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Vooraf 

In dit verkiezingsprogramma voor de periode 2017-2022 kunt u lezen wat de 
ideeën, gedachten en standpunten van de PvdA Meierijstad zijn. Er is natuurlijk 
altijd meer en daarom gaan we ons programma jaarlijks bijstellen en aanvullen.  

 

Ons hoofddoel 

Wij zetten ons in voor het scheppen van kansen en het herverdelen van 
middelen om meer gelijke uitgangsposities te krijgen voor iedereen en pleiten 
voor solidariteit zodat we allemaal een fatsoenlijk bestaan kunnen hebben. 

 

Voor het opstellen van dit programma zijn wij de afgelopen jaren in gesprek 
gegaan met vele inwoners in de dorpen van Meierijstad, op straat bij onze rode 
bakfiets, in zaaltjes bij o.a. thema-avonden, maar ook in het café of bij de 
vereniging of instelling. 

Wij danken ook de vele actieve dorps- en wijkraden, seniorenorganisaties, 
zorgorganisaties en –raden, werkgeversorganisaties, adviesraden, sport- en 
cultuurorganisaties, heem- en erfgoedverenigingen enz.  

Zij voorzagen ons van veel goede informatie die u soms gedetailleerd, soms op 
hoofdlijnen en soms niet terug zult vinden in dit programma. 

Ja, soms niet, want uitgangspunt is dat het wel moet passen bij onze ideeën. 

 

PvdA Meierijstad, september 2016 
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Onze lijsttrekker: Menno Roozendaal 
 

Waar het om gaat 

In het verkiezingsprogramma dat hieronder volgt geeft de PvdA Meierijstad u een 
beeld van wat zij verwacht de komende jaren in de dorpen in Meierijstad te gaan 
realiseren. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat verkiezingsprogramma´s 
slechts deels zullen terugkeren in coalitieprogramma´s en daarna weer in 
beleidsbegrotingen. En verder zijn al deze stukken achterhaald een dag nadat ze 
zijn vastgesteld.  

Want, zoals u elke dag merkt, de wereld staat niet stil. 

En dat betekent dat er iedere dag bijgesteld, bedacht en uitgevoerd moet worden 
wat de actualiteit vraagt, maar met als leidraad de lange termijnvisie. 

De PvdA Meierijstad heeft die lange termijnvisie en heeft mij gevraagd om als 
vaandeldrager op de kandidatenlijst die visie, maar ook die inpassing in de 
actualiteit uit te gaan voeren. Gelukkig hebben wij een goed team om dat samen 
te gaan doen. 

De afgelopen jaren heb ik als wethouder in Schijndel en daarvoor als adviseur bij 
vele uiteenlopende gemeenten veel ervaring gekregen in het sturen en bijsturen 
van allerlei plannen en projecten. 

Samenwerking met anderen staat voor mij altijd voorop. 

Of het gaat om armoedebeleid, zorg, onderwijs, sport, cultuur enzovoort, maakt 
voor mij niet uit in mijn aanpak. 

Namelijk oog hebben voor het algemeen belang en het individu.  

Zeker bij mensen met persoonlijke, soms schrijnende problemen heb ik gemerkt 
dat direct contact en bemoeienis oplossingen dichterbij brengen. 

De PvdA Meierijstad staat voor een links progressieve aanpak gericht op solidariteit 
en altijd sociaal. Maar ook een groen en duurzaam beleid want deze planeet moet 
nog heel lang een fijne plek zijn om te leven voor ons en zeker voor onze kinderen 
en hun nageslacht.  

Want daar gaat het om! 

Daar wil ik hard voor blijven werken en ik hoop dat u mij, met PvdA Meierijstad, de 
kans geeft dat met zoveel mogelijk steun te doen. 

 

Menno Roozendaal 

Lijsttrekker PvdA Meierijstad 
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1. Sociaal domein 
 

Zorg gaat over mensen; systemen en structuren moeten volgend zijn. Zorg van 
mensen in je directe omgeving, zoals mantelzorgers, huisartsen en wijkverpleging, 
geven een vertrouwd gevoel. Vaak is het gevolg dat je dure specialistische zorg kan 
voorkomen. 

Zorg verandert en dat is goed wanneer dat in het belang is van de mensen die deze 
zorg nodig hebben. Als het daarom gaat zijn maatwerk, tegengaan van 
versnippering en samenwerking voor ons belangrijke begrippen. 

De PvdA wil regelmatig overleg met alle betrokkenen in het sociaal domein, maar 
we willen ook minder overlegtafels, dus dat is een mooie uitdaging.  

 

De PvdA in de gemeente Meierijstad streeft daarom naar: 

 

Basisondersteuning in wijken en buurten zoals: 

- Versterken van de sociale omgeving van mensen. Ondersteuning voor 
mantelzorgers door logeeropvang, tijdelijke inzet van huishoudelijke hulp in 
moeilijke situaties, mogelijkheden tot uitbreiden van zorggerelateerde 
woonsituaties en voorlichting aan de omgeving. 

- Preventieve programma’s voor opvoedondersteuning zoals Triple P, Kinderen 
In EchtscheidingsSituaties (KIES), pesten en sociale omgangsvormen 
(Herstelrecht). Verder ook het stimuleren van de signaalfunctie bij 
sportclubs, culturele verenigingen en scouting die een belangrijke rol 
kunnen spelen in de preventieve jeugdzorg. 

- Meer vrij toegankelijke dagbesteding en ontmoetingsactiviteiten in alle 
dorpen en wijken en bij voorkeur voor een brede doelgroep, eventueel via 
bijzondere bijstand. Denk aan licht dementerende ouderen, GGZ-cliënten, 
vluchtelingen, werkzoekenden, sociaal geïsoleerde mensen. 

- Advisering en voorlichting over woningverbetering voor ouderen, zodat je 
niet hoeft te verhuizen of onverwacht hoge kosten moet maken voordat je in 
de problemen raakt. Vooral ouderenplatforms kunnen de gemeente daarbij 
helpen. 

- Wooninitiatieven gericht op kwetsbare ouderen (thuishuis), gescheiden 
ouders (parentshouse) en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking 
verdienen steun van de gemeente. Dit kan zowel gaan om het wegnemen 
van belemmeringen in de regelgeving als om het bieden van financiële 
ondersteuning. 

- Met de woningcorporaties en zorginstellingen worden afspraken gemaakt om 
te bereiken dat er op tijd de juiste huisvesting is voor uit- of doorstromers in 
de zorg.  

- Met zorgverzekeraars willen we bespreken of we lokale activiteiten kunnen 
organiseren die de zelfredzaamheid van onze inwoners kunnen vergroten. 
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- Structureel overleg tussen gemeente en huisartsen voor het organiseren van 
de zorg.  

- Meierijstad moet doorgaan met preventieve gezondheidsprogramma’s zoals: 
Think before you drink (alcoholpreventie), JOGG (Jongeren Op Gezond 
Gewicht) en dementievriendelijke gemeente.  

- De PvdA wil meer pleegouders werven. Daarmee bereik je dat kinderen die 
uit huis zijn geplaatst of geen thuis meer hebben, in een zo normaal 
mogelijke gezinssituatie kunnen opgroeien. 

 

Zwaardere ondersteuning 

- Medewerkers van instellingen moeten zichtbaar zijn in de wijk. Er moet een 
duurzame zorgrelatie kunnen ontstaan. De PvdA stelt goede professionele 
zorg voor onze inwoners boven financieel gewin. 

- De PvdA wil dat het voor inwoners duidelijk is wie wat doet in het sociaal 
domein. Instellingen op gebied van sociaal-cultureel, maatschappelijk- en 
vluchtelingenwerk als ook cliëntenondersteuning worden gestimuleerd zich 
te verenigen binnen één netwerk.  

- De PvdA is voor het dicht bij de inwoners organiseren van zorg. De toegang 
tot voorzieningen op dit brede gebied moet voor iedere inwoner duidelijk 
zijn: van bijvoorbeeld hulp in het huishouden tot maaltijdverstrekking. 

- Met zorgverzekeraars worden afspraken gemaakt over inzet van 
wijkverpleegkundigen. 

 

Professionele hulp na verwijzing  

- De PvdA is voorstander van Zorg in Natura (ZIN). Voor mensen die in staat 
zijn PGB te beheren moet die keuzemogelijkheid er zijn. Een PGB is een 
instrument om zelf je zorg te regelen en dus de eigen kracht te versterken. 

- Lokale gekwalificeerde zorgaanbieders krijgen, in principe, de voorkeur. 
Specialistisch aanbod waarvoor de schaal van Meierijstad te klein is, wordt 
op het niveau van Brabant Noordoost gedaan.  

- Er moet ruimte zijn voor nieuwe (en kleine) zorgaanbieders. Zeker voor 
zorginstellingen ontstaan uit burger- en ouderinitiatieven. Het zijn vaak 
deze initiatieven die voor de broodnodige vernieuwing zorgen. 

- De eigen bijdrage voor zorg mag niet zo hoog zijn, dat je besluit van die zorg 
af te zien. De inkomensgrens voor de eigen bijdrage moet 120% van het 
sociaal minimum worden conform de grens van het minimabeleid. 

- We bieden kwetsbare inwoners maatschappelijke opvang. Te denken valt 
aan beschermd wonen voor GGZ-cliënten, hostels en daklozenopvang. 

- Voor jongeren in de zorg ontwikkelen we lokale zorgarrangementen die zich 
vooral kenmerken door ontschotting. Zo lang als het moet en zo kort als het 
kan.   
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2. Werk en Inkomen 
 

Werk maakt mensen sterker en zelfbewuster. Het inkomen dat ze ermee vergaren, 
maakt ze economisch zelfstandig en verdienstelijk voor de maatschappij.  

Daarom staat het recht op werk bij de PvdA voorop, voor iedereen! 

De praktijk heeft echter geleerd dat de weg voor sommigen moeilijk en soms 
onbegaanbaar is. Deze groep mensen moet kunnen rekenen op onze solidariteit en 
zorgplicht. 

 

De PvdA in de gemeente Meierijstad streeft daarom naar: 

- Bij het aan werk helpen van werkzoekenden zijn de netwerken van IBN en 
WSD en de sociale dienst van Meierijstad van het grootste belang. Daar ligt 
grote verantwoordelijkheid voor afspraken met het bedrijfsleven en 
mogelijke aansluiting van andere partijen (dagbesteding en onderwijs).  

- De gemeente Meierijstad zelf zal het voorbeeld geven in het bezetten van 
banen door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt: minimaal vijf 
procent. Beter nog: Meierijstad PSO gecertificeerd. 

- Niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) hebben een lastige positie op de 
arbeidsmarkt. Vaak betreft het jongeren zonder werk, diploma’s en 
uitkering. De PvdA ziet mogelijkheden voor deze kwetsbare groep via 
vakopleidingen, oriënterende stages en jobcoaching.  

- De PvdA vindt dat een tegenprestatie voor een uitkering bijdraagt aan 
versterking van de eigen sociale positie: via vrijwilligerswerk naar een 
eigen baan. Verdringing van bestaande arbeidsplaatsen is niet gewenst. 

- Uitkeringsbeleid moet uitgaan van vertrouwen in uitkeringsgerechtigden. 
Mensen belanden niet voor hun plezier in een uitkeringssituatie. Als je 
echter het vertrouwen beschaamt, is stevige handhaving het antwoord.  

- Bij langdurige bijstandsuitkeringen met weinig tot geen uitzicht op 
uitstroom maar wel goed gedrag, gaan we een proef doen met ‘loslaten’ 
(een soort van basisinkomen, zonder uitgebreide begeleiding). Dat bespaart 
veel uitvoeringskosten. Welzijnsinstellingen zorgen voor activering naar 
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.  

- Succesvolle projecten (bv Rooi werkt ) worden voortgezet en uitgerold.  

- Bij minimabeleid is de PvdA voor een inkomensgrens van 120% en de 
schuldpositie tellen we mee!  Maatwerk dus. Meierijstad werkt samen met 
bijvoorbeeld Vincentius, Voedselbank, Leergeld en Geluksboontje. 

- Armoede gaan we preventief aanpakken. Dat kan samen met onderwijs, 
maatschappelijke instellingen, banken, woningcorporaties, maar ook met 
de GGZ, psychologen, echtscheidingsmediators, advocaten en notarissen. 
De vicieuze cirkel van ‘arm geboren is arm sterven’ wordt aangepakt. 
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- De sociale wijkteams voeren ook de gemeentelijke taken op het gebied van 
werk en inkomen uit. Denk aan schuldhulpverlening, inkomensconsulten en 
budgetbeheer. 

- Bewindvoering kost gemeenten veel geld. De kwaliteit van bewindvoerders 
is niet altijd goed. Daar gaan we wat aan doen. Desnoods stellen we onze 
eigen bewindvoerders aan, zodat mensen snel uit de financiële sores 
komen.  
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3. Onderwijs en educatie 
 

Onderwijs is de basis om mee te kunnen doen in onze samenleving. Goed onderwijs 
zorgt ervoor dat dromen en doelen bereikbaar worden, dat willen we ook in 
Meierijstad 

De PvdA Meierijstad bepleit de ontwikkeling van een visie rond onderwijs waarbij 
de kwaliteit van dat onderwijs voorop staat. Het openhouden van scholen in de 
kleine kernen moet daarvan onderdeel zijn. 

 

De PvdA in de gemeente Meierijstad streeft daarom naar: 

- Het ontstaan van een lokale educatieve agenda, samenwerking met 
onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang over maat-gerichte 
aanpak van ontwikkelingsachterstanden, de juiste zorg op alle scholen en 
integrale kindcentra in wijken en dorpen. 

- Alle kinderen naar school in Meierijstad mooi zou zijn, maar dan is er nog 
veel nodig in het kader van Passend Onderwijs. Vernieuwende initiatieven, 
zoals Stichting TIM en Stichting Milo kunnen rekenen op de steun van de 
PvdA. Goede regionale afspraken zijn onvermijdelijk. 

- Aanpak van laaggeletterdheid en taalonderwijs leggen de basis voor 
verdere ontwikkeling. Dit moet doorgaan voor bijvoorbeeld niet-
inburgeringsplichtigen, mensen in een uitkeringssituatie en vluchtelingen. 
De bibliotheken zijn daarin voor ons belangrijke partners. 

- Goede projecten zoals Lang zullen ze lezen, Taalcafé, taalmaatjes en de 
taalwerkplaats worden voortgezet. Taalcoaches moeten mogelijk zijn voor 
iedere (voormalige) vluchteling. 

- Naleving van de leerplicht en voorkomen van voortijdig schoolverlaten, als 
deel van jeugdzorg, blijven in onze visie speerpunt van beleid. 

-  Uitvoering van leerlingenvervoer moet uitgaan van wat kinderen zelf 
kunnen en de mogelijkheden van ouders. Niet te snel het kind in het 
taxibusje, maar streven naar ontwikkeling.   
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4. Duurzaamheid 
 

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van onze partij. Alles wat te maken heeft 
met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie, dierenwelzijn en 
toekomstgericht denken, vinden wij bij duurzaamheid horen. 

Naast het feit dat we van het leven willen genieten, is het ook onze taak om goed 
voor ons leefmilieu te zorgen, immers, als we dit verzaken is de toekomst van de 
mensheid in het geding. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor de 
toekomstige generaties die zullen komen. Wanneer wij bijvoorbeeld alle fossiele 
brandstoffen verbruiken, zal de volgende generatie met een enorm probleem 
zitten. Dit geldt ook voor vraagstukken als opwarming van de aarde, CO2-uitstoot 
en voedselproblematiek.  

 

De PvdA in de gemeente Meierijstad streeft daarom naar: 

- Een voorbeeldfunctie van de gemeente Meierijstad op dit terrein. Bij inkoop 
moeten duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid 
uitgangspunt zijn.  

- Het navolgen van de vele nuttige suggesties die onder meer Het Duurzaam 
Manifest van Veerkrachtig Schijndel, Denktank duurzaamheid, 
Energiecoöperatie Schijndel en Fairtrade Gemeente geven. 

- Het inzetten op duurzame energie. In 2050 moet Nederland een volledig 
duurzame energievoorziening hebben en daarmee helemaal onafhankelijk 
zijn van fossiele brandstoffen. We willen een energieneutrale gemeente 
zijn. Het betekent dat we net zoveel duurzame energie energie (zon, wind 
of biomassa) opwekken als dat we binnen de gemeente verbruiken. Het geldt 
alle huishoudens, bedrijven, scholen en instellingen. Dit realiseren we door 
energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen 
en de eigen productie van duurzame energie te vergroten. 

 

Tot de concrete acties die ons voor ogen staan behoren:  

- In 2020 voldoet Meierijstad aan de landelijke energie doelstelling: 20 % 
duurzame energie; 

- In 2040 zijn we energieneutraal: Meierijstad stelt een energiebesparingsplan 
en uitvoeringsplan op. Dit plan wordt om de 5 jaar vastgesteld; 

- Plaatsing van oplaadpunten voor elektrisch vervoer.  

- Thuiswerken door medewerkers van de gemeente (‘Het nieuwe werken’);  

- Het realiseren van een energieneutrale woning, die open staat voor publiek; 

- Klimaatneutrale nieuwbouw van woningen, kantoorpanden en 
(gemeentelijke) accommodaties. Energieprestatie-afspraken met 
woningcorporaties; 

- Duurzaam inkoopbeleid: koop lokaal/regionaal, eerlijk en duurzaam 
(rijksbeleid duurzaam inkopen als ondergrens);  
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- Geef eerlijke handel alle kans: Buurthuizen en sport kantines stimuleren om 
Fairtrade producten aan te bieden. Meierijstad wordt Fairtrade! 

- Ga de CO2 prestatieladder hanteren om transparant te maken wat je doet. 

- Meierijstad kent meerdere grote festivals. Met ondersteuning kunnen die 
duurzamer worden met als doel: milieuneutraal: energieneutraal/afvalvrij 

- Stel een energiecoach aan die bedrijven en instellingen stimuleert aan de 
energiedoelstelling te werken. 

- Koop groene stroom in. 

- Omarm energiecoöperaties.  

- Zorg voor een gemeentelijk fonds voor isolatie van woningen. 

 

Afvalbeleid 

- Veghel, Schijndel en Rooi behouden hun milieustraat. Afval gescheiden 
inzamelen met verschillende kliko’s en zakken voor plastic afval. Het succes 
van diftar is het bewijs. En voordeliger voor de burger. 

 

Kringloopbedrijf 

     - De PvdA is voor realisatie van een kringloopbedrijf in kern Veghel (zoals in 
 Schijndel) waarbij het milieuaspect en de participatie van mensen met een 
 afstand tot de arbeidsmarkt maximaal is.  
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5. Ruimte  

 

Alle inwoners van de nieuwe gemeente Meierijstad moeten kunnen wonen in een 
aantrekkelijke, veilige, gezonde en levendige omgeving, waar het goed toeven is 
en waar voldoende voorzieningen zijn op het gebied van werken, wonen, winkelen, 
cultuur en recreatie, educatie en sport. Daar hoort bij dat ieder van de 13 kernen 
zijn eigen identiteit behoudt en dat er voldoende ruimte voor ontwikkeling is. 

We willen een Omgevingsvisie waarbij onder meer ruimtelijke ordening, openbare 
ruimte, milieu, natuur (ontwikkeling en behoud), wonen, werken en winkelen en 
horeca aan de orde komen. 

De PvdA in de gemeente Meierijstad streeft verder naar: 

- Afstemming vinden tussen detailhandelsactiviteiten in de centra van de 
kernen en op andere locaties als bedrijventerreinen. 

- Inbreiden voor uitbreiden: PvdA vindt dat de kansen die er zijn om de open 
plekken binnen met name de hoofdkernen een goede invulling te geven 
(bebouwing en/of groen) benut moeten worden. 

- In de kern Veghel moet bij verdere uitbouw van de relatie centrum - 
Noordkade uitgangspunt zijn dat de Noordkade en het winkelcentrum van 
Veghel elkaar moeten aanvullen en versterken met een uitnodigende 
verbinding. 

- Aandacht voor de ruimtelijke inrichting rond het voormalige ziekenhuis 
Bernhoven en in de richting van de Parallelweg Zuid is gewenst. 

- Transformatie landelijk gebied biedt kansen voor landschapsversterking. In 
Veghel is er momenteel geen beleid.  

- De PvdA ziet weinig heil in het reactiveren van het goederenvervoer per 
spoor vanaf de Zuid-Willemsvaart naar Boxtel. Veel meer geloof hebben we 
in de aanleg van een spoorlijn van Eindhoven, waar mogelijk parallel aan de 
A50, via Veghel, Uden en Oss naar Nijmegen. Deze lijn biedt mogelijkheden 
voor zowel passagier- als goederenvervoer. 

- Voor de kern Sint-Oedenrode is een overkoepelende visie voor het centrum 
nodig, het centrum moet meer bruisen. Het Kerkplein meer gebruiken voor 
evenementen. Inbreidingslocaties zijn schaars. 

- Geen hoogbouw in kleine kernen. 

- Vervolg geven aan het Integraal DorpsOntwikkelingsPlan (IDOP) voor de 
kernen. 

- In alle kernen gaan we leegstand van winkelpanden tegen door het 
winkelconcentratiegebied compact en aantrekkelijk te houden. 
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6. Verkeer 

 

Voor de PvdA is een optimale, veilige en duurzame bereikbaarheid en 
verkeersafwikkeling binnen en buiten de kernen een belangrijk uitgangspunt. 
Openbaar vervoer tussen alle kernen, als ook van en naar winkelvoorzieningen, 
gemeentehuis, onderwijsinstellingen en ziekenhuis moet vanzelfsprekend zijn. 
Reistijden moeten de vergelijking met die van de eigen auto kunnen doorstaan. 

Uiteraard zijn woonwijken verkeersluw. Doorgaand verkeer sturen we om de 
woongebieden heen. Met de inwoners van alle kernen maken we een inventarisatie 
van verkeersgevaarlijke situaties. De top tien pakken we vanaf 2017 aan. 

We willen meer goede en veilige fietsroutes realiseren. Vooral de aansluitingen 
tussen de knooppuntroutes en de centra behoeven nog verbetering. Voorts streven 
we naar meer fietsenstallingen, elektrische oplaadpunten en rustplekken 

Als al aangegeven in het vorige hoofdstuk, een gemeente met 80.000 inwoners 
moet natuurlijk bereikbaar zijn met de trein. Realistisch lijkt ons de 
spoorverbinding tussen Nijmegen en Eindhoven via Oss, Uden, Veghel, mogelijk 
parallel aan de A50.  

 

De PvdA in de gemeente Meierijstad streeft verder naar: 

- Een oplossing voor de Markt in Sint-Oedenrode: Autovrij maken? Wat vinden 
de bewoners? Parkeergarage er onder? Is duur, maar een oplossing voor vele 
jaren. De PvdA gaat er graag over in gesprek. 

- Ook in Sint-Oedenrode een betere bereikbaarheid van voorzieningen 
(recreatieve en winkels) Er is nu een slechte bereikbaarheid voor ouderen 
van de brug over de Dommel bij Odendael voor rolstoelers en rollators. 

- Beperken van hinderlijk vliegverkeer boven Meierijstad (geluidshinder, 
gezondheidsrisico’s). Gesprek aangaan met alle betrokken partijen. 

- Over de N279: variant Zijtaart (Doornhoek) of variant aansluiting bij Eerde: 
Oplossing met zo min mogelijk overlast voor de bewoners van dorpen en 
wijken (gezondheidsrisico’s). 

- Besluitvorming over de veranderingen van de N279 richting Helmond en 
over de verbetering van de afslag Eerde op de A50.  

- Oplossing voor de verkeerssituatie van de Koninginnelaan in Sint-Oedenrode 
in overleg met de bewoners/buurt. 

- In Veghel aandacht voor de verdere inrichting van de Rembrandtlaan. Deze 
moet veranderen van een drukke doorgaande weg naar een ontsluitingsweg 
voor het bestemmingsverkeer en de bedrijventerreinen. 

- Een HOV-halte aan de A50 bij Sint-Oedenrode zou een goede aanvulling 
zijn. 
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7. Wonen 
 

Goed wonen is een basisvoorziening. Het is de taak van de lokale overheid om te 
zorgen dat deze basisvoorziening wordt verwezenlijkt. Voor met name de 
kwetsbaren in de samenleving zoals vluchtelingen, mensen met een beperking, 
mensen met lage inkomens, maakt de gemeente sluitende afspraken met de 
woningcorporaties. 

Op basis van die afspraken woont iedereen in Meierijstad goed en betaalbaar. 

De vraag naar wonen zal de komende jaren fors toenemen door - om maar wat te 
noemen - het kleiner worden van gezinnen, de vergrijzing, de statushouders, het 
toenemende aantal eenoudergezinnen. Meierijstad neemt het initiatief om er voor 
te zorgen dat de nieuwbouwproductie fors zal toenemen. Dit wordt een van de 
speerpunten van de PvdA in Meierijstad. Daarbij wordt primair gekozen voor 
inbreiden boven uitbreiden. 

Het 'gat' tussen de koop en de sociale huursector wordt aangepakt door de bouw 
van de goedkope koopwoningen ( maximale stichtingskosten 150.000 euro), 
middeldure huurwoningen van 700 tot 900 euro en de verkoop van bestaande 
duurdere huurwoningen door de woningcorporaties. 

Bestaande gebouwen in winkelcentra en op bedrijventerreinen die leeg komen 
staan, worden ingezet voor een combinatie van wonen, cultuur en nieuwe 
bedrijvigheid. Daarbij zoeken we in experimentele vorm de grenzen van wat kan en 
niet van wat mag. Nieuwe regelgeving en procedures gaan ruimte bieden voor 
nieuwe wooninitiatieven. Denk in deze aan een Parentshouse voor gescheiden 
ouders, woonvormen voor jongeren in trajecten van begeleid wonen en het 
thuishuis voor ouderen (zie ook zorgparagraaf). 

Ruim de helft van de gemeenten heeft in 2020 een tekort aan geschikte huisvesting 
voor senioren. Het geldt vooral gemeenten met minder dan 100.000 inwoners. De 
snelste oplossing is het aanpassen van bestaande woningen, maar er bestaat ook 
behoefte aan nieuwe, op ouderen afgestemde woningen en de PvdA zal alles in het 
werk stellen om tekorten in deze te voorkomen. 

 

De PvdA in de gemeente Meierijstad streeft verder naar: 

- Binnen Meierijstad willen we duidelijke afspraken over de verdeling van 
woningen tussen de verschillende kernen. 

- In Sint-Oedenrode zullen meer locaties voor woningbouw moeten komen. 

- In Sint-Oedenrode moet het aandeel huurwoningen hoger (naar 25%). 

- In Veghel willen we de aantrekkelijkheid van wijken vergroten. 

- In Veghel moet ingezet worden op realisatie van meer sociale 
huurwoningen. 

- De kleine kernen hebben woningbouw voor jong en oud nodig om de 
leefbaarheid op lange termijn te versterken en krijgen daarbij onze steun. 
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Vluchtelingen/Statushouders 

Meierijstad heeft een dusdanige schaal dat het verantwoordelijkheid kan nemen 
voor opvang van een behoorlijke groep vluchtelingen vanuit een landelijke 
verdeling. Een locatiebesluit wordt genomen na goede en tijdige voorlichting. 

Voor huisvesting van vergunninghouders gaan we uit van maximaal van 4 personen 
per woning met doorstroming op termijn naar reguliere, maar gespreide, 
huisvesting.  

Om de huisvestingsproblematiek aan te pakken kunnen bouwplannen naar voren 
worden gehaald zodat er voor de al ingeschreven inwoners geen extra achterstand 
ontstaat.  
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8. Natuur en groen 
 

De inrichting van het openbaar groen is onder financiële druk versoberd. De 
parkeerdruk in de wijken oefent nog eens extra druk uit op het openbaar groen. De 
PvdA is tegen verdere verstening in buurten en wijken, groen maakt een wijk 
aantrekkelijk om in te wonen.  

 

De PvdA in de gemeente Meierijstad streeft verder naar:  

 

In de bebouwde kom 

- Onderhoud en aanleg van groen in samenwerking met burgers. 

- Planten van inheemse soorten. 

- Ecologisch sportpark- en groenbeheer. 

- Bij aanleg en renovatie van speeltuinen wordt gekozen voor 
natuurspeeltuinen. 

- Om overlast te voorkomen krijgt regenwater gelegenheid te infiltreren waar 
het valt en voor de opvang zorgen waterbuffers die bij nieuwe wijken als 
vanzelfsprekend worden aangelegd. 

 

In het buitengebied 

- Buitengebied toegankelijk maken en houden voor wandelaars en fietsers. 

- Boeren die willen uitbreiden gaan in overleg met de omgeving. Gemeente 
begeleidt dit proces.  
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9. Sport  
 

Sporten/bewegen is voor elke inwoner van Meierijstad belangrijk, want het draagt 
bij aan een goede gezondheid en dat biedt mensen mogelijkheden om op allerlei 
terreinen deel te nemen aan de samenleving. 

Sporten is ook belangrijk voor het ontwikkelen/ verder uitbreiden van 
vaardigheden die nodig zijn in onze samenleving. Het gaat dan over samenwerken, 
doorzettingsvermogen, presteren, omgaan met verlies en delen van successen 

 

De PvdA in de gemeente Meierijstad streeft verder naar:  

- Sporten voor iedereen in Meierijstad. Breedtesport is uitgangspunt voor het 
sportbeleid. 

- Sportverenigingen moeten volgens ons zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. 
Inkomsten uit activiteiten gebruiken ze om te investeren in de 
sportaccommodatie. 

- We streven naar voldoende en goed geoutilleerde sportaccommodaties. 
Waar nodig (bv VV Rhode) zal renovatie of verplaatsing plaatsvinden. 

- Lokale zwembaden moeten blijven en voor allerlei groepen toegankelijk 
zijn. Zwemles voor alle basisschoolkinderen! 

- De PvdA in Meierijstad wil een eerlijke en begrijpelijke richtlijn zodat een 
subsidieaanvraag van (sport)verenigingen altijd op basis van gelijke criteria 
wordt beoordeeld. 

- Er moeten voorzieningen komen voor mensen die niet in verenigings- of 
competitieverband willen sporten. Denk aan hardlooproutes met 
verschillende afstanden en mountainbikeroutes.  

- De PvdA vraagt om meer bewegingsactiviteiten ontwikkeld voor senioren. 
Denk hierbij aan aangepaste vormen van voetbal, tennis of trefbal. 

- Open kennismakingsdagen door sportverenigingen zijn een goed middel om 
kinderen in contact te brengen met sport. 

- Het meedoen van mensen met een beperking in onze sportverenigingen. 
Daar is opleiding van trainers en begeleiders voor nodig. PvdA vindt dat de 
gemeente dit moet faciliteren. Meierijstad gaat binnen haar 
gemeentegrenzen gericht enkele sportaccommodaties geschikt maken voor 
specifieke doelgroepen vanuit de gehandicaptensport. 
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10. Cultuur 
 

De PvdA is van mening dat cultuur en cultuureducatie bijdragen aan een 
aangenamere leef- en woonomgeving en dat cultuureducatie bijdraagt aan de 
persoonlijke ontwikkeling en creativiteit van mensen. Iedereen moet kunnen lezen, 
dansen, musiceren of beeldend creatief bezig zijn. 

 

De PvdA in de gemeente Meierijstad streeft daarom naar: 

- Een Meierijstad als dé culturele hoofdstad van de regio. Dat kan door 
evenementen te faciliteren en soms ook financieel te ondersteunen. 
Daarmee ontstaat een breed aanbod van culturele activiteiten op het niveau 
van bijvoorbeeld Paaspop en Fabrique Magnifique. 

- Dat alle kinderen in contact komen met cultuur en cultuureducatie. Het 
hoort thuis in het lesaanbod op scholen, omdat zo kinderen interesse krijgen 
en eigen talenten ontdekken. Daarbij hoort ook goede samenwerking met de 
‘marktplaats voor cultuur’ en Phoenix-cultuur-educatie.  

- Cultuur dient te worden gekoppeld aan duurzaamheid. 

- Kunst hoort niet in depots, kunst moet gezien worden. 

- Er moet een integraal erfgoedbeleid worden vastgesteld in overleg met de 
op dat terrein werkzame organisaties in Meierijstad. 

- Het gemeentehuis in Schijndel een culturele functie krijgt. 

- Bibliotheekvoorzieningen in alle kernen gewenst zijn naar een model dat 
voldoet aan de eisen van de nieuwe bibliotheekwet.  

- Er voor de kernen Schijndel en Sint-Oedenrode een podiumfunctie nodig is 
en voor de kern Veghel een theaterfunctie 
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11. Toerisme en recreatie 
 

Toerisme is een goede mogelijkheid voor Meierijstad om zich te profileren. 
Bovendien zorgt het voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling, zaken die 
belangrijk zijn voor de gemeente, haar inwoners en bedrijven en instellingen. 

Samenwerking met de verschillende belanghebbenden is de basis. De gemeente 
moet hierin het initiatief nemen. Eerst kan er een analyse gemaakt worden van de 
kansen/mogelijkheden om recreatie en toerisme te stimuleren. Dan komt er een 
ontwikkelplan waarin is opgenomen wat ieders verantwoordelijkheid en bijdrage is 
om dat plan te realiseren. Daarbij moet er voor zowel (eendaags-) recreatie als 
toerisme voldoende aandacht zijn. 

 

De PvdA in de gemeente Meierijstad streeft verder naar: 

- Een UIT-punt in de drie grotere kernen, gekoppeld aan VVV en in de kleinere 
kernen een informatiepunt in de dorpshuizen. 

- In samenwerking met het Groene Woud de toeristische mogelijkheden verder 
verkennen met aandacht voor de natuurgebieden. 

- Kunst- en cultuur-educatieve heemkundige routes in de verschillende 
kernen. 

- Het stimuleren en zo nodig faciliteren van recreatieve ondernemers en 
vrijwilligersorganisaties voor het scheppen van nog meer toeristische 
mogelijkheden in Meierijstad.   
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12. Wijken en dorpen  
 

De PvdA vindt het belangrijk dat mensen prettig en met een veilig gevoel in hun 
eigen omgeving kunnen leven. Belangrijk daarbij is dat ook jonge mensen de 
gelegenheid krijgen om in dorpen te (blijven) wonen. Zo blijft de kern voldoende 
‘levensvatbaar’. 

De PvdA vindt daarom dat kernen hun eigen identiteit moeten behouden en elke 
kern een ontmoetingsfunctie nodig heeft. Elkaar kennen is belangrijk. Daarom 
stimuleren wij de spilfunctie van wijk- en dorpshuizen. Het is een centraal 
ontmoetingspunt en van daaruit kunnen allerlei initiatieven ontstaan die te maken 
hebben met gezondheidszorg of sociale activiteiten. 

 

De PvdA in de gemeente Meierijstad streeft verder naar: 

- Het betrekken van wijk- en dorpsraden al in de planfase bij het bedenken en 
opzetten van plannen voor beleidsontwikkelingen over hun woon- en 
leefomgeving. Ze kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de 
gemeente over alle zaken die betrekking hebben op de leefbaarheid.  

- De gemeente faciliteert wijk- en dorpsraden. 

- De PvdA wil wijk- of dorpsraden meer betrekken bij gezamenlijke 
verantwoordelijkheden als groenonderhoud, overleg wijkinrichting zowel 
wat betreft bestaande situaties als de uitbreiding van en verkeersveiligheid.  

- Ook ondernemingen spelen een belangrijke rol bij de leefbaarheid in dorpen 
en bij het verder uitbouwen van vestigingsbeleid verdient dat serieus 
aandacht 

- De gemeente zorgt voor een vast ambtelijk aanspreekpunt voor de wijk- en 
dorpsraden. 
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13. Economie  
 

Economische groei cree ̈ert banen. Bedrijven horen zich thuis te kunnen voelen in 

onze gemeente. Daarom zorgen we voor een aantrekkelijke gemeente, die goed 
bereikbaar is en waar onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw samenwerken. 
Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen en niet verzand raken in 
bureaucratie. Samen met in ieder geval de gemeenten Oss, Bernheze en Uden 
(A50-as) werken we aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat bijvoorbeeld door een 
goede bereikbaarheid. 

 

De PvdA in de gemeente Meierijstad streeft verder naar: 

- Het vergroten van de mogelijkheden voor bedrijfsverzamelgebouwen. 

- Een actieve rol van de gemeente, in samenwerking met het Platform 
Ondernemend Meierijstad, bij het werven van nieuwe ondernemingen 

- Een vestigingsbeleid detailhandel met aanwijzingen voor grootschaliger 
winkels op bedrijfsterreinen (bv super- en bouwmarkten) en kleinschaliger 
winkels die meer gericht zijn op recreatief winkelen (mode vooral). Ook de 
aankleding daarvan zal de beleving van leuk winkelen moeten versterken. 

- De PvdA heeft geen problemen met ruime openingstijden van de 
detailhandel, ook op zondag, mits dit de arbeidsvoorwaarden niet bedreigt. 
Overweging is dat koopavonden en zondagen voor vele werkenden de enige 
mogelijkheid zijn om serieus te kunnen winkelen. Daardoor dragen de 
ruimere openingstijden mee aan versterking van de fysieke detailhandel. 

- Bedrijfsvestiging mag niet in strijd zijn met onze opvattingen over een 
gezonde en veilige leefomgeving. 

- Een gemeentelijk coördinator voor ondernemers en ondernemersbeleid kan 
de toegang van ondernemers tot het gemeentelijk apparaat verbeteren. 
Hij/zij moet tevens inspirator zijn voor contact tussen ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld onderwijs), en ondernemingen 
helpen bij het oppakken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

- Goede infrastructuur op en naar bedrijfsterreinen is onontbeerlijk. Dat 
geldt voor communicatie (glasvezelkabel), bereikbaarheid en veiligheid. 

- De organisatie van het bedrijfsleven in Meierijstad is verspreid en zeker 
niet algemeen. Dat maakt het voor bedrijven zelf en voor organisaties als 
de gemeente en maatschappelijke instellingen lastig communiceren. 
Hoewel de wijze van samenwerking een zaak is van de ondernemers zelf, 
kan de coördinator ondernemersbeleid zeker een stimulerende rol spelen. 

- Door het Platform ondernemend Meierijstad zijn speerpunten 
geformuleerd. Met het POM kunnen afspraken gemaakt worden die leiden 
tot realisatie van die speerpunten die zowel voor het bedrijfsleven als de 
gemeente belangrijk zijn. 
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14. Bestuur 
 

‘Goed bestuur’ staat bij de PvdA hoog in het vaandel. De lokale overheid stelt zich 
dienstbaar en klantgericht op en speelt een verbindende rol: de gemeente brengt 
bewoners, bedrijven en instellingen bij elkaar om samen te werken aan de 
toekomst van Meierijstad. 

 

De PvdA in de gemeente Meierijstad streeft daarom naar: 

- Een uitnodigende stijl van vergaderen en besluiten. Belanghebbenden 
betrekken we vanaf het begin bij het proces; 

- Het niet alleen bemensen van voorbereidende werkgroepen/commissies met 
politici, maar ook met andere deskundige burgers; 

- Meer ruimte voor de media voor het uitzenden/verslaan van 
bestuurlijke/politieke bijeenkomsten. 

 

Veiligheid 

Er is een verschil tussen de reële veiligheid en de veiligheidsbeleving van mensen. 
Vooral het veiligheidsgevoel van mensen neemt af. Om de veiligheidsbeleving van 
mensen te verhogen, is voorlichting en communicatie nodig. De gemeente moet 
hier samen met partners als Openbaar Ministerie, politie en brandweer in 
optrekken.  

 

- Buurtapps en buurtpreventie zijn goede initiatieven op wijk- en buurtniveau, 
met name om inbraak te verminderen. Gebruik van deze preventiemiddelen 
willen we stimuleren. 

- De PvdA is voorstander van voldoende BOA ‘s (bijzondere 
opsporingsambtenaar) met verbaliserende bevoegdheden om verkeerd 
gedrag aan te pakken. Dat geldt bijvoorbeeld asociaal verkeersgedrag 
(inclusief parkeren), niet opruimen van hondenpoep, geluidsoverlast en afval 
dumpen.  

- De PvdA wil de brandweerkazernes en politiebureaus behouden. Bij de 
gemeentelijke servicepunten kan een veiligheidsloket zijn waar bijvoorbeeld 
wijkagenten spreekuur houden. 

- De PvdA steunt de mogelijkheid die burgemeesters kunnen opnemen in de 
APV (artikel 13b Opiumwet) om drugspanden te sluiten. De PvdA hoopt op 
succes van experimenten met legalisering van productie van softdrugs met 
het doel illegale drugshandel tegen te gaan. 

- De PvdA wil voorlichtingscampagnes in het onderwijs, op straat en aan 
ouders over de gevaren van drank- en drugsgebruik onder jongeren. 

- Geweld is altijd zinloos. De PvdA wil een lokale aanpak van geweld in brede 
zin door intensieve samenwerking van gemeente, politie, onderwijs, horeca, 
detailhandel en maatschappelijk werk. 
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- Voor delen in Meierijstad met een groter risicoprofiel voor criminaliteit 
wordt een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld, samen met OM, politie en 
zorginstellingen. De PvdA wil de kwaliteit van wonen en leven op die 
plaatsen verbeteren en die niet door enkelen laten verpesten. 

 

Horeca en horecabeleid 

- Het bestaande horecabeleid wordt zo aangepast dat zowel in de centra als 
in buitengebied kansen ontstaan voor gezonde horeca. Handhaving in het 
kader van de drank- en horecawet en goede communicatie over het beleid 
zijn speerpunten. 

- Belangrijk is ook dat er aantrekkelijke uitgaansmogelijkheden voor 
jongeren zijn en blijven zo dat ze in hun eigen omgeving kunnen uitgaan. 

 

Regio oriëntatie 

Meierijstad is een grote gemeente die met een open houding naar de regio staat. 
De PvdA streeft naar zoveel mogelijk samenwerking op niveau van Brabant 
Noordoost en de economische samenwerkingsregio Agrifood Capital. Wel oppassen 
voor versnippering, dat maakt minder krachtig. 
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15. Middelen 
 

De PvdA wil dat de gemeente Meierijstad zich ontwikkelt tot een doelgericht en 
efficiënt handelende organisatie met een goed personeelsbeleid zonder 
topinkomens. Financieel moet er een goed evenwicht bestaan tussen de 
bestedingen en de belastingdruk voor de inwoners en bedrijven. De begroting moet 
sluiten, ook meerjarig. De reserves moeten structurele tegenslagen (tijdelijk) 
kunnen opvangen en voldoende zijn voor incidentele tegenvallers of gewenst beleid 
waarvoor tijdelijk geld nodig is. 

 

De PvdA in de gemeente Meierijstad streeft daarom naar: 

- Het weerstandsvermogen van de gemeente moet voldoende zijn om de 
risico’s die de gemeente loopt af te dekken. Bij een te lage buffer wordt 
deze zo snel mogelijk, maar in maximaal vier jaar, op peil gebracht. 

- De PvdA begrijpt dat er voor alle inwoners gelijke lasten(belastingen en 
heffingen) moeten komen en hanteert daarom als uitgangspunt dat het 
totaal van deze lasten niet hoger mag worden dan dat van de duurste 
gemeente van de voormalige drie, afgezien van mogelijke inflatiecorrectie. 

- Lokale heffingen voor duidelijke tegenprestaties (afval, riool) zijn 
kostendekkend. De PvdA is voorstander van een ruim kwijtscheldingsbeleid, 
waarin bijstandsnorm inclusief schulden uitgangspunt is. 

- Bij het invullen van noodzakelijke bezuinigingen kijken we ook naar de 
doelmatigheid van de gemeentelijke organisatie. Gemeenschapsgeld moet 
sober en verantwoord besteed worden.  

- Het bestuur en de organisatie moeten transparant handelen en bij de 
begroting, rekening en tussentijdse rapportages verantwoording afleggen 
over het gevoerde beleid vooral waar het gaat om afwijkingen. 

- Bij eventuele bezuinigingen kiest de PvdA er voor om bezuinigingen 
stapsgewijs te realiseren, zodat de menselijke maat niet uit het oog raakt 
en grote klappen voorkomen kunnen worden. 

 

 


