel gezond
Wij stimuleren een financieel gezonde gemeente, voor nu én voor in de toekomst; waar transparantie,
integriteit en verantwoordelijkheid centraal staan. We zoeken continu een balans tussen zo laag mogelijke
financiële impact voor zowel gemeente als inwoner en een zo prettig mogelijke leefomgeving.

Duurzame leefomgeving
Wij streven naar een duurzame leefomgeving die gezondheid, welzijn en welvaart bevordert en in een
goede balans is met economie en maatschappelijke behoefte, waarbij verantwoord wordt omgegaan met
grondstoffen, natuur en milieu.

Kracht van de burger
Wij gaan uit van de kracht van de burger en bieden bescherming en ondersteuning aan wie dat (tijdelijk)
nodig heeft.

Menselijke maat
Wij hanteren de menselijke maat; kleinschaligheid, maatwerk, kwaliteit, bereikbaarheid van voorzieningen,
herkenbaarheid, een warme sociale omgeving en lokale identiteit. Een samenleving waarbij niemand
tussen de wal en het schip valt en we er voor elkaar zijn!

21

Nieuwsgierig naar het uitgebreide programma?
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