
Verkiezings
programma
2018 / 2022

Stem
21 maart

Lijst 1

be
waa

r

ex
em

pl
aa

r

De enige lokale partij
vóór Vught & Cromvoirt!
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Op woensdag 21 maart 2018 
worden de verkiezingen voor de 
gemeenteraad gehouden. Op u 
als inwoner van Vught rust dan de 
schone taak uw stem uit te brengen 
en mede te bepalen hoe Vught in 
de komende periode zal worden 
bestuurd.

De belangen van de Vughtse 
bevolking dienen op de eerste plaats 
te komen. Alleen een lokale partij 
heeft de vinger aan de pols van de 
Vughtse samenleving. De raadsleden 
en actieve leden van GB weten 
precies wat er in de gemeente speelt 
en kunnen hun activiteiten hierop 
afstemmen. Zij zijn uiteindelijk de 
ogen, de oren en de spreekbuis van 
de burgers bij het bepalen van het 
beleid van de gemeente.

Met de komst van Helvoirt naar Vught 
kunnen vervroegde verkiezingen 
nodig zijn. De bevolking van Helvoirt 
heeft haar voorkeur voor Vught 
uitgesproken en Gemeentebelangen 
Vught (GB) is van mening dat we 
Helvoirt een warm welkom moeten 
geven.

Maar niet alleen Helvoirt zal Vught 
in de komende periode bezig 
houden. Ook de grote infrastructurele 
veranderingen van de N65 en 
het spoor werpen hun schaduw 
vooruit. In de komende jaren zullen 
belangrijke beslissingen moeten 
worden genomen. Onze samenleving 
verandert bijna van dag tot dag. Aan 
de hand van iedere concrete situatie 
zal moeten worden bepaald wat de 
beste oplossing voor Vught zal zijn. 
Centraal staat de medezeggenschap 
van alle burgers in beslissingen die 
hen zelf aangaan.

In dit programma kunt u lezen dat er 

In dit programma kunt u lezen dat er 
al veel is bereikt, maar dat het karwei 
nog niet af is. GB zet zich in voor 
effectieve maatregelen, met respect 
voor alle Vughtenaren. We willen 
behouden wat goed is en verbeteren 
wat anders moet. 

Uw steun is daarbij van groot belang. 
Een stem op Gemeentebelangen is 
een stem op Vught.

- Jan Jonkergouw, Voorzitter 
Gemeentebelangen Vught -

Spoor / N65

Voorwoord
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1. DePetrus als bruisend hart van het centrum
2. Verbeteren inrichting Moleneindplein
3. Nieuw onderkomen voor de scholen: De Avonturier, Het Kwartier en De Leydraad
4. Hulp bij huishouden voor mantelzorger
5. Verhoogde veiligheid door komst wijk-GGD’ers en extra wijkagenten
6. Verdiept spoor en N65 beter voor leefbaarheid van Vught
7. Een mix van woningbouw in het Stadhouderspark
8. Financiën op orde en geen lastenverzwaring
9. Vernieuwing wegennet en riolering 
10. Preventief strooibeleid

Gemeentebelangen Vught, uw lokale politieke partij. Al 55 jaar actief binnen de Vughtse gemeenschap. Binnen het
college vervullen wij al geruime tijd een belangrijke rol waarbij onze kernwaarden; actief, kritisch en betrokken goed
tot zijn recht komen. Dat laten wij u graag zien aan de hand van de Top 10 ‘Bereikt’.  Hieraan kunt u zien dat
Gemeentebelangen ook in de afgelopen 4 jaar weer hard heeft gewerkt om onze doelen te realiseren en beloften na te
komen. Wij verheugen ons erop ook onze nieuwe plannen en doelstellingen ten uitvoer te mogen brengen. Deze treft u
helder en overzichtelijk in het voorliggende verkiezingsprogramma waaruit wederom blijkt dat Gemeentebelangen een
partij is zonder landelijke standpunten, maar gefocust op het Vughts en Cromvoirts belang. 

Daarom vragen wij u om samen met ons de uitgezette koers te blijven varen en
op 21 maart te stemmen op Lijst 1; Gemeentebelangen Vught

1. Veilig naar school/ Oplossing verkeer Stadhouderspark (zie Verkeer en Vervoer) ............. Pagina 4
2. Meer groen in de Vughtse wijken (zie Natuur en Milieu) ................................................... Pagina 5
3. Een veilig, leefbaar en bereikbaar Vught bij aanpassingen spoor en N65 (zie Rijksinfra) ... Pagina 7
4. Extra financiële middelen voor jeugdzorg (zie Financiën) ................................................ Pagina 8
5. Extra aandacht voor ouderenzorg (zie Ouderen en Mensen met een beperking) ............. Pagina 9
6. Promoten recreatie en toerisme (zie Cultuur en Recreatie) ............................................ Pagina 10
7. Wijkontmoetingspunten / wijkverpleegkundigen (zie WMO en Participatie) ...................... Pagina 11
8. Wonen en winkelen in Vught aantrekkelijk maken (zie Wonen) ........................................ Pagina 12
9. Betaalbare en middeldure koop- en huurwoningen (zie Wonen) ...................................... Pagina 12
10. Innovatieve en duurzame ondernemersinitiatieven ondersteunen (zie Economie) .......... Pagina 15

Waar gaan we voor?

Wat hebben we bereikt?

“In Vught is het goed wonen, werken en recreëren. Gemeentebelangen heeft daar,
als grootste partij, een belangrijke bijdrage aan geleverd. Ik kijk uit naar een
nieuwe bestuursperiode waarin we opnieuw met enthousiasme, pragmatisch
en doelgericht voor alle inwoners van Vught en Cromvoirt aan de slag willen.
Vóór en dóór Vughtenaren”

- Guus van Woesik Lijsttrekker -

   Gemeente-
  belangen
Top 10
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Verkeer
& Vervoer

Vught is een kruispunt van infrastructuur. De A2, N65 en twee drukke spoorlijnen 
komen in Vught samen. De komende jaren staan vooral in het teken van de om-
bouw van de N65 en het spoor. Onze extra aandacht gaat uit naar de veiligheid, 
leefbaarheid en bereikbaarheid in de hele gemeente. Dit geldt voor inwoners, 
scholen, zorgcentra en bedrijven. Extra aandacht moet er zijn voor iedereen die 
te  maken krijgen met overlast en risico’s als gevolg van de ombouw van de N65 
en het spoor.

1. Verkeersknelpunten oplossen in samenspraak met schoolbesturen en
    ouders. Scholen dienen te allen tijde goed bereikbaar te zijn. (zoals een
    goede en veilige ontsluiting van het Stadhouderspark nabij basisscholen 
    Koningslinde/Molenven). 

2.  Herinrichting van de Boxtelseweg / Maurickplein / Grote Gent.
    Start met de voorbereiding van herinrichting Emmasingel e.o.

3. Een visie ontwikkelen voor verbeterde inrichting van de omgeving Martinihal 
    en Maurickcollege ten behoeve van parkeren en uitbreiding school. 

4. Goede oplossing voor aansluiting Heikantstraat/Olmenlaan bij de
    ombouw van de N65.

5. Een veilig en toegankelijk Vught en Cromvoirt met extra aandacht
    voor mensen met een beperking.

6. Betere kwaliteit van de fietspaden in het buitengebied.

7. In samenspraak met politie en gemeente kritisch kijken naar de inrichting
    van de wijken. Herinrichten daar waar dat nodig is. Bijvoorbeeld betere
    inrichting 30-km zones. Wijken moeten voldoen aan de inrichtingseisen.
    Te grote parkeerdruk aanpakken door de (her)inrichting van parkeerplaatsen.

8. Gratis parkeerbeleid handhaven. Vught blijft op die manier aantrekkelijk
    voor bewoners en bezoekers.

“Ik ben blij dat de veiligheid en 
leefbaarheid van het Molen-
eindplein door de herinrichting 
sterk wordt verbeterd.”

- De Fractie -

“Als fractie hebben wij in de 
afgelopen bestuursperiode 
veel bereikt van wat wij in ons 
verkiezingsprogramma “Samen 
verder!” hadden beloofd.”

1. Herinrichting van diverse wegen.

2. Strooibeleid aangepast naar
    ‘preventief strooien’.

3. Goede parkeervoorzieningen in
    het centrum.

4. Uitbreiding parkeertijd blauwe zone.

Bereikt

Wat willen we bereiken
Bob van Sleeuwen

Herinrichting Loonsebaan
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Natuur
& Milieu

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
Vught. Insecten verdwijnen in een hoog tempo. Vught kan en moet op haar 
eigen manier haar steentje bijdragen aan de instandhouding en verbetering
van het milieu.

1. Bevorderen van biodiversiteit. Mooie bomen, struiken en beplanting is niet 
    enkel een kwestie van kwantiteit maar ook  (wellicht vooral) van kwaliteit en 
    diversiteit. Beplanting van struiken en bomen dient insectenvriendelijk te zijn. 
    Met name bijen zijn van levensbelang voor onze voedselvoorziening.

2. Het bevorderen van het milieubewustzijn door onder meer door te wijzen op 
    de gevaren van het gebruik van pesticiden, ook in de eigen tuin.

3. Milieueducatie op scholen verder ontwikkelen.

4. Bij bestaande, versteende percelen stimuleren en faciliteren dat water 
    wordt opgevangen op eigen grond. Door de klimaatverandering wordt 
    wateropvang van steeds groter belang. Water moet weer in de bodem
    terecht komen en niet zo snel mogelijk afgevoerd worden via het riool. 

5. Behoedzaam omgaan met de groene gebieden in Vught.

6. Vught spant zich als gemeente in om meer laadpalen in de openbare ruimte 
    te plaatsen. Private initiatieven moet Vught ondersteunen.

7. Vervanging van de straatverlichting door LED-verlichting vergroot de veilig-
    heid op straat én brengt de elektriciteitsrekening fors naar beneden.

8. Zuinig zijn op onze groene parels “de IJzeren Man, de Vughtse heide, de
    Gement, het Reeburgpark en de Kwebben”.

9. Inzetten op voorlichting over duurzame energie, zoals bijvoorbeeld zon-
    nepanelen en aardwarmte- en luchtwarmtepompen.

10. Geen bebouwing in de Vughtse Gement.

“Bloemen in bermen,
plantsoenen en braakliggende
terreinen geven voedsel voor 
bijen en insecten en daardoor 
meer diversiteit aan vogels.
Dit is niet alleen mooi, maar ook 
heel nuttig. Ik ben blij dat de
gemeente hier ook aandacht 
aan besteedt.”

1. Vught, meest duurzame gemeente 
    van Noord-Brabant en 3e
    van Nederland.  

2. Diverse projecten  voor ‘opwekking 
    duurzame energie’ zoals een 
    zonnedak op de brandweerkazerne.  

3. Behoud groene karakter wijken.  

4. Geen proefboringen schaliegas.  

5. Wateropvang op eigen perceel
    bij nieuwbouw.

Bereikt

Wat willen we bereiken
Henk Rijken Imker

De IJzeren Man
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Sporten
& Bewegen

Vught is een dynamische gemeente. 54% van de Vughtse inwoners is wekelijks
aan het sporten/bewegen, veelal aangesloten bij een van de 30 enthousiaste
Vughtse sportverenigingen. Vught is trots op haar mooie sportaccommodaties 
met een grote variëteit aan sportaanbod. Wij willen graag blijven investeren in 
een sportieve omgeving zodat iedere inwoner van Vught ook echt mee kan doen.

1.  De samenwerking tussen scholen en sportverenigingen versterken, zodat 
meer inwoners van Vught kunnen sporten en/of in beweging komen. 
(gebruik maken van gymzalen van scholen tijdens daluren)

2.  Evenementen van de sportclubs ondersteunen door middel van een 
eenvoudig vergunningsproces. Waar mogelijk geeft de gemeente financiële 
ondersteuning (projectsubsidie).

3.  Het mogelijk maken dat iedere inwoner van Vught kan sporten. Hierbij wordt 
in nauw overleg met ‘Move Vught’, de sportverenigingen en de gemeente 
Vught gekeken naar de financiële mogelijkheden. 

4. Zwemsport voor Vught behouden.

5.  Met elkaar bewegen in de wijk bevordert de vitaliteit van burgers.
    ‘Samen bewegen’ is een goed middel tegen eenzaamheid.

6. Promoten van sport als onderdeel van de ‘buitenschoolse opvang’.

7. Inzetten voor een rookvrije generatie.

“MOVE wil dat iedereen kan 
sporten of bewegen in de
gemeente Vught.”

1. Uitbreiding Martinihal.  

2.  Start nieuwbouw sporthal bij 
Elzenburg.  

3.  Move Vught is gestart vanuit 
jongerencentrum Elzenburg om 
sporten en bewegen voor iedere 
Vughtenaar te realiseren.

4.  Aanpak toekomstbestendig 
sportpark Bergenshuizen 

5.  Afronding plan beweegzaal 
basisschool De Springplank.

6.  Uitbreiding van ‘Uniek sporten’: het 
aangepast sporten toegankelijker 
maken voor mensen met een 
beperking.

7.  Jeu-de-boulesbanen bij het 
Heunpark en Diepenbrockstraat.

Bereikt

Wat willen we bereiken

“Gemeentebelangen is een stabiele 
factor in het Vughtse college. Als 
lid van het huidige college ben ik 
trots op wat wij, door effectieve 
samenwerking met VVD en D66, de 
afgelopen 4 jaar weer voor elkaar 
hebben gekregen voor Vught en 
Cromvoirt”.

- Peter Pennings Wethouder -

Move Vught



-7-

Rijksinfra
Spoor & N65

“Een veilig, leefbaar en bereikbaar Vught.” Dat is het doel van de aanpassingen 
aan het spoor en de rijksweg N65 in Vught. Het reizigers- en goederenvervoer 
over het spoor in Nederland groeit. Daarom is er meer ruimte nodig op het 
spoor. Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) voorziet hierin.
Daarnaast neemt de verkeersdruk in de toekomst toe en zal de problemen op 
de N65 vergroten. Met een verdiept spoor en een aangepaste rijksweg N65 
werken we hard aan de toekomst van Vught. Dat is broodnodig, maar het werk 
heeft de komende acht jaar ook ingrijpende gevolgen voor alle inwoners van 
onze gemeente. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.

Voor meer info zie www.rijksinfravught.nl

“Bereikbaarheid tijdens de
ombouw van het Spoor en de 
N65 van levensbelang….
gemeentebelang.”

Leo Ketelaars

Bereikt

1.  Overlast voor direct omwonenden en overige Vughtenaren tijdens de 
bouwperiode tot een minimum te beperken.

2.  Het treffen van maatregelen tegen ernstige trillinghinder om te komen tot 
een aanvaardbaar niveau. 

3.  Een onafhankelijke ombudsman die gesprekken voert met de directe 
belanghebbenden langs het spoor en de N65. De ombudsman vervult 
een bemiddelende rol tussen bewoners en uitvoerders/verantwoordelijken 
(maatwerk) ‘voor’ en ‘tijdens’ de ombouw.

4.  Bij dergelijke grote projecten de ruimtelijke kwaliteit behouden en daar waar 
mogelijk versterken.

5.  De aanleg van de ondertunneling van de Wolfskamerweg zo spoedig 
mogelijk realiseren om de bereikbaarheid binnen Vught te kunnen 
garanderen tijdens de werkzaamheden aan N65 en spoor.

6. Behoud van het spoorwegstation Vught.

7.  Behoud van de leefbaarheid en het groene karakter in Vught-Noord door 
maximale maatregelen te treffen aan het spoor en zo min mogelijk bomen 
en groen te rooien.

8.  Een goede verkeersafwikkeling in Vught tijdens de totale bouwperiode van 
spoor en N65. Mede ook om zo het sluipverkeer door Vught en Cromvoirt 
tegen te gaan.

9. Bij het realiseren van deze grote projecten zoveel mogelijk Vughtse
    bedrijven betrekken.

10. Monitoren van het vervoer gevaarlijke stoffen door Vught via het spoor. 
    Eventueel om extra maatregelen vragen bij veiligheidsregio Brabant-Noord.

11.  Extra inzet op een compleet verdiepte ligging tussen Helvoirtseweg en 
Boslaan.

Wat willen we bereiken

1. Keuze V3 als variant van het verdiept 
    spoor met een beschikbaar budget 
    van  € 502 miljoen.  

2. Start pilot Vughtse Regeling.  

3. Het voornemen om de N65 tijdelijk
    af te sluiten bij de ombouw van
    het spoor.  

4. Buitengebied (oost) wordt niet ge-
    offerd voor de ontsluiting van de N65.  

5. Extra geld voor geluidsbeperking
    in Vught-Zuid.

N65
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Financiën

Naast de reserveringen voor het spoor en de N65 investeren wij ook in
voor-zieningen voor de Vughtse samenleving, zoals op het gebied van wonen, 
primair onderwijs, openbare ruimte en sportvoorzieningen. Lastenverhogingen 
voor de burger willen wij zoveel mogelijk beperken.  Vught heeft van de
rijksoverheid wel meer taken gekregen maar minder middelen. Ondanks
dat heeft de gemeente Vught de rekening niet bij de burger neergelegd.

“Afgelopen jaren is er weer 
volop geïnvesteerd in Vught! 
Huisvesting basisonderwijs, 
uitbreiding Martinihal en
de herinrichting van
diverse wegen.”

Bereikt

Wat willen we bereiken
Giel van den Aker

1. Geen extra OZB verhoging.

2. Verlaging van de rioolheffing.

3. Een financieel gezond grondbedrijf.

4. Toename van de algemene reserves 
    voor onder andere de N65 en het 
    spoor.

1. Het bestaand gezond financieel beleid voortzetten.

2. Gemeentelijke tarieven zoals OZB mogen niet harder stijgen
    dan het inflatiepercentage.

3. Extra financiële middelen van het Rijk voor jeugd- en ouderenzorg. 

4. Het succesvolle systeem van recyclen van restafval moet uiteindelijk
    leiden tot kostenbesparing voor de burger.

5. Meer provinciale- en Europese subsidies voor wijkondersteuning en
    infrastructurele projecten.

De Leydraad

Het Kwartier
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    Ouderen &
  mensen met
een beperking

Ouderen en mensen met een beperking nemen volwaardig deel aan de samen-
leving in de gemeente Vught. Er is sprake van ‘inclusief beleid’ wat betekent dat 
iedereen mee kan doen binnen zijn of haar mogelijkheden. Bepaalde faciliteiten 
sluiten hierop aan en zijn gericht op een zolang mogelijke zelfstandigheid en
zelfredzaamheid. Ondersteuning is dan ook vooral aanvullend en gericht
op eigen mogelijkheden.

1. Levensbestendig bouwen en verbouwen.

2. Bestrijding eenzaamheid.

3.  Stimulering toegankelijkheid en mobiliteit door onder andere Vught
    rolstoelvriendelijk te maken. 

4. Extra aandacht voor de groeiende groep dementerende medeburgers.

5. Alzheimer café in Vught organiseren.

6. Vergroting veiligheidsgevoel.

7. Actief stimuleren wederzijdse ondersteuning (bijvoorbeeld: oudere
    ontvangt pakketpost voor afwezige werkende en die helpt vervolgens
    oudere bij zwaardere boodschappen).

8. Ter ontlasting van de mantelzorger, ‘respijtzorg’ meer en zo mogelijk
    periodiek inzetten.

9.   Overdag activiteiten en of informatiebijeenkomsten organiseren.
    Ouderen hoeven dan ’s avonds laat de deur niet meer uit. 

10. Kwaliteit van trottoirs en zebrapaden op peil houden en waar nodig
    verbeteren. Door een goede begaanbaarheid wordt de kans op
    ongelukken kleiner.

“Samen met medebewoners
werken aan een “mooiere wereld” 
om ons heen. Ik vind dat we meer 
oog moeten hebben voor elkaar, 
en hulp moeten bieden waar 
nodig.  Op die manier ontstaan er  
meer contacten en samenwerking 
tussen wijkbewoners.”

1. Ouderen en mensen met een
    beperking maken steeds meer deel   
    uit van het maatschappelijk leven
    in Vught.  

2.   Plasstickers
    ingevoerd.
    Voor het vrij
    toegankelijk
    stellen van
    toiletvoorzie-
    ningen voor
    ouderen.

3.  De seniorenbus. Laagdrempelige 
vorm van vervoer en voorkomt 

    sociaal isolement.  

4. Behoeftenonderzoek onder de    
    senioren is als basis gebruikt  voor 
    ouderenbeleid.

Bereikt

Wat willen we bereiken
Miny Reefman

Activiteiten de Vlasborch
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Cultuur is voor de gemeente Vught belangrijk. Het is een wezenlijk onderdeel 
van de samenleving en vergroot de aantrekkelijkheid van Vught als dorp. 
Deelname aan culturele activiteiten geeft mensen plezier. Daarnaast draagt 
een goed cultureel klimaat bij aan de levendigheid en samenhorigheid van het 
dorp. De vele toeristische trekpleisters geven een impuls aan het toerisme en de 
economische ontwikkeling van de gemeente.

1. Meer dan nu ruimte geven aan buitenschoolse cultuureducatie
    en amateurkunst- en cultuur.

2. Volksfeesten zoals Sinterklaas, Koningsdag, Carnaval en de
    Kermis behouden. 

3. Actieve marketingcampagne opzetten om toerisme meer op de
    kaart te zetten en daardoor verblijf in Vught te stimuleren.  

4. Uitbreidingsplannen van Nationaal Monument Kamp Vught worden
    ondersteund. Het stijgende bezoekersaantal kan zo opgevangen worden.

5.     Samen met de regio de ‘Linie 1629’ op de nationale erfgoed lijst
    laten plaatsen. 

6.   Aandacht voor ‘Brabant 75 jaar bevrijd’ in 2019 onder andere in
    samenwerking met Nationaal Monument Kamp Vught.

7. Oplaadpunten voor elektrische fietsen bij toeristische trekpleisters. 

8. Realiseren van camperplaatsen in Vught.

“Ik vind Nationaal Monument 
Kamp Vught en Barak 1B van 
groot belang voor de Vughtse 
samenleving. Een stukje
geschiedenis waarvoor
mensen uit heel Nederland
naar Vught komen.”

1. Fort Isabella is uitgegroeid tot een 
    ontmoetingsplaats met kansen 
    op het gebied van huisvesting voor 
    ouderen, jongeren, startende
    bedrijven. Het Fort biedt
    mogelijkheden voor recreatie
    en horeca.

2.  Door de ‘Fietsroute 1629’ hebben 
de schatten van Vught een mooie 

    plek gekregen in het cultuuraanbod.  

3. Theater de Speeldoos is behouden 
    als cultureel centrum.  

4. ‘VVV-infopunten’ voor toeristen
    gerealiseerd in Vught.

5. Gratis WIFI in het centrum en bij
    het Moleneindplein.  

6. Start lokale televisie mogelijk
    gemaakt.

Bereikt

Wat willen we bereiken

Cultuur &
Recreatie

Liesbeth Sidler

Nationaal Monument Kamp Vught
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De wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om mensen die niet 
zelfredzaam zijn en niet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, 
ondersteuning te bieden.  Het doel van de WMO is ‘maximale zelfstandigheid’ 
en het voorkomen van  sociaal isolement / vereenzaming. Uitgaande van de 
eigen mogelijkheden van de persoon, zijn gezin en zijn omgeving, wordt steeds 
gezocht naar aanvullende maatregelen. Dit is altijd ‘maatwerk’. Om tot een zo 
goed mogelijk aanbod  te komen is een integrale aanpak nodig. Samenwerking 
tussen de verschillende hulpverlenende instanties is hierbij noodzakelijk.

1.  Uitbreiding wijkontmoetingspunten. Bij invulling moeten de buurt en 
verzorgingshuizen nadrukkelijk betrokken worden. 

2.  Nog meer het accent leggen op ‘meedoen’. Niet voor iedereen is 
‘meedoen’ vanzelfsprekend. Burgers die door een handicap, financiële 
situatie of anderszins niet kunnen deelnemen, moeten geholpen worden.

3.  De betrokkenheid van vrijwilligers behouden en stimuleren. Waar mogelijk 
ondersteuning bieden in de vorm van bijvoorbeeld trainingen en andere 
faciliteiten. 

4.  Extra financiële middelen voor ABZ en Ouderen Samen om hun belangrijke 
activiteiten in de Vughtse samenleving uit te kunnen breiden.

5.  De signaalfunctie, onder andere van ouderenadviseurs en vrijwilligers van 
de Vincentiusvereniging, moet maximaal benut worden, zodat hulp snel kan 
worden geboden. Het accent hoort waar mogelijk te liggen op ‘preventie’. 

6.  ‘Armoedeaanpak’ en ‘schuldhulpverlening’ gebeurt door professionals die 
waar mogelijk worden ondersteund door vrijwilligers.

7. De inzet van de wijkverpleegkundige waar mogelijk uitbreiden
    (o.a. in Cromvoirt).

8.  ‘Wegwijs+’ bezoekt de hulpvrager zoveel mogelijk ‘thuis’. Afspraken 
worden bij voorkeur gemaakt in de vertrouwde omgeving.

“Samen sterk is samen winnen; 
dat is mijn motto. De Vlasborch 
streeft het daarom na om samen 
met (kwetsbare) burgers te komen 
tot een win-win situatie. Ontmoe-
ting staat daarbij centraal zoals 
een gezamenlijke maaltijd, kopje 
koffie of activiteiten.”

1. Pilot met de ‘wijk-GGDer’ is
    gestart en succesvol verlopen.

2.  Hulp bij het huishouden voor 
mantelzorgers (respijtzorg).

3.  Het loket ‘Wegwijs’ is veranderd in 
‘Wegwijs+’. Verschillende hulpvragen 
kunnen nu in samenhang worden 
opgepakt.

4.  Transitie Wmo en Participatiewet zijn 
succesvol uitgevoerd.

5.  Het armoedebeleid en 
schuldhulpverlening heeft meer

    vorm gekregen.

6.  De WSD wordt ingezet om mensen 
met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt te helpen.

Bereikt

Wat willen we bereiken

WMO &
Participatie

Hans vd Griendt

De Rode Rik
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Wonen

De kwaliteit van de leefomgeving is belangrijk. Gemeentebelangen zet zich in
om bestaande locaties te herontwikkelen van maatschappelijk vastgoed naar
woningbouw. Ook willen wij het accent leggen op ‘doorstroming’ in de woning-
markt. Het accent ligt daarbij vooral op ouderen en starters. Wij focussen ons op
het realiseren van betaalbare en middeldure koop- en huurwoningen. Hierbij zijn 
‘duurzaam- en levensloopbestendig bouwen’ leidende principes voor nieuw-
bouw. Uiteindelijk zijn aantallen van woningen voor ons niet leidend.

1. Bestemmingsplannen uitsluitend vaststellen op hoofdlijnen. Hierdoor kunnen 
    we flexibeler omgaan met het realiseren van woningbouw. Daardoor worden 
    de wensen van bewoners makkelijker inpasbaar.

2. Een pilot starten waarin we als proef woningen realiseren op basis van
    erfpacht, zodat de woningen nu en in de toekomst betaalbaar zijn. 

3. Afronding van het woningbouwproject de Wieken 1 en 2 door een mix van
    huur- en koopwoningen en de realisatie van patiowoningen voor senioren. 

4. De metamorfose van het Vughtse centrum compleet maken door de Mark-
    veldpassage en het omliggend gebied te renoveren en aan te laten sluiten
    op het Vughtse hart. 

5. Woningbouw realiseren op de huidige locatie van ‘basisschool de Baarzen
    en omgeving’ in Vught zuid.

6. Het aantal woningen in Cromvoirt geleidelijk aan laten groeien.
    Hierdoor blijft de leefbaarheid gewaarborgd. 

7. Het mogelijk maken van de realisatie van 100 koopwoningen op
    het voormalige klooster complex achter Woonzorgcentrum Theresia.

8. Aandacht voor de ontwikkeling van levensbestendige- en senioren
    woningen in de buurt van maatschappelijke voorzieningen (winkels 
    en dergelijke), zowel in Vught als in Cromvoirt.

9. Inwoners van Vught en huishoudens met een sociaal en/of
    economische binding aan Vught daar waar mogelijk tegemoet
    komen in hun huisvestingsbehoefte.

10. Met de Vughtse woningcorporaties in gesprek gaan om de
    doorstroming naar betaalbare huur- en koopwoningen te stimuleren.

11. Bij de eerste toewijzing van sociale huurwoningen deze met
    voorrang aanbieden aan inwoners van Vught en Cromvoirt.

12. Bij het toewijzen van een sociale huurwoning ook gebruik maken van
    tijdelijke huurcontracten, zodat na afloop van de eerste huurperiode de
    sociale huurwoning weer beschikbaar komt voor de juiste doelgroep.

“Wij zijn heel blij met onze
betaalbare Nul-op-de-meter
woning, die Woonwijze heeft
gerealiseerd in de Esschestraat”

1. Vught is voor een groot deel
    welstandsvrij gemaakt.  

2. Duurzame ontwikkeling ‘De 
    Grote Zeeheldenbuurt’.  

3. Ontwikkeling Isabellaveld aan de 
    Postweg met betaalbare huur- en 
    koopwoningen.

4. Alle kavels op locatie
    De Koepel verkocht.  

5. Planvorming Moleneindplein en 
    omgeving, Centrumplan Oost, 
    Isabellaveld en Cromvoirt.  

6. Start bouw 20 sociale
    huurwoningen bij Elzenburg.

Bereikt

Wat willen we bereiken
Ad Tolk

Nieuwbouw Theresia
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Gemeentebelangen richt zich op toekomstbestendig en multifunctioneel
gebruik van accommodaties. (Petruskerk, Elzenburg, Speeldoos, Brede
scholen). Accommodaties leveren een belangrijke bijdrage aan de deelname
van de inwoners van Vught en Cromvoirt. Het zijn plaatsen waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, sociale verbanden ontstaan en er vinden activiteiten plaats 
waar mensen aan deel kunnen nemen. Door middel van subsidies en goede 
ondersteuning van vrijwilligers willen wij het gebruik haal- en betaalbaar houden.

1.  Een optimale bezetting van Elzenburg. De sporthal multifunctioneel inzetten. 
Bijvoorbeeld zaalhockey en zaalvoetbal weer een kans geven.

2.  Een overdekte zwemvoorziening realiseren. Daarbij onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn tot samenwerking met omliggende gemeenten.

3.  Ruimte bieden aan verenigingen om eigen initiatieven te ontplooien die 
inkomsten genereren. Het doel hiervan is dat verenigingen financieel 
onafhankelijk worden.

4.  Beheer en onderhoud van sportpark Bergenshuizen op een duurzame wijze. 
De gemeente heeft daarbij vooral een faciliterende rol.

5. Ontmoetingscentrum DePetrus meer landelijke bekendheid geven.

“DePetrus opent binnenkort haar 
deuren in het centrum. Ik ben 
trots en blij met deze nieuwe
aanwinst voor Vught.”

1.  Petruskerk als de ontmoetingsplek 
voor ´mens en cultuur´.

2.  Nieuw subsidiebeleid, waardoor het 
meedoen van jeugd en mensen met 
een beperking gestimuleerd wordt.  

3.  Een bouwhal voor carnavalsclubs. 
Een goede samenwerking tussen de 
clubs bevordert het carnavalsgevoel 
en de saamhorigheid.

4.  Huisvesting verenigingen op locatie 
IJzeren Man.

5. Start Jongerencentrum Elzenburg.  

6.  Optimale bezettingsgraad 
gemeentelijke accommodaties.

Bereikt

Wat willen we bereiken

Accommodaties
& Subsidies

Wim Boers

DePetrus
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Bestuur

De overheid heeft voornamelijk een faciliterende rol. Er wordt dan ook een 
steeds groter appél gedaan op de zelfredzaamheid van de burger. Het bestuur 
en het ambtelijk apparaat moeten leren ‘loslaten’. Er moet veel meer aan de 
burger zelf worden overgelaten. Daarbij kan de gemeente helpen bij het leggen 
van waardevolle verbindingen tussen organisaties en burgers. Samenwerking 
met andere gemeenten is prima zolang het voor de gemeente Vught
voordelen oplevert.

1. Directe en tijdige communicatie en informatievoorziening voor de burgers. 

2.  Bewoners nog beter betrekken bij planvorming. Door verbinding te zoeken 
met de burgers creëer je meer onderling vertrouwen.

3.  Burgerinitiatieven, stimuleren, faciliteren en ondersteunen. Bijvoorbeeld, de 
realisatie van “Fort Isabella”, of het beschikbaar stellen van gereedschap 
aan buurtbewoners wanneer zij hun omgeving zelf willen opknappen en/of 
onderhouden. 

4.  Samenwerking met andere gemeenten voortzetten op onder andere het 
gebied van milieu, veiligheid en verkeer en vervoer.

“Wij zijn heel blij met de
speelvoorzieningen in onze 
wijk van het Stadhouderspark. 
Dit is mogelijk geworden door 
de inbreng van bewoners in 
nauwe samenwerking met de 
gemeente.”

1.  Vught is een krachtige
    zelfstandige gemeente.

2.  Vught heeft haar financiële en
    bestuurlijke zaken op orde.

3.   Samenwerking met omliggende
    gemeenten, om zo kosten te
    besparen, efficiënter te werken
    en de dienstverlening te
    verbeteren.

4.  Goede contacten met zowel
    Rijks- als Provinciale overheid.

5.  De gemeente is voor bewoners 
digitaal bereikbaar middels “mijn 
gemeente app”.

Een huisartsenpost in Vught.
Verplaatsing huisartsenpost van Rijn-
straat naar Jeroen Bosch Ziekenhuis, 
maakte extra huisartsenpost in Vught 
Overbodig.

Bereikt

Niet bereikt

Wat willen we bereiken
Gaby Paro en Senn

Herontwikkeling Marktveldpassage
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Vught is een aantrekkelijke woongemeente. Ze onderscheidt zich door een groot 
aanbod op het gebied van de zorg-economie. Vught biedt werkgelegenheid bij 
defensie en het gevangeniswezen. Wij stimuleren het plaatselijke ondernemer-
schap door te investeren in openbare ruimte. Dit doen we door vereenvoudiging 
van regelgeving. Gemeentebelangen wil gezamenlijke ondernemersinitiatieven 
faciliteren en stimuleren. Het is van belang dat ondernemers elkaar ontmoeten 
en samen optrekken om gemeenschappelijke belangen te behartigen. Starters 
dienen nadrukkelijk de ruimte te krijgen in Vught. Bedrijven die zich in Vught
hebben gevestigd of gaan vestigen willen wij een aantrekkelijke omgeving 
bieden. Een goede bereikbaarheid en ligging is hierbij het uitgangspunt.

1.  Een eenvoudiger proces voor het verstrekken van vergunningen zodat de 
ondernemers sneller kunnen reageren op nieuwe trends.

2. Gratis parkeren in heel Vught handhaven.

3.  Het aanstellen van een bedrijfscontactpersoon als adviseur voor de 
ondernemers uit Vught en Cromvoirt. De contactpersoon adviseert bij alle 
vraagstukken die met ‘ondernemen’ en ‘economische ontwikkelingen’ te 
maken hebben.

4.  Bevorderen dat bezienswaardigheden, maar ook winkelcentra, goed vind-
baar zijn met een duidelijke verwijzing middels (digitale) informatiesystemen.

5.  Bij herontwikkeling van winkelgebieden de ondernemer de kans geven om 
zijn winkel te kopen.

6.  Op de locatie van Reinier van Arkel passende bedrijvigheid. Integratie met 
de Vughtse samenleving mogelijk maken.   

7.  Ondernemers collectief ondersteunen om gezamenlijk initiatieven mogelijk 
te maken.

8.  Bij het aanbesteden en gunnen van projecten zoveel mogelijk aansluiting 
zoeken bij Vughtse en Cromvoirtse bedrijven. Dit draagt bij aan duurzaam-
heid en verminderde CO2 uitstoot.

“Ik ben erg enthousiast over 
de wijze waarop de gemeente 
Vught de inrichting van het
centrum heeft vormgegeven. 
Met veel aandacht voor de 
ondernemers.”

1.  Kleinschalige, flexibele bedrijfs- en 
kantoorruimten voor startende en

    innovatieve ondernemers in
    combinatie met wonen
    op Fort Isabella.

2. Start herinrichting Moleneindplein.

3.  Een aantrekkelijk centrum dat, na 
de bouw van Centrumplan Oost, 
compleet is.

Bereikt

Wat willen we bereiken

Economie

Bas van Gerwen

Het Moleneindplein
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Onderwijs

In een gemeente met een breed onderwijsaanbod dient ook de kwaliteit en 
de huisvesting van de scholen goed te zijn. De afgelopen periode hebben de 
basisschool in Cromvoirt en de basisschool in Vught Noord een geheel nieuwe 
huisvesting gekregen. Ook het bewegingsonderwijs is belangrijk. Het moet voor 
ieder kind dan ook mogelijk zijn om goed gymonderwijs te krijgen.

1. Bedrijven stimuleren om stage- en leerplekken te realiseren.

2. Daadwerkelijk 3 uur per week gymonderwijs op de basisschool. 

3.  Mogelijk maken van technisch onderwijs. Waar mogelijk in samenwerking 
met het technisch bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

4.  Een gedragen visie ontwikkelen voor de omgeving van de Martinihal en het 
Maurickcollege ten behoeve van parkeren en uitbreiding school. 

5. Onderwijs moet voor alle kinderen toegankelijk zijn.

6.  Het behouden van financiële toegankelijkheid van het peuterspeelzaalwerk 
ter bevordering van de aansluiting en doorontwikkeling naar een voor- en 
vroegschoolse educatie.

7. Jaarlijks terugkomende EHBO lessen op zowel primair
    als voortgezet onderwijs. 

8.  Goede huisvesting en voldoende leerplekken bij het Zuiderbos (voorheen De 
Zwengel), de gespecialiseerde school voor basis- en voortgezet onderwijs.

9. Zwemonderwijs mogelijk maken.

“Het Maurickcollege wil zijn
onderwijs steeds blijven aan-
passen aan de ontwikkelingen 
in de maatschappij. Robotica 
is hier een voorbeeld van. Maar 
algemeen werkt het “knutselen” 
met technologie, leren door te 
maken niet alleen motiverend 
voor de leerlingen maar het 
ondersteunt ook het probleem-
oplossend denken en het 
samenwerken. Vaardigheden 
die steeds meer door het
bedrijfsleven, zowel landelijk als 
regionaal, worden gevraagd op 
alle niveaus. Het verder
ontwikkelen van technisch 
onderwijs zal in de toekomst 
een speerpunt worden. Hiervoor 
is uiteraard ook ruimte nodig in 
een aangepaste huisvesting.”

1. Brede school “Het Kwartier”
    in Vught.

2.  Kindcentrum “De Leydraad” in
    Cromvoirt en start kindcentrum
    “De Avonturier” in Vught.

3. Gymvoorzieningen voor alle scholen.

Bereikt

Wat willen we bereiken

Huub vd Linden

Nieuwbouw scholencluster Vught-Zuid, De Avonturier
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De zorg voor openbare orde en veiligheid is van oudsher een van de voornaam-
ste taken van de overheid. De absolute veiligheid en het veiligheidsgevoel in 
Vught neemt, net als in de rest van Nederland, toe. Dit is erg belangrijk voor de 
kwaliteit van leven. Aan veiligheid is dan ook hard gewerkt. Door een gevoel van 
(sociale) veiligheid en cohesie creëer je een betere sfeer en saamhorigheid in de 
gemeenschap. Mensen gaan meedoen in de wijk en sociale contacten worden 
beter. In Vught zijn we met dit thema volop bezig en dat willen we ook de ko-
mende jaren blijven doen.

1.  Woninginbraak nog verder terugdringen.

2. Lokmiddelen nog meer inzetten.

3. Promoten om wijk WhatsAppgroepen te maken.

4. Bij structureel overlast eventueel tijdelijk cameratoezicht.

5.  Het blijven monitoren van gevaarlijke verkeerssituaties en daar waar nodig 
aanpakken (bijvoorbeeld LED-verlichting bij ovonde).

6. Iedere weg in Vught voorzien van intelligente en dynamische straatverlichting.

7.  Om de veiligheid van de Vughtenaar te waarborgen een pilot starten samen 
met Reinier van Arkel. Het plan is veiligheidsmensen van het zorgpark in te 
zetten bij toezicht en handhaving. De Vughtse wijkagenten worden op deze 
manier ontlast.

8. Handhaven van de maximum snelheid in de wijken.

9. Controle op gebruik van fietsverlichting.

10. Slagvaardig optreden bij “hufterig” verkeersgedrag en (kleine) criminaliteit.

11. Capaciteit ‘wijk-GGDer’ uitbreiden.

12. Voldoende openbare AED’s om de 10-minutenzones te kunnen garanderen.

13. Ondersteunen van voorlichting door scholen en jeugdorganisaties
    (Brightside) over een veilig gebruik van social media.
 
14. Monitoren van het vervoer gevaarlijke stoffen door Vught via het spoor.
    Hier eventueel extra maatregelen voor vragen bij veiligheidsregio
    Brabant-Noord.

“Wij zijn heel blij een brug
geslagen te hebben tussen
zorg en veiligheid, dankzij de 
pilot van de gemeente Vught.”

1.  Opzetten ‘wijk-GGDer’ en dit
    tot beleid gemaakt door hiervoor 
    geld vrij te maken.

2.  Wijkagenten van 2 naar het
    maximaal aantal van 5.

3. Slagvaardig optreden bij
    criminele activiteiten.

4. Sluiting drugspanden.

5. Minder inbraken.

6. Minder overlast.

7.  Buurtpreventie team is doorontwik-
keld door het bieden van scholing

    en anderen faciliteiten.

8. Verkeersregelaars zijn opgeleid.

9.  Verkeerssituaties zijn geanalyseerd 
en waar nodig aangepast.

10. Er zijn goede contacten met
    de wijkagenten.

Bereikt

Wat willen we bereiken

Veiligheid

Wijk GGD’ers
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Jeugd

In een sterk vergrijzende gemeente als Vught dient juist ook voldoende
aandacht te zijn voor jeugd. Jongeren moeten zich dicht bij huis kunnen vermak-
en en uitgedaagd worden voor deelname aan sport, cultuur en andere activitei-
ten. Deze activiteiten moeten laagdrempelig zijn en voor iedereen bereikbaar.

1.  Sneller afgeven van signalen over de noodzakelijke inzet van jeugdzorg. 
huisartsen, scholen en clubs stimuleren alert te zijn, waardoor sneller kan 
worden opgetreden (preventie). Snelle signalering draagt bij aan minder 
doorverwijzing naar ‘zwaardere’, vaak duurdere jeugdzorg. 

2.  De jeugd stimuleren om deel te nemen aan de Vughtse samenleving. 
Gemeentebelangen faciliteert sport, cultuur, clubs en vrijwilligerswerk.

3. Verdere uitbouw Elzenburg als centrum voor alle Vughtse jongeren.

4.  Samen met Vughtse scholen blijvend aandacht hebben voor alle kinderen 
uit de gemeente Vught (bijvoorbeeld schoolontbijt en/of lunch). 

5.  Laagdrempelige jeugdzorg. Bijvoorbeeld door inloopmogelijkheden bij 
Elzenburg en Vughtse scholen. 

6.  Speelvoorzieningen verbeteren bij de Ranonkelstraat, Akkerstraat, Astorias, 
Maarten Trompstraat en Rijckevorselstraat. 

7. Realiseren van een recreatief fietscrossbaantje in de wijk.

8.  Verminderen van overlast door het blijven stimuleren van samenwerking 
(onderling begrip) tussen jongeren, jongerenwerker en politie.

“Door de psychische beperk-
ing van mijn dochter kon zij 
niet op alle fronten mee met 
andere leeftijdsgenoten. Door 
passende jeugdhulp via de 
gemeente heeft zij nu goede 
begeleiding en geniet ze van op 
haar aangepast onderwijs.”

1.  Nauwe samenwerking tussen 
kinderopvang en Stichting 
peuterspeelzalen.

2.  Jongerencentrum Elzenburg is in 
gebruik genomen.

3.  De transitie jeugdhulp is gerealiseerd 
en verankerd in een regionale 
samenwerking.

4.  ‘Kindpakket’ ingevoerd. Om te 
voorkomen dat kinderen om 
financiële redenen niet mee

    kunnen doen.

5.  Het centrum voor Jeugd en Gezin is 
opgegaan in Wegwijs+.

6.  De activiteiten van Jongerenwerk en 
Move worden steeds meer zichtbaar.

Bereikt

Wat willen we bereiken

Joey Smulders

Activiteiten MOVE
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