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Verkiezingsprogramma Samenwerking’95 – Gemeenteraadsverkiezingen 2018

4 stippen aan de horizon
Een meerderheid van de kiezers stemde tijdens de Burgerpeiling op 4 oktober 2017 vóór opsplitsing
van de gemeente Haaren. Op basis van deze uitslag nam de gemeenteraad op 21 december een
besluit over de toekomst van de gemeente Haaren. De toekomstige, gemeentelijke herindeling is
daarmee een feit. De 4 gele stippen in het logo van Samenwerking’95 staan voor de 4 dorpen. Met
ingang van de volgende raadsperiode staan ze figuurlijk gesproken voor 4 stippen aan de horizon.
Deze horizon ligt voor alle vier de dorpen anders. Helvoirt gaat naar Vught, Haaren naar Oisterwijk,
Esch naar Boxtel en Biezenmortel naar Tilburg. In de grensgebieden bepalen de inwoners mogelijke
aanpassingen.

Voorbereiden op de toekomst
Samenwerking’95 wil de opsplitsing soepel laten verlopen. Om die reden kiezen we bewust voor
‘Nog één keer de schouders eronder’ als slogan en belofte voor de gemeenteraadsverkiezingen van
2018. Het begrip ‘samenwerking’ zit niet alleen in de naam van onze partij. Sinds de oprichting in
1995 hebben we samen vorm én inhoud gegeven aan het gemeentebeleid. Schouder aan schouder
blijven we dat doen totdat de opsplitsing een feit is. Daar kunt u als kiezer op rekenen.

Samenwerking’95 waarborgt ook in de volgende raadsperiode een zorgvuldig bestuurlijk proces:


Oog voor belangen alle inwoners, verenigingen en ondernemers



Betrokkenheid inwoners creëren bij gemeenschappelijke plannen



Heldere communicatie over gevolgen opsplitsing naar aanleiding van vragen en verzoeken



Heldere overdracht van de ondersteuning bij zorgvragen



Goede overdracht van evenementen



Duidelijk vastleggen van verenigingsbelangen



Belangenbehartiging agrariërs en andere ondernemers

Samenwerking’95 realiseert zich dat de gemeentelijke opsplitsing grote gevolgen heeft voor de
ambtelijke organisatie. Uiteraard bieden we ook hier de gewenste ondersteuning.
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Dienstverlening
Als inwoner bent u tevreden over de dienstverlening van de gemeente Haaren. Diverse
cliënttevredenheidsonderzoeken onderstrepen dit gevoel. Vanzelfsprekend wil Samenwerking’95 de
kwaliteit van deze dienstverlening handhaven. In de volgende raadsperiode zetten ons daarvoor met
ziel en zaligheid in. En we maken er werk van om deze kwaliteit ook binnen de nieuwe gemeentes te
borgen.

Zorg en ondersteuning
Veel inwoners zijn afhankelijk van allerlei voorzieningen die de gemeente aanbiedt. In onze ogen is
het cruciaal dat deze voorzieningen op peil blijven. Zo mogen grote bezuinigingen geen invloed
hebben op de kwaliteit van de jeugdzorg. Maatwerk is het uitgangspunt. Voor Wmo-voorzieningen
blijft LoketWegwijs het centrale punt. De gesprekken aan huis hebben de afgelopen 4 jaar hun
meerwaarde bewezen.

Vrijwilligers en mantelzorgers vertolken binnen de gemeenschap een rol die van onschatbare waarde
is. Ook in Haaren zijn veel inwoners en verenigingen daarvan afhankelijk. Samenwerking’95
ondersteunt in de komende raadsperiode het werk van vrijwilligers en mantelzorgers. Bijzondere
aandacht besteden we aan de thema’s vergrijzing, eenzaamheid, armoede en het toenemend aantal
dementerenden.

Financiën
De gemeente Haaren staat er financieel heel goed voor. Voor de komende jaren heeft
Samenwerking’95 twee speerpunten in het financiële beleid. Allereerst willen we niet meer dan een
trendmatige verhoging van de OZB. Ook mogen de overige gemeentelijke lasten voor onze inwoners
niet duurder worden.

Duurzaamheid
Samenwerking’95 leverde een flinke bijdrage aan de vele duurzaamheidprojecten binnen de
gemeente. Deze projecten hebben we samen met inwoners en ondernemers geinitieerd en
uitgevoerd. Samenwerking’95 geeft na de verkiezingen graag een vervolg aan deze nieuwe
initiatieven. Zo gaan we ons bijvoorbeeld actief inzetten voor de zogenoemde circulaire economie.
Samenwerking’95 is niet alleen een groot voorstander van het hergebruik van producten en
grondstoffen. We zijn ook een warm pleitbezorger van de noodzakelijke overgang van aardolie,
aardgas, steenkool naar duurzame energie.
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Leefbaarheid
Leefbaarheid komt bij Samenwerking’95 op de eerste plaats. Aan dit cruciale thema geven we voor
elk dorp anders vorm en inhoud. We zijn trots op de leefbaarheidsprojecten die in Biezenmortel,
Esch, Haaren en Helvoirt zijn gerealiseerd. En we steunen grote projecten, zoals De Vorselaer, Den
Domp en Willibrordusschool.
Samenwerking’95 gaat ook graag aan de slag met de uitkomsten van de thema-avonden over
leefbaarheid. Inwoners brengen immers als beste de behoeftes en wensen onder woorden. Bij het
verstrekken van subsidies bekijken we de relatie met leefbaarheid nauwkeurig.

Woningbouw
Samenwerking’95 gaat door met de vele woningbouwprojecten in onze gemeente, zoals Den Hoek,
Hasselbraam, de Klim-op, Beekdal, Capucijnenhof en Reigerskant. Samenwerking’95 gaat er voor
zorgen dat de woningbouw, ook na de opsplitsing, niet onnodig wordt vertraagd. Samenwerking’95
maakt zich de komende 3 jaar hard voor toekomstige woningbouwplannen in de 4 dorpen, die na de
opsplitsing worden uitgevoerd.

Verkeer en veiligheid
Samenwerking’95 continueert het huidige beleid ten aanzien van de N65. Daarbij besteden we
speciale aandacht aan de tijdelijke maatregelen in alle dorpen. Daarnaast zijn we continu bezig om
de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op en rond de spoorwegovergang in Esch te verbeteren.
Het opknappen van de Torenstraat in Helvoirt willen we nog voor de opsplitsing realiseren.

De inzet van een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in onze dorpen hebben we als positief
ervaren. Na de verkiezingen zetten we in op voortzetting en uitbreiding hiervan. Zo willen we
bijvoorbeeld initiatieven ontplooien om snelheidsovertredingen en het toenemend vrachtverkeer in
de dorpen terug te dringen.

Biezenmortel duurzaam leefbaar!


Maximale steun voor het project Vorselaer en St. Franciscusschool



Nieuwe locatie in 2018 voor woningbouw in Biezenmortel



Verbetering van het fietspad aan de Biezenmortelsestraat



Maatwerk bij LoketWegwijs voor Wmo, jeugdhulp en werk



Blijvende waardering en subsidiering voor (sport)verenigingen.
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Esch duurzaam leefbaar!


Nieuwbouw basisschool St. Willibrordus en ontwikkeling terrein aan de Postelstraat voor de
opsplitsing



Bouwen van koop- en huurwoningen in de Reigerskant voor starters, doorstromers en
senioren



Voortzetting ‘Denktank Verkeer’ om realistische, betaalbare oplossingen voor
verkeersproblemen te bedenken



Inzet BOA voor controle op doorgaand vrachtverkeer en handhaving parkeerverbod voor
vrachtwagens



Maatwerk bij LoketWegwijs voor Wmo, jeugdhulp en werk



Blijvende waardering en subsidiering voor (sport)verenigingen.



Realisatie opknappen Leunisdijk / Dorpsstraat



Duurzame oplossing brug Groenendaal

Haaren duurzaam leefbaar!


Aandacht en steun voor ontwikkeling van Den Domp



Start met woningbouw (o.a. seniorenwoningen) in 2019 op locatie Beekdal



Realisatie van een plein voor het gemeentehuis (uiterlijk in 2019)



Verbetering bereikbaarheid en parkeergelegenheid in het centrum



Maatwerk bij LoketWegwijs voor Wmo, jeugdhulp en werk



Blijvende waardering en subsidiering voor (sport)verenigingen

Helvoirt duurzaam leefbaar!


Afronding centrumplan met verkoop de oude Dr.Landmanschool



Ondersteuning duurzaamheidsproject De Margriet



Realisatie opknappen Torenstraat en Achterstraat



Tweerichtingsverkeer fietspaden N65 naar Vught (tijdelijk)



Vervolg stapsgewijze realisatie woningen in Den Hoek.



Maatwerk bij LoketWegwijs voor Wmo, jeugdhulp en werk



Blijvende waardering en subsidiering voor (sport)verenigingen
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