Verkiezingsprogramma 2018 – 2022
VVD Asten
Vanuit een liberale visie een betrouwbare en consistente rol
vervullen in de gemeentepolitiek van Asten
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1

Inleiding

In dit programma verwoorden wij ons toekomstperspectief. Een stip op de horizon.
Het programma zal dienen als leidraad voor de invulling van de raadsperiode 2018-2022.
VVD Asten hecht veel waarde aan de historische context waaruit de gemeente Asten is ontstaan.
Toch zal de verdergaande samenwerking, decentralisaties en ontwikkelingen in milieu en economie
en de verdergaande digitalisering van de maatschappij haar stempel drukken op onze samenleving.
De VVD wil met haar programma actief de economie en werkgelegenheid stimuleren en richt zich
daarbij met name op de leefbaarheid en duurzaamheid.
De VVD Asten gaat de verkiezingen in onder het motto: DUURZAAM RECHTS
1.1

Asten dorp

De VVD heeft altijd gepleit voor een sterk economisch centrum met een bovenlokale functie.
Er komen hectische tijden op Asten af.
Dat betreft het Innovatiehuis dat binnen de regio wordt opgetuigd. In het regeerakkoord is Brainport
uitgeroepen tot mainport. Dat betekent dat er meer middelen naar de regio gaan komen. Dat geld is
niet alleen bestemd voor de economische ontwikkelingen maar ook voor cultuur, vrijetijdseconomie en
leefbaarheid.
Het is nodig dat Asten daar een veel actievere rol in gaat spelen.
Om dat te doen moet er meer menskracht ingezet worden. Wil men
financieel mee willen profiteren dan gaat dat altijd in de vorm van
cofinanciering.
De hefboom daarvan kan hoog oplopen.
De VVD wil aandringen om daarvoor middelen op te nemen. In de
laatste begroting heeft de VVD hiertoe een motie, gesteund door de
raad ingediend.
Oplossen geuroverlast. Een kostbare zaak, maar de VVD staat erachter.
Asten is hierbij meer dan gebaat.
Het wordt wellicht de grootste uitdaging voor Asten. De transformatie van
de intensieve Veehouderij in de Peel. Asten is daarbij een van
urgentiegebieden. In het regeerakkoord is 200 miljoen gereserveerd en de
Provincie heeft 75 miljoen gereserveerd voor het oplossen van de
problematiek.
Daarmee is het mogelijk om de sector een zachte landing te kunnen laten maken.
Ook hier moet Asten geld vrij maken. Zie ook bij Heusden.
Het voordeel is dat het cofinanciering betreft. Daarmee is het bedrag waar Asten van kan profiteren
vele malen groter.
De leefbaarheid van Asten ligt gemiddeld op een hoog niveau. Dit blijkt steeds weer uit onderzoeken
onder de bewoners. Dit niveau moet gehandhaafd worden, maar blijft ook aandacht vragen.
De VVD Asten wil de nodige aandacht houden op wateroverlast tijdens
zware regenbuien. De regelgeving omtrent geluidsoverlast in het centrum
vraagt om handhaving. Kortom:
Asten moet een fijn en leefbaar dorp blijven om te wonen en te recreëren.
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1.2

Heusden

Het dorpsontwikkelingsprogramma voor Heusden is afgerond. Het Vostermansplein wordt nu
aangepakt.
Het is nu taak om de leefbaarheid van het kerkdorp Heusden op peil te houden.
Het evenwicht tussen de agrarische expansie en het woon- en leefmilieu is in wankel evenwicht. De
geuroverlast aan de Antoniusstraat moet worden opgelost.
Naar de mening van de VVD zijn de problemen te lang vooruit geschoven. Er
is achterstallig onderhoud te doen. Met cofinanciering van rijk en provincie
moet Asten hier geld in steken.
Een kostbare zaak, maar de VVD staat erachter.
Een grootse uitdaging. De transformatie van de intensieve Veehouderij in de
Peel. Eerder noemden we al het regeerakkoord met 200 miljoen en de
Provincie met 75 miljoen.
Daarmee is het mogelijk om de sector een zachte landing te kunnen laten maken. De VVD vindt dat
deze transformatie van de intensieve veehouderij op een draagbare manier moet gebeuren voor de
betreffende agrariërs.
Het is zaak om zoveel mogelijk middelen binnen te halen om de knelpunten in
Asten/Heusden op te lossen.
Daar is de medewerking van de sector voor nodig. Maar dat het moet gebeuren is een
noodzaak en een feit.
De VVD vindt dat de gemeente daar de nodige middelen in de vorm van cofinanciering
beschikbaar moeten stellen.

1.3

Ommel

Het kerkdorp Ommel is een mooi dorp. De VVD wil er alles aan doen de leefbaarheid goed te houden
De geluidsoverlast van de A67 en N279 blijft een punt van aandacht.
Wij aanvaarden de in de Toekomstagenda Asten2030 vastgelegde opdracht
“Vitale kernen – Speerpunt Ommel” en omarmen het “initiatief van inwoners
om leefbaarheid in Ommel structureel en voortvarend aan te pakken door
middel van substantiële nieuwbouw en aantrekken van nieuwe inwoners”.
1.4

De VVD als lokale partij

De VVD is een landelijke partij met een sterke lokale verbondenheid. De liberale grondbeginselen
vinden hun oorsprong en zijn geworteld in de lokale samenleving. Voor de VVD een belangrijke reden
om weliswaar kritisch, maar altijd constructief mee te werken aan een beter Asten en een stabiel
bestuur.
De afgelopen jaren heeft de VVD een oppositierol vervuld. Daarbij hebben we
steeds het unieke VVD geluid laten horen: een sterke lokale economie,
centrumontwikkeling, lastenverlichting voor burgers en bedrijven, minder regels,
een gezond financieel beleid, goede infrastructuur, werkgelegenheid,
jongerenhuisvesting en beheersbare subsidies voor culturele instellingen, waarbij
niet de huisvesting centraal staat maar de geleverde diensten. Die koers willen we
graag vasthouden.
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De lokale VVD politici hebben hun verantwoordelijkheid steeds genomen door met nieuwe voorstellen
te komen en onderdeel uit te maken van door de gemeenteraad ingestelde commissies.
Hoe sterker we daarbij uit de verkiezingen komen, des te beter onze onderhandelingspositie bij de
vorming van een nieuw college. Bij de laatste landelijke verkiezingen dit jaar waren wij zowel in Asten
(Ommel en Heusden) de grootste partij.
Maar liefst 28 % van alle stemmen in Asten kwamen in 2017 bij
de VVD uit.
Wij spreken allen hierop aan deze stemmen ook lokaal uit te
brengen.
Een sterke VVD is voor Asten een must;
de VVD raadskandidaten in Asten zullen uw vertrouwen niet
beschamen.
Het liberalisme uit zich in de hoge mate van zelfstandigheid en eigen oordeelsvorming van de lokale
vertegenwoordigers. Tegelijkertijd vormen de liberale uitgangspunten een goede leidraad voor
consistent beleid en toetsing van belangen.
Deel uitmaken van een landelijke organisatie zorgt er voor dat specifieke
expertise, die niet op lokaal niveau beschikbaar is, snel en eenvoudig
ontsloten kan worden. De lijnen met politiek Den Haag en Provinciale
Staten zijn kort, waardoor belangen van Asten tijdig op de landelijke en
provinciale agenda aandacht kunnen krijgen.
De VVD Asten streeft ernaar, continue, politiek geïnteresseerden te
betrekken bij de besluitvorming in de gemeenten, niet alleen tijdens of
voor de verkiezingen. Met grote regelmaat organiseert de fractie een
openbare bijeenkomst om met de kiezer actuele zaken terug te koppelen
en nieuwe zaken af te stemmen.
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2

Het Sociale Domein

De VVD Asten maakt zich grote zorgen over de toekomst.
Actuele ontwikkelingen hebben voor nieuwe doelstellingen
gezorgd. De VVD Asten maakt zich met name zorgen over het
sociale domein. De tekorten stapelen zich op. Inmiddels ruim
rond de 700.000,- euro. Gelukkig is er geld opzij gezet, maar
niet voldoende.
Er zijn bezuinigingsmaatregelen opgenomen in de begroting
2018.
Onze zorg zit met name in de vele nog onbekende posten. Jeugdzorg is met name een zorgenkind.
De VVD wil dat iedereen de zorg krijgt, die men nodig heeft. Toch zal er iets moeten veranderen. Wij
gaan niet bezuinigen op geoormerkte gelden. Wij gaan kritisch kijken naar de afspraken met de
zorgaanbieders. Er moet meer efficiëntie in het systeem.
De VVD maakt zich verder zorgen over de ontwikkelingen m.b.t het werkbedrijf. Er gaat
een hoop geld in om. Ons inziens zijn de gouden jaren voorbij. Ook hier willen wij kritisch
kijken naar de afspraken.
Het fundament van dit verkiezingsprogramma is vertrouwen, openheid, samenwerking en
verantwoordelijkheid. Op basis hiervan gaan inwoners en ondernemers, samen met de VVD de
gemeente Asten, Ommel en Heusden de komende bestuursperiode verder op de kaart zetten, wat de
liberalen betreft.
De VVD wil werken met gezonde budgetten binnen de financiële kaders van het rijk. Het financiële
beleid achter de zorg moet ook gezond zijn.
Liberaal zijn gaat over mensen. Wat vinden wij ten aanzien van:
2.1

Onderwijs


Wij zijn voorstander van de vermindering van het aantal scholen, omdat de verwachte krimp in
leerlingaantallen een over aanbod van scholen geeft. Met dito kosten.


Nieuwe schoolgebouwen energie neutraal en flexibel in grootte en toepasbaarheid.

 De VVD is blij met het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs. De plannen zijn
ingrijpend, maar noodzakelijk.


Verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp. Over met name de school bij het Varendonck
maakt de VVD zich zorgen.



Oude schoolgebouwen herbestemmen voor muziek, sport en cultuur.
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2.2

Zorg


Kleinschalige zorg op wijkniveau is het beste en ook goedkoper.
We willen betaalbare, flexibele zorg met minder rompslomp.



Wachtlijsten in de jeugdzorg mogen niet.



PGB geeft mensen vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf te
beslissen welke zorg nodig is.



Maar in ieder geval een verlaging van de uitgaven; het
jaarlijks tekort moet aangepakt worden.

2.3

Sport en Bewegen


2.4

Sport maken we toegankelijk voor álle Astenaren. Sportverenigingen zijn zoveel mogelijk
zelfstandig.
Kunst, cultuur en toerisme
 Cultuur is een dragende pijler; klokken van immens belang
voor ons dorp, maar verder kijken is zinvol. Dus meer kunst in de
openbare ruimte en tijdelijk in leegstaande gebouwen.
 Het karakter van de dorpskernen behouden en daar waar nodig
versterken. (Vostermansplein Heusden).


2.5

Meer kleinschalige evenementen in de dorpen.

Integratie


In tegenstelling tot andere gemeenten is de integratie, van EU
burgers, met name Polen uitstekend verlopen.
Een initiatief vanuit de gemeente om deze inwoners nader te
betrekken, wordt door ons gesteund.



Wij vinden wel dat er een maximum aan de instroom gesteld
moet worden.



Geen subsidies voor organisaties die integratie niet bevorderen.
Geen opvang voor illegalen.
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2.6

Het Gemeenschapshuis.

De VVD is voor een nieuw gemeenschapshuis. Dat wil zeggen; volledige nieuwbouw op een nieuwe
locatie of nieuwbouw ic verbouw van “de Klepel”.
Het parkeerprobleem is marginaal. Er liggen grote parkeerpleinen in de directe omtrek, op loopafstand
van “de Klepel”. Daarbij ligt “de Klepel” als gemeenschapshuis midden in het centrum van Asten,
centraal in de gemeenschap.
De VVD is geen voorstander van een nieuw gemeenschapshuis in het Heilig Hart Klooster.
Zoals wij ernaar kijken wordt het een bodemloze (financiële) put. Het
merendeel van de verenigingen zal de huurkosten niet kunnen
opbrengen.
Wij juichen burgerinitiatieven toe, maar gemeenschapshuizen en
overheidsgelden moeten bij de overheid blijven. Of privatiseren, ook
goed. Maar dan volledig privaat!
Wordt er geprivatiseerd dan is het prima, maar niet met een blanco cheque van overheidswege.
De VVD is huiverig voor de mogelijke gevolgen van de garantiestellingen, die worden gevraagd. Wij
zijn absoluut tegen de vermenging. Een beetje van dit (privaat ondernemen) en een beetje van dat
(subsidie en overheid) leidt, naar onze mening, tot niets.
De VVD zal genomen raadsbesluiten respecteren (mocht op 12 december
2017 onverhoopt toch gekozen worden voor het Patersklooster). Wij
zullen er echter alles aan doen de kosten binnen de perken te houden. En
natuurlijk betaalbaar te houden voor onze verenigingen.

3

Regionale samenwerking

De VVD schrikt altijd als wij lezen met “hoe velen” wij samenwerken en soms meer en soms minder
bevoegdheden uit handen hebben gegeven.
We moeten kritisch en strak blijven kijken naar de eigen organisatie. Ook in de
samenwerkingsverbanden mogen we als Asten kritisch zijn.
De VVD Asten is nog altijd voor minder regels (deregulering).
Eenmaal ingevoerde regels lijken een eeuwig leven te hebben; zij
worden nimmer kritisch op hun houdbaarheid en wenselijkheid
bekeken. De VVD Asten wil dat veranderen door voortaan bij iedere
nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is. Waar mogelijk
zal bij de invoering van een nieuwe regel een andere geschrapt gaan
worden. Zeker de invulling van de regionale
samenwerkingsverbanden moet zonder extra regelgeving
gerealiseerd worden.
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3.1

Veilig en schoon

De VVD is voor een solide en effectief veiligheidsbeleid. Vrijheid en veiligheid kosten geld.
Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de (lokale) overheid.
Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld is uit den boze
en ook de dagelijkse rit naar school, werk of ontspanning moet veilig
zijn.
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers,
bedrijven en de gemeente. De overheid heeft vooral een regievoerende taak en maakt afspraken met onder meer de politie.
Inwoners mogen rekenen op een actieve overheid, die op veiligheidsgebied pro-actief is,
burgerinitiatieven ondersteunt, maar ook anderen aanspreekt op de eigen verantwoordelijkheid. Als
iemand zich niet aan de regels houdt, wil de VVD dat er streng en duidelijk wordt opgetreden door de
bevoegde instanties.
Naast objectieve veiligheid, gemeten in aantallen incidenten, is ook de subjectieve veiligheid van
belang: hoe veilig voelen inwoners zich eigenlijk? De gemeente heeft oog voor het veiligheidsgevoel
van de inwoners en neemt maatregelen om dit te bevorderen.

4
4.1

Duurzaamheid, wonen, infrastructuur en ontwikkeling.
Duurzaamheidsbeleid

De VVD vindt de aandacht voor duurzaamheid matig. Meer aandacht
voor duurzaamheid wordt op prijs gesteld. Wij stellen voor een lokale
stimuleringsregeling voor particulieren om huizen energie neutraal te
maken.
Asten, een plaats waar je goed en betaalbaar kunt wonen.
Om de doelstellingen voor reductie van CO2-uitstoot te kunnen halen
streeft de VVD naar energieneutraliteit voor alle bouw en verbouw die vergunning plichtig is. Dit is ook
goed voor de werkgelegenheid.
Nieuwbouw wordt niet meer op het gasnet aangesloten en is energieneutraal. Daar zijn al veel goede
voorbeelden van in Nederland.
De gemeente Asten creëert zo nodig experimenteer ruimte.
De VVD mist voorbeeldgedrag bij de gemeente. Waarom geen
zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, de
gemeenschapshuizen en stimuleringsregelingen voor sportclubs?
Onlangs was er een particulier initiatief voor een zonne-energie
centrale op de Waartjesweg. De gemeente heeft dit initiatief op de
lange baan geschoven ivm bestaande regelgeving en
bestemmingsplannen. De VVD is van mening dat wat goed is voor
ons leefmilieu flexibel bekeken en behandeld dient te worden.
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De VVD stelt voor, dat de gemeente Asten haar voorbeeldfunctie bij nieuwbouw en renovatie van alle
gemeentelijk of maatschappelijk vastgoed toont. Denk daarbij bijvoorbeeld aan sportzalen, die vaak
platte daken hebben, met veel ruimte voor zonnepanelen.
In het domein van “lage temperatuur warmte” (vooral warmte voor de
gebouwde omgeving) zal de lokale overheid regie voeren, met name
omdat hier geen sprake is van een landelijke infrastructuur.
Dit draagt ook bij aan risicospreiding voor de continuïteit van levering.
Voor bestaande bouw zal een plan van aanpak gemaakt moeten voor het
energieneutraal maken.
Elementen daarin:

4.2



wat je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken; dus sterk inzetten op isolatie van woningen
en andere gebouwen;



wijk voor wijk kijken hoe gas vervangen wordt;



in kaart brengen of er potentie is voor geothermie;



prestatieafspraken maken met woningcorporaties over verduurzaming
bezit, in lijn met de afspraken van het Energie akkoord;



stimuleren pilots met `nul op de meter` woningen.

Infrastructuur en ontwikkeling
De VVD kan volledig instemmen met de plannen de snelheid op bepaalde plaatsen
terug te brengen tot 30 km per uur. Ook het fietsnetwerk kan rekenen op onze
instemming. Wij vinden dat nader onderzoek moet plaatsvinden naar meer fiets
oplaadpunten
Positief zijn we over de rotonde bij Burgemeester Wijnenstraat, Dijkstraat,
Molenstraat, Schoolstraat. De rotonde zal de verkeersveiligheid daar verhogen.

Dit in tegenstelling tot de geplande rotonde Heesakkerweg-Beatrixlaan.
De VVD blijft moeite houden met deze rotonde. Het zal het inkomende verkeer
zeker remmen, maar of daarmee de veiligheid wordt verhoogd betwijfelen wij.
In dit verband willen wij pleiten voor meer oplossingen van
verkeersknelpunten. Een paar voorbeelden. Snelheid beperkende maatregelen
op de Wolfsberg richting Emmastraat. Het lijkt af en toe wel een snelweg.
Verder de situatie bij de Prins Bernardstraat. Vaak zeer chaotisch en onveilig.
Wij vinden het nodig opnieuw te kijken naar een breder plan van aanpak verkeer en
verkeersveiligheid.
De VVD streeft in de komende periode naar een betere en snellere
busverbinding naar Deurne. Hierbij moet ook gedacht worden aan een
opstappunt bij het nieuwe industrieterrein Florapark.
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5

Financiën.

Ingrijpende maatregelen zijn nodig. Geld is geen middel om op te gaan zitten als een Dagobert Duck.
Geld is nodig om rendement te maken. Bij een gemeente moet dat maatschappelijk rendement zijn.
Asten heeft een goede financiële positie. We benutten onze belastingcapaciteit
voor 87%. Dat is, ook in VVD termen, een zeer goed resultaat. Het grondbedrijf
is eveneens op orde. We hebben het economische tij mee. Woningen zijn niet
aan te slepen. Ons weerstandsvermogen is royaal.
Ja Asten is een rijke gemeente. Er zijn nu middelen beschikbaar om met die
middelen te investeren in de toekomst . De bovengenoemde onderwerpen lenen er zich voor om te
investeren.
De VVD wil een financieel gezond Asten, maar ook profiteren van het goede getijde en investeren in
de toekomst.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn bij uitstek de gelegenheid het gevoerde beleid te
toetsen en aan te passen. Op u komt het aan!!
De VVD Asten is van mening dat fundamentele veranderingen in de politiek gewenst
zijn. Dat geldt voor de politiek in zijn geheel en zeker ook voor de gemeente Asten.
De VVD wil naar een maatschappij waar de burger zijn verantwoordelijkheid neemt. De overheid is
daarbij niet leidend maar faciliterend.
Daarbij is van cruciaal belang dat het gemeentebestuur en de politiek zich pro-actief opstellen in de
deze samenwerking en in een aantal gevallen het voortouw nemen.
Voor belangrijke bovenlokale projecten moet het budget ook bovenlokaal vastgesteld worden.
De kwaliteit van de dienstverlening moet leidend zijn. Deze kwaliteit heeft een
rechtstreeks verband met de kwaliteit van de medewerker, die deze diensten
verleent. Als dat betekent dat hogere eisen aan medewerkers gesteld gaan
worden en dat wellicht deze beweging tot personele gevolgen gaat leiden,
accepteert de VVD Asten dit.
De VVD Asten staat voor een dienstbare gemeente. Een digitaal loket dat 24 uur per dag open is, is
vanzelfsprekend. De digitale diensten en producten die de gemeente aanbiedt hebben een scherpe
prijs/kwaliteitverhouding. Dit neemt niet weg dat ook reguliere openstelling van het gemeentelijke loket
noodzakelijk blijft.
De VVD Asten is voor verlaging van gemeentelijke lasten voor inwoners en
ondernemingen.
Het is van belang om zuinig om te gaan met overheidsgeld. Niet meer geld
uitgeven dan er binnenkomt, want iedere euro die de gemeente uitgeeft is
belastinggeld. Belastinggeld is verdiend door onze ondernemers en
inwoners. Daarom wil de VVD Asten steeds bekijken of wat we als
gemeente doen nog zinvol en noodzakelijk is. Voordat we extra geld
uitgeven, uitzoeken of het niet met bestaande middelen kan.
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