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Voorwoord lijsttrekker

Met plezier presenteren we ons verkiezingspro-
gramma. Met de richtingwijzers van D66 in het 
achterhoofd hebben wij gesproken met en geluisterd 
naar vele inwoners, ondernemers, medewerkers van 
instellingen en onze leden. D66 wil verder vooruit 
met Bernheze. Wij kiezen voor een prettig en gezond 
leefklimaat in alle kernen, en een betrokken overheid 
die gelijke kansen biedt aan al haar inwoners. Dit 
programma laat zien hoe we dat willen bereiken.

Wij willen goede zorg waar dat nodig is. Van de drie 
taken die de gemeente in 2015 van het Rijk heeft 
overgenomen, is de jeugdzorg nog een zorgenkindje. De organisatie moet en kan beslist 
beter. D66 kiest hier duidelijk voor kwaliteit zowel op het gebied van preventie als de 
gespecialiseerde jeugdzorg. Niet het geld is leidend, maar het doel: gelijke kansen voor 
iedereen. D66 kiest voor gelijke kansen voor ieder kind op een gezonde toekomst.

Wij vertrouwen op de eigen en 'samen'kracht van mensen. Mensen kunnen vaak zelf heel 
goed bepalen wat goed voor hen is en dat geldt ook voor onderwerpen die hun directe 
omgeving of de gemeente als geheel aangaan. Die betrokkenheid, het feit dat wij het 
belangrijk vinden om meer en beter dan nu het geval is, gebruik te maken van kennis en 
ideeën in onze samenleving, vindt u terug in dit programma.
D66 kiest voor meer democratie en minder politiek.

Wij zijn zuinig op de leefomgeving. Om te zorgen dat Bernheze in 2030 energieneutraal 
is, moet er nog veel gebeuren. Ons initiatief voor gasloze nieuwbouwwijken is hierin een 
belangrijke stap geweest. Ons voorstel, een coöperatie ‘Duurzaam op weg’ opstarten, 
waardoor elektrische auto’s gedeeld kunnen worden is een ander mooi voorbeeld. De 
benodigde transitie in de landbouw vraagt om zorgvuldig handelen en goede dialoog tussen 
ondernemer en overheid. D66 kiest voor leefbare groene kernen waarin jong en oud gezonde 
lucht in ademen.

Voor een sterker, democratischer Bernheze dat kansen biedt aan iedereen, waar het gezond 
leven is, ruimte voor innovatief ondernemen en gemeente en inwoners zich betrokken weten 
bij elkaar, is meer D66 nodig. Ik hoop dat u dit programma met plezier leest en tot dezelfde 
conclusie komt!

Annemieke Boellaard
Lijsttrekker D66 Bernheze
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In het kort
Dit onderdeel is een samenvatting van punten uit ons verkiezings-
programma rondom de drie thema’s die voor ons steeds centraal 
staan bij alle items die we bespreken en oppakken in Bernheze. Deze 
samenvatting geeft een beeld van wat we willen bereiken, waarom 
en hoe. Bent u benieuwd naar al onze ambities en maatregelen en 
geïnteresseerd in meer achtergrond en onderbouwing, dan nodigen we 
u uit het hele verkiezingsprogramma te lezen. D66 Bernheze gaat zich 
de komende vier jaar inzetten voor:

Meer invloed
Meer democratie en minder politiek: Inwoners meer invloed geven bij 
beslissingen die hen aangaan, dat is onze ambitie. Naast invloed bij de 
gemeente staat betrokkenheid bij elkaar en de gemeenschap centraal in 
ons programma.

Gelijke kansen
Iedereen kan meedoen in Bernheze! Die ambitie is onze reden om stevig op 
onderwijs en jeugdzorg in te zetten. Maar ook op deelname van ouderen 
en kwetsbare groepen.

Duurzaam leefbaar
In Bernheze maken we ruimte om te wonen, leven en ondernemen. 
Duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid zijn kernbegrippen in onze 
toekomstbestendige visie.



Meer invloed
Meer democratie en minder politiek: Inwoners meer invloed geven 
bij beslissingen die hen aangaan, dat is onze ambitie. Naast invloed 
bij de gemeente staat betrokkenheid bij elkaar en de gemeenschap 
centraal in ons programma.

Democratisch akkoord
D66 heeft het initiatief genomen voor een ‘Democratisch akkoord’. We 
willen inwoners mee laten experimenteren met andere manieren van 
commissie- en raadsvergaderingen. We willen meer gebruik maken van de 
kennis van inwoners, hen vroeger betrekken bij besluiten, de kans geven 
beleid te maken en hun stem te laten horen bij belangrijke en moeilijke 
afwegingen. Kortom; meer democratie en minder politiek!

Burger raadsvoorstel
D66 wil het ‘Burger raadsvoorstel’ met 100 kiesgerechtigde handtekeningen 
invoeren zodat inwoners gemakkelijker zaken op de agenda kunnen zetten. 

Klare taal en toegankelijke informatie
Ieder vak heeft zo z'n eigen jargon. Dat gebeurt ook in het openbaar 
bestuur. Omdat dat bestuur van ons allemaal is willen we dat daar juist 
niet of minimaal. De informatie van de overheid moet niet alleen helder 
en begrijpelijk zijn maar ook goed vindbaar. Dat is onmisbaar voor meer 
invloed en betrokkenheid.

De financiën zijn van ons allemaal
Ook financieel komt er wat ons betreft meer mogelijkheid om te beïnvloeden. 
Meer zeggenschap over het budget voor eigen kern en inspraak bij de 
begroting zijn maatregelen die we daarvoor willen inzetten.

Goede ondersteuning van vrijwilligers
Met name de ondersteuning van mantelzorgers is nodig om de 
betrokkenheid in de gemeenschap te behouden en te vergroten. Maar 
ook de besturen van allerlei verenigingen en vrijwilligersinitiatieven dragen 
bij aan een duurzaam sterke gemeenschap.

D66 krijgt het voor elkaar
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Gelijke kansen
Iedereen kan meedoen in Bernheze! Die ambitie is onze reden om 
stevig op onderwijs en jeugdzorg in te zetten. Maar ook op deelname 
van ouderen en kwetsbare groepen.

Samenwerking onderwijs, jeugdzorg en verenigingen
Samenwerking tussen jeugdhulpverlening, verenigingen en onderwijs is 
nodig om preventief en laagdrempelig te zorgen dat ieder kind kan meedoen. 
D66 wil meer tijd en geld investeren in preventie binnen het jeugddomein. 
Kwaliteit gaat boven kosten, dat zal duidelijk het uitgangspunt zijn op het 
gebied van de jeugdzorg.

Versterken openbaar onderwijs
De gemeente maakt werk van voldoende en toegankelijk openbaar 
onderwijs en neemt daarin een pro-actieve rol. Het belang van openbaar 
onderwijs is niet alleen een zaak van het schoolbestuur maar ook van ons 
als gemeentebestuur.

Concierge op iedere school
Iedere basisschool krijgt en/of behoudt een conciërge zodat scholen een 
veilige en geborgen omgeving kunnen bieden. 

Bestrijden van laaggelettertheid
D66 wil dat alle inwoners van de gemeente leren lezen en schrijven.

Sport en cultuur toegankelijk voor iedereen
We willen dat sport- en muziekverenigingen toegankelijk zijn voor alle jeugd 
van Bernheze. Alle kinderen in de gemeente Bernheze kunnen deelnemen 
aan sport en hebben een zwemdiploma. Ouders worden gestimuleerd om 
hierin het goede voorbeeld te geven. We willen zorgen dat ouders meer 
zeggenschap krijgen over de subsidie die beschikbaar is voor het volgen 
van muzieklessen. 

Rookvrije zones
Rookvrije zones op plekken waar veel kinderen komen. 

D66 krijgt het voor elkaar
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Comfortabel langer thuis wonen
Mensen die dat willen, kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Goede toegankelijkheid openbare ruimte
Wij willen in de komende jaren extra aandacht voor de toegankelijkheid van 
de dorpscentra en openbare gebouwen voor mensen met een beperking. 
We willen dat iedereen met hetzelfde gemak van alle mogelijkheden 
gebruik kan maken die de dorpscentra de inwoner biedt. 

D66 krijgt het voor elkaar
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Duurzaam leefbaar
In Bernheze maken we ruimte om te wonen, leven en ondernemen. 
Duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid zijn kernbegrippen in 
onze toekomstbestendige visie.

Voldoende geschikte woningen voor specifieke doelgroepen
D66 gaat zorgen voor voldoende geschikte woningen voor specifieke 
doelgroepen en neemt toekomstbestendig bouwen als uitgangspunt 
van de woonvisie. Schone en groene buurten zijn voorwaarde voor de 
leefbaarheid in de dorpen.

Snelfietsroute ook door Loosbroek en via Heeswijk-Dinther
D66 wil dat de snelfietsroute ook door Loosbroek en via Heeswijk-Dinther 
naar Veghel loopt. Zo wordt ook het fietsverkeer naar de middelbare 
scholen veiliger.

Natuureducatie op school
Natuureducatie op school zorgt voor betrokkenheid bij onze omgeving en 
voor een collectief bewustzijn op het belang van duurzaamheid. We willen 
respectvol omgaan met natuur, het minimaliseren van restafval. Daarom 
zullen we scholen ondersteunen in het opnemen van natuureducatie en 
‘natuurverwondering’ in hun aanbod. 

Circulaire economie en elektrische deelauto's
Om echt werk te maken van duurzaamheid zet D66 in op het verankeren van 
circulaire economie in het beleid, op een fonds voor energiebesparingen. 
En op het beschikbaar maken van elektrische deelauto’s in Bernheze.

Duurzaam economische agenda
Voor een goed ondernemersklimaat is het nodig dat ondernemers zich 
graag vestigen in onze gemeente. De schaal van de gemeente Bernheze is 
te klein om een goed en duurzaam economisch beleid voor te ontwikkelen 
en ondernemers daarbij te ondersteunen. Dat is ook de reden dat D66 
voorstander is van versterking en blijvend investeren in de Agrifood Regio 
activiteiten.

D66 krijgt het voor elkaar
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Afschaffen toeristenbelasting
Het afschaffen van de toeristenbelasting zal voor ondernemers in de sector 
toerisme en recreatie een verlichting van de regeldruk geven. Daarnaast 
willen we meer promotie van Maashorst en Aa-dal om onze gemeente 
aantrekkelijker te maken voor bezoekers. 

Meer kunst en cultuur
Kunst en cultuur verhoogt de leefbaarheid van de kernen. D66 is 
voorstander van meer kunst in openbare gebouwen, van het opzetten 
van kunst- en natuurprojecten en het behouden en onderhouden van 
monumenten.

Blijvende en eigentijdse aandacht voor veiligheid
Veiligheid is een voorwaarde voor een leefbaar Bernheze. De wijkagent 
weet wat er speelt en de nauwe samenwerking met het sociaal team staat 
voorop. Minder zichtbaar maar net zo belangrijk is dat D66 toeziet op 
digitale veiligheid en het waarborgen van privacy. De digitalisering van 
de maatschappij vraagt om hoogwaardige kennis van beveiliging van 
informatie. Meer aandacht is nodig voor ondermijning. Dit is een serieuze 
bedreiging voor onze democratie en leefbaarheid.

Schone en gezonde lucht voor iedereen
In onze gemeente hebben we veel last van vervuilde lucht. De oorzaak is 
deels vervuiling vanuit het Ruhrgebied, maar ook de snelwegen dragen 
daar aan bij. Een van de belangrijkste oorzaken waar we wél invloed op 
hebben is de vervuiling die wordt veroorzaakt door de veeteelt. Fijnstof, 
ammoniak, maar ook het risico op zoönose (infectieziekten die worden 
overgedragen van dier op mens) moeten met de hoogste prioriteit worden 
teruggedrongen. Dit doen we samen met de provincie en de sector.  

Ons hele programma
Dit was slechts een selectie van onze ambities en maatregelen. 
Alle ambities van D66 staan in ons verkiezingsprogramma.

D66 krijgt het voor elkaar
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Ons programma voor 2018 -2022
Jeugd en onderwijs

Positieve gezondheid en het sociaal domein

Democratie, participatie en financiën

Ruimte om te wonen en leven

Ondernemerschap, innovatie en werk

Duurzaamheid, natuur en milieu

Sport, kunst, cultuur en recreatie

Veiligheid



Onderwijs en jeugd
Doelstelling van lokaal onderwijsbeleid is dat iedereen kan meedoen in onze 
Bernhezer samenleving. Zorg, welzijn, jeugd en onderwijs zijn dan ook nauw met 
elkaar verweven en blijven wat D66 betreft zoveel mogelijk in één hand. Vanuit 
de gemeente kan samen met de ketenpartners, dicht bij de inwoners, maatwerk 
worden geleverd.

Integrale aanpak onderwijs, jeugd en zorg
Laagdrempelige preventie op het gebied van de ontwikkeling van onze kinderen 
vraagt om een bredere blik van gemeente, onderwijs, ouders en instellingen dan we 
tot nu toe gewend zijn. GGD, het basisteam jeugd en gezin (BJG) en gespecialiseerde 
hulpverleners kunnen meer betekenen voor ouders en kinderen in signaleren en 
preventie. We moeten stoppen met het afmeten van het succes van samenwerking 
door ons blind te staren op de geformuleerde protocollen en afspraken; het is tijd om 
pragmatisch aan de slag te gaan en instellingen, onderwijs en BJG tijd en middelen te 
geven om gezamenlijk preventief en oplossingsgericht aan de slag te gaan. Pas dan 
zal de problematiek echt afnemen.

Sociale kaart, de weg weten
Binnen de gemeente zijn meerdere voorzieningen op het gebied van jeugd, preventie, 
ondersteuning en zorg.



Het is belangrijk dat alle inwoners van Bernheze deze instellingen weten te vinden op 
het moment dat ze nodig zijn. Daarom ondersteunen wij het initiatief voor een sociale 
kaart voor alle kernen in Bernheze.

Realiseren ambitie onderwijs en jeugd
De opdracht die er ligt voor onderwijs, preventie jeugdzorg en het waarborgen van 
openbaar onderwijs vraagt om een wethouder die een actieve rol neemt. Dat is niet 
vanzelfsprekend omdat verplichte bemoeienis van gemeenten bij de inhoud van het 
onderwijs al lang is verdwenen. De ene gemeente pakt alle mogelijkheden aan om in 
samenwerking te stimuleren, inspireren en faciliteren, de andere gemeente laat deze 
opdracht liggen. Om kinderen en jongeren in Bernheze een goede toekomst te geven 
is het nodig dat er samen met de scholen een duidelijke ambitie 'onderwijs en jeugd' 
geformuleerd wordt waarin preventie, signaleren en een laagdrempelige samenwerking 
tussen BJG en onderwijs, de brede school, voorschoolse educatie en het tegengaan 
van voortijdige schooluitval, centraal staan. De fractie van D66 zal zich inzetten voor 
een actieve en betrokken wethouder op deze portefeuille.

Voldoende en toegankelijk openbaar onderwijs
Het is de verantwoordelijkheid en taak van de gemeenteraad om openbaar onderwijs in 
de kernen te waarborgen. Deze taak is verankerd in onze grondwet en de gemeenteraad 
moet zorgen voor voldoende en toegankelijk openbaar onderwijs voor alle inwoners 
van de gemeente Bernheze. Op dit moment heeft de gemeente Bernheze slechts twee 
openbare basisscholen: De Delta in Heesch en De Bolderik in Heeswijk-Dinther. De 
fractie van D66 zal zich de komende jaren hard maken voor het openbaar onderwijs 
in de gemeente en wil dat dit onderwerp een belangrijke plek krijgt in de ambitie 
'onderwijs en jeugd'. Dit is het moment om openbaar onderwijs op de kaart te zetten 
en te voldoen aan de wettelijke en morele verplichting.

Iedere school een conciërge
Conciërges zijn de ogen en oren van de school, nemen de leerkrachten werk uit 
handen en dragen bij aan een veilige en geborgen omgeving. Op initiatief van D66 is in 
het regeerakkoord geld vrijgemaakt zodat iedere basisschool een conciërge aan kan 
nemen. Wij benadrukken het belang van het krijgen en behouden van een full-time 
conciërge op elke basisschool in de gemeente.

Natuureducatie
In een wereld van technologische ontwikkelingen en massaproductie willen we ervoor 
zorgen dat we niet vervreemden van de wereld om ons heen en de verhouding tussen 
mens, dier en natuur. Scholen die werk maken van het versterken van natuureducatie, 
of liever gezegd natuurverwondering, kunnen een beroep doen op de gemeente. 
Het stimuleren van natuurverwondering speelt een rol in het respectvol en duurzaam 
omgaan met bronnen en de natuur, door zowel volwassenen als kinderen.
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Weerbare jongeren
Het waarschuwen van jongeren voor allerlei zaken zoals roken, alcoholgebruik, drugs 
en andere genotmiddelen is belangrijk, maar nog belangrijker is dat we de jeugd 
weerbaar maken voor de maatschappij waar zij onderdeel van uitmaken. Alcohol, 
drugs, roken, sexting, het is een realiteit waar ze mee te maken krijgen. Door te werken 
aan weerbaarheid dragen we bij aan jongeren die hun eigen keuzes kunnen maken en 
daarmee aan een sterke maatschappij.

Extra aandacht laaggeletterdheid
Er dient binnen de gemeente voldoende aandacht te zijn voor laaggeletterden, want 
hier geldt: de samenleving is ingewikkeld geworden, veel informatie komt tot ons via 
geschreven tekst en met name het internet. Indien iemand dit niet kan lezen kunnen 
problemen ontstaan op financieel en sociaal gebied. D66 zet zich ervoor in dat alle 
inwoner van de gemeente Bernheze de mogelijkheid krijgen om te leren lezen en 
schrijven.

Jeugdzorg
Voor de verdere standpunten van D66 op het gebied van de jeugdzorg, lees verder 
onder het hoofdstuk ‘positieve gezondheid en sociaal domein’.

Speerpunten onderwijs en jeugd
1. Samen met de scholen formuleren we een ambitie onderwijs en jeugd
2. Samenwerking tussen jeugdhulpverlening, verenigingen en onderwijs
3. We maken werk van voldoende en toegankelijk openbaar onderwijs
4. Iedere basisschool krijgt en behoudt een conciërge
5. Weerbare jongeren die eigen keuzes kunnen maken
6. Natuureducatie op school
7. Alle inwoners van Bernheze leren lezen en schrijven
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Positieve gezondheid & sociaal domein
Een goede gezondheid is van belang voor iedere individuele inwoner, maar heeft 
ook invloed op het maatschappelijk functioneren en dus op de samenleving als 
geheel. Daarom heeft de gemeente de taak om de gezondheid voor haar inwoners 
te bewaken en te bevorderen. Stimuleren van voldoende bewegen, het vinden van 
een zinvolle dagbesteding en bijvoorbeeld gezonde voeding voor jong en oud kan 
hierbij een belangrijke rol spelen.

Preventie jeugdzorg
Een fijne jeugd met volop kansen voor ontwikkeling ligt aan de basis van een goede 
toekomst. Het is tijd om daar als gemeente serieus actie op te ondernemen nu de 
transitie jeugdzorg al enige tijd op stoom is. Op scholen en bij verenigingen zijn er 
veel mogelijkheden om met ouders en kinderen op een laagdrempelige manier 
belemmeringen in de ontwikkeling van het kind aan te pakken. Op dit moment is er 
vooral sprake van een actieve inzet van experts op het moment dat er al sprake is van 
problemen. 

Preventie is nog onderbelicht, terwijl ontwikkelingsproblematiek het beste zo vroeg 
mogelijk met ouder en kind kan worden opgepakt in een laagdrempelige setting. 
Laagdrempelige preventie op het gebied van de ontwikkeling van onze kinderen vraagt 
om een bredere blik van gemeente, onderwijs, ouders, verenigingen en instellingen dan 
we tot nu toe gewend zijn. Het basisteam jeugd en gezin (BJG) en gespecialiseerde 
hulpverleners kunnen meer betekenen voor ouders en kinderen.
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Het is tijd om pragmatisch aan de slag te gaan en onderwijs, verenigingen en BJG 
handvatten te geven. We moeten stoppen met het afmeten van het succes van 
samenwerking door ons blind te staren op de geformuleerde protocollen en afspraken. 
Pas als we preventie echt samen oppakken zullen er minder kinderen en jongeren in 
problemen komen en zal gespecialiseerde hulp minder nodig zijn. D66 wil dat jeugdzorg 
gericht is op maatwerk, passende hulp voor ieder gezin en ieder kind. We zijn pas 
tevreden als het resultaat van de hulp goed is, dus kwaliteit gaat boven kosten.

Gespecialiseerde jeugdzorg
Wanneer de preventie goed geregeld is zullen er nog steeds jongeren zijn die opgroeien 
in een onveilige gezinssituatie, die angstig of depressief zijn. Deze jongeren hebben 
meer hulp nodig, hulp op maat. Hulp die op tijd moet worden geboden. Hulp van 
professionals die weten wat ze moeten doen om de juiste diagnose te stellen, de juiste 
hulp te bieden en hier dus ook de benodigde tijd en middelen voor krijgen. D66 wil dat 
in de jeugdzorg de kwaliteit voorop staat. Helpen doe je níet door het afschalen van 
de specialistische jeugdhulp, dan gooi je het kind met het badwater weg. Dat niet het 
geld, maar de zorg voor de jeugd maatgevend is. Wij vertrouwen op eigen kracht van 
mensen, en ook zeker op de kennis en kunde van professionals in de zorg.

Er moet een eind komen aan de wachtlijsten in de jeugdzorg. We willen meer 
zichtbaarheid van het basisteam jeugd en gezin en dat er zorg op maat wordt geboden 
vanuit vertróuwen in zorgverleners. Geef de zorgverleners ruimte om te transformeren 
zodat het de zorg ten goede komt! Daarbij wil D66 graag meer inzicht in het resultaat, 
wat gaat er goed, wat moet er beter. We willen  kunnen vergelijken met het verleden en 
helpen verbeteren voor de toekomst. Zodat we over een aantal jaar met reden kunnen 
zeggen dat het ook voor kinderen met problemen in Bernheze goed geregeld is.

Actieteam doelgerichte zorg
Onze wethouder was afgelopen termijn verantwoordelijk voor het oprichten van het 
actieteam doelgerichte zorg. Dit team van zorgprofessionals stelt het doel voorop en 
de middelen volgen. Deze aanpak waar lerend verbeteringen worden doorgevoerd en 
waarbij mensen echt geholpen worden, is voor het hele sociale domein onmisbaar. Wij 
gaan dat bewaken, juist ook als het lastig wordt. D66 staat daar pal voor.

Bewegen en voeding
Stimuleren van voldoende bewegen, het vinden van een zinvolle dagbesteding 
en gezonde voeding voor jong en oud. D66 pleit voor een uitgebreid aanbod van 
bewegingsonderwijs op scholen. Sport en spel horen bij het dagelijks leven van 
jongeren. Alle jongeren in de gemeente Bernheze dienen te kunnen deelnemen aan 
sport en ouders worden gestimuleerd hierin het goede voorbeeld te geven. Zwemles 
kan worden vergoed via stichting Leergeld en we zorgen dat alle inwoners, en met 
name statushouders, een zwemdiploma halen.
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Rookvrije zones
Goed voorbeeld doet goed volgen. We willen daarom dat de gebouwen van de 
gemeenten maar ook plekken waar kinderen veel komen (speeltuinen, sportvelden en 
scholen) rookvrij worden en blijven.

Zorg aan huis
D66 is voorstander van het organiseren van zorg bij mensen in de buurt. Adequate 
voorlichting over leefstijl, gezonde voeding en bewegen voor alle inwoners heeft tot 
gevolg dat men langer gezond en fit blijft. Hierbij kan de gemeente een belangrijke rol 
spelen. Indien er aanpassingen in woningen nodig zijn om het thuis wonen blijvend 
mogelijk te maken kan een beroep op de gemeente worden gedaan als men dit 
niet zelf kan bekostigen. D66 is van mening dat het wenselijk is dat mensen zolang 
mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Vormen van dagbesteding, maar 
ook vormen van beschermd wonen, het levensloopbestendig maken van koop- en 
huurhuizen, kunnen hierbij erg belangrijk zijn. In samenspraak met aanbieder, cliënt 
en gemeente kan worden gezocht naar de meest passende vorm van hulp. Belangrijk 
is contact tussen gemeente met cliënten en familie enerzijds, de zorgverleners en 
zorgverzekeraars anderzijds, zodat regelingen goed op elkaar aansluiten en de 
mensen om wie het gaat een duidelijk aanspreekpunt hebben en door de bomen het 
bos kunnen blijven zien. Daarnaast moeten de inwoners hun weg weten binnen de 
diversiteit aan instellingen die zorg op verschillende vlakken en manieren aanbieden. 
We steunen hierbij het initiatief om de sociale kaart voor de inwoners inzichtelijk te 
maken voor alle kernen.
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Mantelzorg
Veel mensen in Bernheze zijn als mantelzorger actief, zowel jong als oud. Door betrekken 
van de mantelzorgmakelaar, vrijwilligers en andere professionals kan overbelasting 
van mantelzorgers zoveel mogelijk worden voorkomen. Voor inwoners die geen of 
onvoldoende familiesteun hebben, zal de overheid de verantwoordelijkheid adequaat 
moeten oppakken.

Rolstoelen en andere hulpmiddelen
Mensen met een beperking zijn vaak afhankelijk van anderen. Daarom moet de inkoop 
en technische service van de hulpmiddelen uitstekend zijn geregeld. We willen dat het 
beleid goed te controleren is, zodat de kwaliteit verhoogd wordt ten opzichte van de 
vorige periode.

Bijzondere doelgroepen
Onze samenleving bestaat voor een deel uit mensen die langdurig of levenslang 
ondersteuning nodig hebben. Daarvoor is er naast passende huisvesting ook goede 
ondersteuning nodig. D66 zal er zich voor in blijven zetten dat dit in Bernheze het geval 
is en dat er voldoende financiële middelen zijn om dat waar te maken.

Speerpunten positieve gezondheid & sociaal domein
1. Meer tijd en geld voor preventie in het jeugddomein
2. Meer ondersteuning van ouder en kind via scholen en verenigingen
3. In de jeugdzorg gaat kwaliteit boven kosten
4. Alle kinderen in de gemeente Bernheze kunnen deelnemen aan sport
5. Ouders worden gestimuleerd om hierin het goede voorbeeld te geven
6. Iedereen een zwemdiploma
7. Rookvrije zones bij plekken waar veel kinderen komen
8. Mensen die dat willen, kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen
9. Goede ondersteuning van de mantelzorger
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Democratie, participatie en financiën
D66 is voorstander van meer democratie en minder politiek. Dat klinkt wellicht 
vreemd uit de mond van een politieke partij maar wij zijn opgericht op die 
nadrukkelijke ambitie. Onze basis is dat wij willen dat inwoners zelf, zoveel als 
mogelijk en wenselijk, gaan over hun eigen bestuur. Daarom hebben wij het initiatief 
genomen voor een ‘Democratisch akkoord’. Dat houdt in dat wij de andere politieke 
partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 uitdagen om dat 
akkoord te ondertekenen. Een akkoord waarin we gaan voor meer democratie en 
minder politiek.

Meer democratie en minder politiek
Op hoofdlijnen betekent het democratisch akkoord dat de ondertekenaars de inwoners 
meer betrekken bij het beslissingen die hen aangaan. Heel praktisch begint dat al bij het 
bepalen wie de formateur wordt voor de coalitie. Meer transparantie tijdens het proces 
wie de nieuwe coalitie gaat vormen, wat het profiel van de gewenste wethouders moet 
zijn, wie die wethouders dan worden enzovoort. Daar stopt het niet, dat is slechts 
het begin. Daarna is onze ambitie dat we een heel nieuwe en eigentijdse manier van 
participeren gaan bedenken en afspreken. Een manier die past bij de zelfstandige 
manier van samenleven en werken binnen de vijf kernen.



Transparantie en duidelijkheid
Transparantie en duidelijkheid moet overal in terugkomen. Op de website, in 
vergaderingen, in verslagen. Er wordt veel nagedacht en nog meer gepraat. En 
dat is goed. Duidelijkheid over wat inwoners mogen verwachten van de gemeente, 
duidelijkheid over wat kan en niet kan, over processen, is onmisbaar om als inwoner te 
kunnen vertrouwen op de gemeente. Hierbij gaat het ook om duidelijke taal, iedereen 
moet kunnen begrijpen waar het over gaat en informatie moet makkelijk vindbaar zijn.

D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar 
inwoners over haar financiën. Dat begint met een heldere en toegankelijke presentatie 
van voornemens en resultaten. Ook vindt D66 transparantie belangrijk om het bestuur 
controleerbaar en afrekenbaar te maken. Daarom zijn wij bijvoorbeeld voorstander van 
een openbaar subsidieregister.

Zo vroeg mogelijk inspraak
Praten we over de juiste dingen? En praten we over dezelfde dingen? Zitten de juiste 
mensen aan tafel als er een besluit genomen wordt? D66 wil dat inwoners zo vroeg 
mogelijk in het besluitvormingsproces inspraak krijgen. Dan is er meer ruimte om 
rekening te houden met de wensen en bezwaren van inwoners.

Burger raadsvoorstel
D66 wil dat inwoners zelf een raadsvoorstel kunnen indienen, als zij 100 handtekeningen 
van kiesgerechtigde Bernhezenaren verzamelen. De gemeenteraad is dan verplicht dit 
voorstel in behandeling te nemen. We verwachten van inwoners dat zij in het voorstel 
aangeven welke maatregelen van de gemeente worden verwacht en hoe eventuele 
kosten worden gedekt.

Regietafel pilot in Heeswijk-Dinther
We willen de ruimte bieden om lokale vertegenwoordigers direct te betrekken bij de regie 
over lokale zorg en ondersteuning. We ondersteunen het voorstel van de werkgroep 
seniorenbeleid Heeswijk-Dinther om een regietafel in te stellen die gekoppeld wordt 
aan onze ambitie om een dementievriendelijke gemeente te zijn.
Burgerparticipatie en lokale vrijwilligers dragen steeds meer essentiële zorg en 
ondersteuning. Maar gelijkwaardige afstemming daarvan met professionals en de 
gemeente is nog zwak. 

Afstemming met professionele zorgleveranciers (zoals Laverhof) moet beter. Het 
project dementievriendelijke gemeente kan gekoppeld worden aan het vormgeven van 
een gezamenlijke regie, om te beginnen in Heeswijk-Dinther, via een regietafel. Aan 
die regietafel vindt de afstemming plaats over wat nodig is voor Heeswijk-Dinther en 
Loosbroek. Deze aanpak maakt financiering vanuit gemeentelijk beleid veel meer voor 
de hand liggend. Juist omdat het zo aansluit bij wat de gemeente al als beleid heeft.
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Van informeren over financiën naar participeren
Invloed van inwoners bij de totstandkoming van de begroting vergroten. Dat kan 
door ‘participatief begroten’ of een ‘burgerbegroting’ waarbij bedrijven en bewoners 
geraadpleegd worden over prioriteiten waar de gemeente geld aan besteedt.

Niet automatisch OZB verhogen
Bij tekorten op de begroting zoeken wij in eerste instantie naar bezuinigingen of  taken 
efficiënter en goedkoper uit  voeren, voor dat een stijging van de lasten aan de orde 
komt. Waar mogelijk worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
bij (het invullen van) bezuinigingen betrokken.

Duurzame financiën
De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dat betekent dat er 
op lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt en tekorten dus niet 
structureel worden aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves. Gelijktijdig is het zonde 
om onnodig veel geld op de plank te laten liggen, terwijl er allerlei zinvolle investeringen 
te doen zijn. Een duurzame begroting is belangrijk voor het opvangen van extra kosten, 
daarbij willen wij de rekening niet doorgeven aan de volgende generaties.

Toekomst van Bernheze
Gemeente Bernheze is (naast Landerd) een van de kleinste gemeenten in de omgeving. 
De gemeentelijke organisatie mist daarmee slagvaardigheid en daadkracht. Veel 
zaken worden samen met andere gemeenten georganiseerd. In deze structuren heeft 
Bernheze minder invloed. We willen voorkomen dat steeds meer werk uitbesteed 
wordt aan adviesbureaus omdat de gemeente niet of onvoldoende de inhoudelijke 
kennis in huis heeft. Dit zijn effecten van de geringe omvang van de gemeente. D66 
wil, gezien de ontwikkelingen, de toenemende taken en het groeiend tekort aan 
deskundige arbeidskrachten, de discussie hervatten over de toekomst van Bernheze 
als zelfstandige gemeente.

Speerpunten democratie, bestuur en financiën
1. De inwoners vroeger betrekken bij besluiten
2. Burger raadsvoorstel met 100 kiesgerechtigde handtekeningen invoeren
3. Klare taal en vindbare informatie
4. Meer zeggenschap over het budget voor eigen kern
5. Inspraak inwoners bij begroting
6. Duurzame begroting
7. Evalueren van Bernheze als zelfstandige gemeente

19



Ruimte om te wonen en leven
Bernheze met haar vijf kernen, kenmerkt zich door een hoge woonkwaliteit. Er is 
relatief gezien veel ruimte voor groen, de winkels in of nabij de dorpen zijn van een 
goed niveau, er zijn nog voldoende scholen en de gemeenschapshuizen voldoen 
volop aan de behoefte van ontmoeting.

Op weg naar een duurzame balans tussen gezondheid en ontwikkeling
Bij ruimtelijke ontwikkeling horen keuzes. We willen dat iedereen ruimte heeft om te 
wonen, werken en leven. We willen duurzaam bouwen en dat er ruimte is voor natuur 
en milieu, want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen. De keuzes die we nu 
maken beïnvloeden niet alleen het leven van huidige inwoners, maar ook dat van hun 
kinderen en kleinkinderen. Dit vraagt erom dat we in de keuzes voor de inrichting 
van ruimte nadenken over wat voor soort samenleving we willen zijn. D66 wil op de 
eerste plaats dat onze keuzes ‘toekomstvast’ zijn. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: nieuwe 
gebouwen duurzaam bouwen en bestaande gebouwen verduurzamen. We willen een 
sociale, onverdeelde samenleving, waarin mensen onderling met elkaar verbonden 
zijn. We proberen in al onze keuzes tweedeling in de samenleving tegen te gaan, ook 
in de ruimtelijke keuzes die we maken. D66 vindt dat iedereen recht heeft op een 
veilige en een gezonde leefomgeving.

D66 heeft vertrouwen in de creativiteit en vindingrijkheid van professionals en inwoners. 
We willen dat ondernemers en bewoners ruimte krijgen om invloed te hebben op de 
keuzes die we maken.
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Toekomstbestendig bouwen als basis voor de woonvisie
D66 vindt dat we de belangen van zowel huidige als toekomstige inwoners moeten 
meenemen in de keuzes die we nu maken ten aanzien van woningbouw. We moeten 
rekening houden met demografische ontwikkelingen zoals krimp en vergrijzing en 
toekomstige woonbehoefte. En dat er binnen de gemeente voldoende geschikte 
woningen voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen, alleenstaanden, mensen met 
een lichamelijke of geestelijke beperking, statushouders en studenten beschikbaar 
moeten zijn. D66 vraagt ook om aandacht voor de woningen in het middensegment. 
Door tekorten in dit segment kunnen mensen uit starterswoningen niet doorstromen. 

Het is nodig om binnen de gemeente bestaande woningen aan te kunnen passen, 
zoals het splitsen of ouderdom-bestendig maken van woningen, stimuleren en waar 
nodig te subsidiëren. Dit is een knelpunt binnen het woningaanbod voor ouderen in 
bijvoorbeeld Heeswijk-Dinther. Dit leggen we vast in onze kaders van de woonvisie. D66 
wil dat gemengde buurten het uitgangspunt van de woonvisie zijn, want we vinden het 
belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden elkaar ontmoeten. 
De woonvisie biedt duidelijkheid aan woningcorporaties en projectontwikkelaars. 
Hierbij is het belangrijk om dit binnen de regio goed af te stemmen, we zien immers 
steeds meer dat mensen regionaal zoeken naar een nieuwe woning.

Betere leefbaarheid door schone en groene buurten
Een onderdeel van preventie waarbij de gemeente en inwoners een belangrijke rol 
spelen in de uitstraling in een buurt. Een gemeente met schone straten, zonder 
kapot straatmeubilair, voorzien van goede verlichting en met goed onderhouden 
groenstroken, kent minder overlast. D66 vindt het daarom een gezamenlijke taak van 
de gemeente en inwoners om de openbare ruimte goed op orde te houden en te 
zorgen voor voldoende groen in de wijken. Regenwater wordt bijvoorbeeld niet goed 
afgevoerd in wijken die sterk versteend zijn.

Opheffen van beperkingen in de toegankelijkheid
Wij willen in de komende jaren extra aandacht voor de toegankelijkheid van de 
dorpscentra en openbare gebouwen voor mensen met een beperking. We willen 
dat iedereen met hetzelfde gemak van alle mogelijkheden gebruik kan maken die de 
dorpscentra de inwoner biedt.

Fietssnelroutes tussen de kernen
De huidige fietssnelroute tussen Oss, Heesch en Nistelrode wordt veelvuldig gebruikt. 
We hebben de afgelopen bestuursperiode geld vrijgemaakt om deze door te trekken 
via Uden naar Veghel. Echter is Loosbroek op het moment niet aangesloten op deze 
fietssnelroute. D66 wil onderzoeken of het mogelijk is om ten zuiden van Heesch een 
afslag te maken in de fietssnelroute via Heeswijk-Dinther naar Loosbroek en deze 
afslag vervolgens door te trekken naar Veghel.
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Goede ontsluiting en verkeersroutes
Naast de fietspaden moeten ook de ontsluitingswegen tussen de kernen veilig 
zijn (bijvoorbeeld van Heeswijk-Dinther naar Heesch en de vierpoot rotonde naar 
Vorstenbosscheweg in Heeswijk-Dinther). Daarnaast moeten nieuwe wijken voorzien 
worden van voldoende ontsluitingswegen. Hierin is in het bijzonder aandacht voor 
Rodenburg, Heeswijkse akkers maar ook bij de Hoeven en De Erven in Heesch. D66 
zal zich ook in de toekomst hard maken om deze ontsluiting goed te organiseren.

Parkeervoorzieningen
Wij willen de blauwe zones binnen de verschillende kernen handhaven. En zijn geen 
voorstander van betaald parkeren. Betaald parkeren in de kernen is niet nodig en zou 
de ondernemers onnodig benadelen.

Carpoolplaatsen
Wij willen de mogelijkheid onderzoeken of de huidige carpoolplaats (Mc Donalds 
Heesch) nog voldoet als het gaat om de beschikbare ruimte. Mocht blijken dat de 
capaciteit van deze carpoolplaats niet voldoende is zullen we met belanghebbenden en 
ondernemers op zoek gaan naar een geschikte uitbreidingslocatie voor de carpoolplaats. 
In Heeswijk-Dinther kan dit door aan te sluiten bij de nieuwe parkeerplaats van Kasteel 
Heeswijk aan de N279.

Schone en gezonde lucht voor iedereen
In onze regio hebben de inwoners veel last van vervuilde lucht. De oorzaak is deels 
vervuiling uit het Ruhrgebied maar ook de snelwegen dragen daar aan bij. Een 
van de belangrijkste oorzaken waar we veel invloed op hebben is de vervuiling die 
veroorzaakt wordt door de veeteelt. Fijnstof, ammoniak maar ook het risico op zoönose 
(infectieziekten die overgedragen worden van dier op mens), moeten met de hoogste 
prioriteit worden teruggedrongen. Dat doen we samen met de provincie en de sector.

Speerpunten ruimte om te wonen en leven
1. Voldoende geschikte woningen voor specifieke doelgroepen
2. Toekomstbestendig bouwen als uitgangspunt van de woonvisie
3. Schone en groene buurten
4. Snelfietsroute ook door Loosbroek
5. Goede ontsluiting van alle kernen
6. Handhaven van blauwe parkeerzones in de kernen
7. Uitbreiden van de carpoolplaatsen
8. Schone en gezonde lucht voor iedereen
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Ondernemerschap, innovatie en werk
Ondernemerschap, innovatie en werk zijn onderwerpen die we niet allemaal op 
individuele wijze zelf willen en kunnen regelen maar waarbij de lokale, regionale 
en landelijke overheid een grote rol speelt. Een goede werkgelegenheid en lokale 
economie zijn belangrijke pilaren waarop een samenleving is gebouwd. Ondernemers 
spelen op verschillende manieren een grote rol in de leefbaarheid van onze kernen. 
Van de ondersteuning van lokale verenigingen, tot de aantrekkingskracht van 
winkelcentra en het bieden van werkgelegenheid.

Investeren in aantrekkelijkheid voor bedrijven
Een goed ondernemersklimaat is onmisbaar en dus vindt D66 het belangrijk dat de 
gemeente aantrekkelijk is voor bedrijven. Uit onderzoek is gebleken dat ondernemers 
in Bernheze het ondernemersklimaat over het algemeen als positief ervaren. De 
goede infrastructuur naar omliggende steden wordt gewaardeerd, er wordt veel 
ondernemerslust herkend en als kracht van de gemeente wordt de groene gemeenschap 
en verscheidenheid aan cultuur benoemd. Het belangrijkste verbeterpunt is een 
soepele en meer constructieve samenwerking tussen ondernemers en de gemeente. 
Dit is over de afgelopen jaren meerdere keren in onderzoek naar voren gekomen en 
moet nog vorm krijgen. D66 gaat ervoor zorgen dat er een verbetering komt in het 
meedenken met de ondernemers om deze zoveel mogelijke ruimte te bieden om zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen.



We steunen hierbij het initiatief om de sociale kaart voor de inwoners inzichtelijk te 
maken voor alle kernen. Er is grote behoefte aan een goede dialoog met de gemeente 
en meer saamhorigheid tussen ondernemers onderling. Actieve communicatie vanuit de 
gemeente richting bedrijven en korte lijntjes met de ondernemers zijn verbeterpunten. 
We willen een gemeente zijn die weet wat er speelt in de sector en de bedrijven; 
een gemeente die zich pro-actief opstelt bij ontwikkelingen, bij het zoeken, zien en 
benutten van kansen. 

D66 is van mening dat de accountmanager van de gemeente de spil moet zijn die 
deze ambitie waarmaakt door pro-actief vraag en aanbod in kaart te brengen en 
communicatie op gang te brengen. Daarnaast intern regelzaken rondom ontwikkelingen 
af te stemmen om efficiënt en effectief op vragen en kansen te reageren. Bijzondere 
aandachtspunten voor de accountmanager zijn bijvoorbeeld het tegengaan van 
leegstaande winkelpanden in de centra, de ontwikkelingen in de agrifoodsector, As50 
samenwerking, ruimte voor kleine industrie en VAB. En het tegen het licht houden van 
lokale lasten voor bedrijven (ten opzichte van de omliggende gemeenten).

Actief inzetten op de agrofoodsector
D66 wil er voor zorgen dat bedrijven en instellingen in gemeente Bernheze, die betrokken 
zijn bij de agrofoodsector, zich samen kunnen verenigen en versterken. Met de extra 
uren die geïnvesteerd worden, wil D66 onder meer dat er gevolg wordt gegeven aan 
de aanbevelingen uit het rapport BO Bernheze (HAS 2016). Er moet aandacht komen 
voor de opvolging binnen de agrarische bedrijven, voor het inzichtelijk en voelbaar 
maken van de mogelijkheden die Agrifood Capital biedt.

Ruimte om te ondernemen
Heeswijk-Dinther, Nistelrode, Heesch, buiten Heesch-West, zitten ook vol. Starters 
en lokale ondernemingen hebben behoefte aan ruimte. De gemeente moet weten wat 
er speelt zodat we creatief en bemiddelend kunnen handelen om bedrijven te laten 
uitbreiden en behouden. De accountmanager moet effectief zijn op dit gebied.

Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)
D66 wil dat de gemeente inzet op maatwerk bij de vrijkomende agrarische bebouwing 
(VAB). Er moet een kader komen waarbinnen ondernemers gestimuleerd en ondersteund 
worden om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. D66 wil dat de gemeente meedenkt 
wanneer initiatieven (a) verloedering tegengaan, (b) de leefbaarheid in de buurt niet in 
opspraak brengen, (c) in overeenstemming zijn met de centrumplannen en de agrarische 
ondernemers in de omgeving, (d) voldoen aan de gewenste kwaliteitsverbetering van 
gebouwen, (e) passen binnen de muren van de bestaande situatie.
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Huisvesting arbeidsmigranten
Veel arbeidsmigranten verrichten allerlei werkzaamheden op agrarische bedrijven in 
onze gemeente. Een goede huisvesting van deze mensen vinden we uiteraard ook 
een belangrijke zaak. We vinden dat de politiek goede, duidelijke, redelijke en haalbare 
randvoorwaarden op moet stellen voor het huisvesten van deze arbeidsmigranten.

Creëren van werkervaringsplekken
D66 vindt dat de gemeente zelf voorop moet lopen waar het het aanbieden van 
werkervaringsplekken betreft. Ook kan de gemeente als werkgever kansen bieden 
aan talent en werkplekken voor mindervaliden. De gemeente werkt actief samen met 
bedrijven en onderwijsinstellingen om de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt 
te verbeteren en zorgt voor stageplekken en reguliere banen.

Proactief investeren in contacten buiten de gemeente
We investeren proactief in de contacten met de ons omliggende steden (Nijmegen, 
’s Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg). Bernheze en Landerd hebben vooral een 
lokale arbeidsmarkt, Oss, Uden en Veghel een regionale arbeidsmarkt. Voor de 
As50-gemeenten is naast de omliggende steden ook Tilburg interessant om jonge 
hoogopgeleiden te vinden. De As50-gemeenten hebben een sterke economie met 
een overwegend agrifood- en industrieel profiel. Meer regionale samenwerking, te 
beginnen bij de As50-gemeenten is daarom wat D66 betreft van essentieel belang.

Gebruik maken van subsidies voor de arbeidsmarkt
D66 zal het bestuur van onze gemeente aansporen om meer gebruik te maken van 
al beschikbare subsidies voor de arbeidsmarkt. Er zijn veel arbeidsmarktprojecten 
van werkgevers. Agrifood Capital werkt om de inzetbaarheid van werknemers, 
werkzoekenden, jongeren en kwetsbare groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
te verbeteren. Er zijn ook verschillende subsidies beschikbaar voor deze projecten. De 
gemeente maakt nog te weinig gebruik van OP-Zuid, INTERREG of de provinciale 
middelen voor innovatieve arbeidsmarktprojecten.

Innovatiekracht vanuit de regio
Innovatie gebeurt vaak in regionale kennisclusters, van Eindhoven (Brainport) tot 
Groningen (Energy Valley). Agri Food Capital is voor D66 het instrument om de 
noodzakelijke innovatie op het gebied van landbouw en voedsel in samenwerking 
te stimuleren. Dit vraagt een lange adem en over de grens van de eigen gemeente 
heen kunnen kijken. Maar uiteindelijk zal het innovatieve werk gedaan worden binnen 
bedrijven. We willen ondernemers uitdagen om aan te haken bij deze regionale 
kennisclusters.
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Circulaire economie, innovatie en duurzaamheid
We richten ons op circulaire economie, innovatie en duurzaamheid. Duurzame energie 
vraagt grote inspanningen. Samen met bedrijven kan daar een slag in gemaakt 
worden door met goede voorbeelden te komen, die uitdagend en realistisch zijn en 
door samenwerkingen op dit gebied aan te jagen. De gemeente moet het goede 
voorbeeld geven door de eigen organisatie zo circulair mogelijk in aanbesteding, 
inkoop en hergebruik te maken. Door ook lokaal minimaal 5 procent van de waarde 
van alle overheidsaanbestedingen in te zetten voor innovatie en verduurzaming kan 
de gemeente zelf als klant meer ruimte bieden voor innovatie en productverbetering.

Speerpunten ondernemerschap, innovatie en werk
1. Duurzaam economisch beleid door samenwerking gemeente met ondernemers
2. Investeren in het vestigingsklimaat van de gemeente Bernheze voor bedrijven 
en zelfstandigen
3. Beter gebruik subsidies stimuleren arbeidsmarkt
4. Stimuleren circulaire economie, innovatie en duurzaamheid
5. Lokale lasten voor bedrijven in balans met omliggende gemeenten
6. Heldere kaders en maatwerk bij vrijkomende agrarische bebouwing
7. Duidelijke en haalbare randvoorwaarden voor huisvesten arbeidsmigranten
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Duurzaamheid, natuur en milieu
D66 gaat voor groen en streeft op lange termijn naar een klimaatneutrale gemeente. 
Dat is haalbaar als een slimme combinatie van maatregelen wordt genomen. De 
lijn is simpel: minder energie gebruiken en de energie die je gebruikt duurzaam 
opwekken. Draaien aan de knoppen moet zowel via subsidies, voorkeursbeleid, 
CO2-beperking als criterium in aanbestedingen als via handhaving en normering.

Verankeren van circulaire economie in beleidskaders
Als Gemeente kunnen we de duurzaamheid binnen de gemeente stimuleren door 
actief eisen te stellen op het gebied van bouw, infrastructuur, afval en events als het 
gaat om circulaire economie. Deze eisen moeten vastgelegd worden in de reguliere 
beleidskaders zodat denken vanuit de circulaire economie niet incidenteel gebeurt 
maar structureel verankerd is.

Fonds voor energiebesparingen
De Gemeente heeft - naast een voorbeeldfunctie door haar eigen gebouwen 
energieneutraal te maken - een belangrijke regierol op het terrein van energiebesparing. 
Energiebesparende maatregelen, zoals dubbel glas, geïsoleerde muren en 
groene daken, leiden tot een win-win situatie. Door woningen en bedrijfspanden 
energiezuiniger te maken, door bijvoorbeeld isolatie, aansluiting op een (duurzaam 
gevoed) warmtenet of zonnepanelen, wordt het milieu gespaard, heeft de gebruiker 
een lagere energierekening en wordt er werkgelegenheid gecreëerd.
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Informatie over de mogelijkheden, geschikte adviseurs of aannemers en de financiering 
zijn soms een probleem. Energiebesparing kan worden versneld door als gemeente – 
waar mogelijk samen met BECO - een actieve rol te spelen door bewoners en bedrijven 
te ondersteunen met kennis en financiële investering.

Coöperatie Bernheze Duurzaam op weg
In navolging van de gemeente Uden wil D66 in Bernheze een coöperatie ‘Duurzaam 
Op Weg’ opstarten. Via deze coöperatie kunnen particulieren en bedrijven elektrische 
auto's delen in Bernheze. Ideaal voor wie geen auto heeft of er even een nodig heeft. 
Via een app kan de deelauto gereserveerd worden. Voor inwoners uit de kernen kan 
dit een uitkomst zijn. In de avonduren en weekenden rijdt het openbaar vervoer minder. 
Met de deelauto kunnen inwoners zich alsnog op een makkelijke en duurzame manier 
verplaatsen. Met het concept Bernheze Duurzaam Op Weg willen we een bereikbare, 
innovatieve, duurzame en flexibele mobiliteitsdienst aanbieden en zal de parkeerdruk 
afnemen. Ook komt er meer leefbaarheid in de wijken. Gezinnen die overwegen een 
tweede auto te nemen, kleine ondernemers of mensen zonder auto kunnen hun 
voordeel doen met een deelauto. Slimmer omgaan met mobiliteit past helemaal bij 
onze duurzaamheidsambities.

Duurzaam bouwen
We willen duurzaam bouwen. We willen op de eerste plaats dat onze bouwkeuzes 
‘toekomstvast’ zijn. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: nieuwe gebouwen zijn duurzaam en 
bestaande gebouwen willen we verduurzamen. Een belangrijke stap hierin is gasloos 
bouwen en het stimuleren om bestaande woningen gasloos te maken, maar ook het 
gebruik maken van warmtepompinstallaties en zonnepanelen in zowel nieuwe als 
bestaande woningen en bedrijfspanden.

Duurzaam ondernemen in het buitengebied
Bernheze bestaat voor een flink gedeelte uit gebied dat nu een gangbare 
landbouwfunctie heeft maar in het licht van de klimaatverandering, terugloop van 
biodiversiteit en de transitie van de landbouw om een nieuw perspectief vraagt. D66 
ziet hier vooral kansen voor duurzame ontwikkeling door ruimtelijk te sturen richting 
een verbindende natuurlijke as met ruimte voor natuurlijke landbouw en agro-toerisme. 
Dit zorgt voor nieuw economisch perspectief gecombineerd met herstel en versterking 
van natuurwaarden.

We hebben behoefte aan boeren die innoveren in plaats boeren die stoppen. Niet 
alleen innoveren binnen de veehouderij maar ook van veehouderij naar andere manieren 
van eiwitproductie. Denk aan insecten en gewassen als bron van eiwitten en andere 
belangrijke voedingsstoffen. Die omschakeling is essentieel voor mens, dier en milieu.
Innovatie als bijvoorbeeld het kweken van insecten zou Bernheze ook een positieve 
uitstraling geven en mensen trekken om van good-practice te leren.
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Afval scheiden stimuleren
De Gemeente heeft de ambitie om de hoeveelheid restafval in 2030 terug te hebben 
gebracht naar 0 kg. Wij willen initiatieven die bijdragen aan het behalen van deze 
doelstelling ondersteunen.

Ecologische verbindingszones
Als onderdeel van de agenda ‘Maashorst en Aa-dal’ zien wij een belangrijke rol voor de 
ecologische verbindingszones. D66 wil deze zones vastleggen in het bestemmingsplan. 
Hierbij moeten we aansluiten bij bijvoorbeeld bestaande plannen van de provincie als 
het gaat om het Aa-dal.

Speerpunten duurzaamheid
1. Verankeren van circulaire economie in het beleid
2. Fonds voor energiebesparingen
3. Elektrische deelauto’s beschikbaar maken in Bernheze
4. Restafval minimaliseren
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Sport, kunst & cultuur en recreatie
Voor toekomstige generaties is creativiteit en kennis van elkaars culturen van 
groot belang. De culturele infrastructuur is de afgelopen jaren verzwakt door 
de bezuinigingen. Bij het verstrekken van gemeentelijke subsidies aan culturele 
instellingen en sport, vindt D66 dat de prioriteit hoort te liggen bij voorzieningen 
voor de jeugd, zodat alle kinderen kennis kunnen maken met muziek en andere 
vormen van kunst en niet worden belemmerd waar het gaat om de mogelijkheid 
iets te doen aan sport, beweging en deelnemen aan kunstzinnige vorming.

Laagdrempelige toegang tot sportverenigingen
Niet alleen voor de gezondheid van kinderen maar ook voor de (sociaal-emotionele) 
ontwikkeling is sport, spel en beweging van groot belang. In de komende periode zal 
D66 zich inzetten om de toegang tot sportverenigingen zo laag mogelijk te maken en 
om toegang tot de sportvereniging voor ieder kind binnen de gemeente mogelijk te 
maken. 

Minder daadkrachtige gezinnen kunnen een beroep doen op een vergoeding van 
sportactiviteiten en zwemlessen. Daarnaast willen we een proef waarbij ook ouders 
direct een aantrekkelijk (commercieel) aanbod krijgen zich aan te sluiten bij dezelfde 
sportclub/vereniging en we spreken daarvoor nationale sportfondsen aan.



Laagdrempelige toegang tot muziek onderwijs
Niet alleen vinden we sport en spel een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling 
van kinderen maar ook het muziekonderwijs willen we toegankelijk maken voor alle 
kinderen in Bernheze. Via de scholen kunnen kinderen kennismaken met muziek en 
D66 wil scholen nog meer gaan stimuleren en ondersteunen in het opnemen van 
muziekonderwijs binnen de lessen. Hierbij zou CUBE  (marktplaats voor cultuuronderwijs 
binnen Bernheze) een rol kunnen spelen. Muziekles moet toegankelijk zijn voor alle 
kinderen. We willen onderzoeken of de subsidie voor muzieklessen breder kan. Door 
ouders zeggenschap te geven over de inzet van deze bijdrage kunnen kinderen 
ook lessen volgen bij professionele muziekdocenten die niet aan een muziekschool 
verbonden zijn. Voorbeelden zijn in Nederland al beproefd in gemeenten als Son en 
Breugel, Hilvarenbeek en Halderberge.

Sociaal culturele activiteiten
D66 volgt de ontwikkelingen van de herinrichting van de Eijnderic, De Pas en Bibliotheek 
met veel interesse. Het uitgangspunt van D66 is dat de nieuwe faciliteiten ervoor 
zorgen dat meer inwoners actief gaan deelnemen aan culturele activiteiten. Daarnaast 
vinden we het belangrijk dat er ook voldoende aandacht voor de sociale functie en 
ontmoeting is.

Kunst in openbare gebouwen
D66 maakt zich sterk voor kunst in de openbare ruimte. Kunst in de openbare ruimte is 
één van de meest zichtbare onderdelen van kunstbeleid in een gemeente. Een goede 
kwaliteit en diversiteit van de werken, een goede staat van onderhoud, zichtbaarheid 
en publieke betrokkenheid maken van kunst in de openbare ruimte een pluspunt voor 
de kernen en hun inwoners.

Natuurprojecten
Voor natuurgebieden in en om onze gemeente leggen we de verbinding met kunst en 
cultuur door een verbinding te zoeken met kunst- en natuurprojecten als Landschappen 
van Allure en Dynamisch Landschap. Land-art, immaterieel erfgoed en ook het op 
een natuurlijke en creatieve wijze vormgeven van routing omdat kunst en cultuur niet 
altijd een ding of een vereniging hoeft te zijn. Het kan ook in de vormgeving van de 
openbare ruimte van belang zijn alsook in de natuur. Naast de omgevingswet heeft 
ook de omgevingskwaliteit onze aandacht.

Monumenten
D66 staat voor behoud en onderhoud van de monumenten van de gemeente - die 
hebben een attractieve waarde voor de gemeente als voor de eigenzinnigheid van 
de dorpsharten (kerk, molen etc). Kasteel Heeswijk en de Kilsdonkse molen zelfs in 
internationale zin. Daarbij hebben we aandacht voor de ontwikkeling van de Heerlijkheid 
Heeswijk-Dinther en het herstel van het landgoed Kasteel Heeswijk als toeristisch 

31



Afschaffen toeristenbelasting
Om recreatie te bevorderen en de regeldruk voor ondernemers in de toeristische sector 
te verlagen willen we de toeristenbelasting afschaffen. In verschillende omliggende 
gemeenten wordt deze belasting al niet geheven, het is hoog tijd dat Bernheze zich 
daarbij aansluit.

Promoten Maashorst en Aa-dal
Binnen de gemeente Bernheze hebben we twee prachtige natuurgebieden; 
Maashorst en Aa-dal. D66 zal zich hard maken voor langetermijnagenda rondom 
deze natuurgebieden. Niet alleen moeten we zuinig omgaan met de prachtige natuur 
die we binnen de gemeente hebben, we moeten dit ook naar buiten uitdragen en 
gebruiken als trekpleister voor recreatie en toerisme. Marketing en profilering van de 
natuurgebieden zal bovendien onze economische sector versterken. Om dit op een 
goede en duurzame wijze te doen is een langetermijnagenda ‘Maashorst en Aa-dal’ 
van belang.

Toeristische fietspaden aanleggen en onderhouden
Een tweede onderdeel van de agenda ‘Maashorst en Aa-dal’ zijn wat D66 betreft de 
toeristische fietspaden. Deze fietspaden kunnen fungeren als aanjager voor toerisme 
en recreatie. Bij deze toeristische fietspaden horen ook informatiezuilen met informatie 
over onze gemeente en een goede bewegwijzering, ook naar de lokale horeca.

Speerpunten Sport, kunst & cultuur en recreatie
1, Sportverenigingen toegankelijk voor alle jeugd van Bernheze
2. Muziek onderwijs toegankelijk voor alle jeugd van Bernheze
3. Ouders zeggenschap geven over de subsidie van muzieklessen
4. Meer kunst in openbare gebouwen
5. Opzetten van kunst- en natuurprojecten
6. Behouden en onderhouden van monumenten
7. Afschaffen toeristenbelasting
8. Promoten van Maashorst en Aa-dal
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Veiligheid
Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet 
in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil 
dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over 
hoe zij hun leven vormgeven. D66 vindt dat ook de Gemeente een rol heeft in het 
beschermen van onze democratische rechtsstaat, als fundament van de vrijheid 
van ons allemaal.

Samenwerken politie, sociaal team en Gemeente
De politie moet kunnen inspelen op lokale problemen en daarom moet de politie goed 
op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de gemeente of in een bepaalde buurt. Dit 
is binnen Bernheze al het geval maar het verdient constante aandacht. De wijkagent 
speelt hierin een cruciale rol. D66 wil dat wijkagenten samen met de Gemeente en 
welzijnswerkers in de wijken optrekken, in het geven van voorlichting, het aanwezig 
zijn bij inspraakmomenten en het op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in 
de buurt.

Digitale veiligheid
Onze samenleving digitaliseert steeds meer. Daarom wordt digitale veiligheid steeds 
belangrijker. Dit vraagt om voldoende inzet en gespecialiseerde medewerkers om 
digitale diefstal en identiteitsfraude tegen te gaan.



Ook hier is preventie van groot belang. D66 wil dat de Gemeente op de eerste plaats 
het goede voorbeeld geeft door haar digitale veiligheid goed op orde te hebben.

Bewustwording en bestrijding ondermijning
Onze gemeenschap wordt bedreigd door de onderwereld die invloed krijgt en uitoefent 
op de bovenwereld. Dat noemen we ondermijning. Dit onderwerp is bij veel mensen 
nog niet iets wat op het netvlies staat. D66 zal aandacht vragen voor de bewustwording 
over dit fenomeen en voor de bestrijding er van.

Veilige fiets- en wandelpaden
Binnen de gemeente wordt veel gebruik gemaakt van de fiets. Op belangrijke routes 
zijn er geen fietspaden beschikbaar en moeten de fietsers de weg delen met het overige 
verkeer. Daarnaast zijn de huidige fietspaden lang niet altijd goed onderhouden. D66 
wil dat alle kernen en de verbindingswegen tussen de kernen beschikken over veilige 
fietspaden. 

De voetgangers en wandelaars moeten zich veilig kunnen bewegingen binnen 
en tussen de verschillende kernen. Om dit tot stand te brengen zal met inwoners, 
belangenverenigingen en Gemeente een ‘verkeersschouw’ gehouden worden in en 
rondom de verschillende kernen om vervolgens tot een gezamenlijk plan te komen 
voor de verbetering van de veiligheid. Waarbij er aandacht moet zijn voor de veiligheid 
van het zowel gemotoriseerd als niet-gemotoriseerde verkeer en waarbij ook aandacht 
is voor met name de ouderen en kwetsbare inwoners.

Speerpunten veiligheid
1. De wijkagent weet wat er speelt en werkt samen met het sociaal team.
2. Zorgen voor digitale veiligheid en het waarborgen van privacy.
3. Bewustwording en bestrijding ondermijning
4. Organiseren verkeersschouw veilige fiets- en wandelpaden.
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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36Colofon
Wij hebben bij het schrijven van dit programma veelvuldig gebruik gemaakt van 
informatie die ons is aangereikt door belangenvertegenwoordigers, inwoners, 
ondernemers en anderen. Omdat wij het belangrijk vinden dat ons programma zoveel 
mogelijk actueel is, aansluit bij de leefwereld van onze inwoners, ondernemers en 
instellingen en we niet de wijsheid in pacht hebben, hebben wij met dank voor die 
input, daar gebruik van gemaakt. Dat geldt ook voor onderzoeksrapporten waar de 
Gemeente Bernheze (mede)opdrachtgever voor is geweest.
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Wie zwijgt, stemt toe. 

Wie opstaat, bouwt mee.

Stop het populisme. 

Steun het optimisme. 

Nu is het moment.

Grootste onderwijsinvestering in jaren.

Groenste regeerakkoord ooit.

Werken gaat meer lonen.

Sluit je aan, word lid en ontvang het boek

'Optimist in de politiek' 

van Alexander Pechtold.

https://wordlid.d66.nl/

bernheze.d66.nl

@D66Bernheze

/D66Bernheze

D66Bernheze


