Samen
verder
bouwen

Verkiezingsprogramma
Onze ‘bouwplannen’ lees je op www.dorpspartij.nl

Huisje,
boompje,
beestje...
Lekker wonen, leren en werken in een
veilige omgeving met fijne mensen in je buurt.
Iedereen doet mee, op z’n eigen manier.
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De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan.

Op basis van inhoud en gezond verstand moeten we het gesprek

Op 16 maart aanstaande is het zover. Voor de Dorpspartij

met elkaar blijven voeren om overeenkomsten en oplossingen te

ben ik deze verkiezingen lijststrekker. Samen met

zoeken, én uit te voeren. In plaats van telkens tegenstellingen te

onze kandidaten heb ik er zin in!

creëren en daardoor maar niet vooruitkomen.

WAAROM DE DORPSPARTIJ?

De Dorpspartij zoekt liever eerst het gesprek op, dan meteen

Met de Dorpspartij ben ik min of meer opgegroeid. Mijn vader was

de confrontatie. We schuwen deze laatste overigens niet, als

een van de oprichters van onze partij. Bij ons thuis werd aan de

het gaat om het nemen van beslissingen in het belang van onze

keukentafel en op verjaardagen heel vaak gesproken over zaken

inwoners.

die in onze gemeente gebeurden en wat er beter of anders kon.
Pas na het overlijden van mijn vader in 1992, ben ik echt politiek

WAT IS DE DRIVE OM DOOR TE GAAN?

actief geworden, omdat ik enerzijds in zijn voetsporen wilde

Wat in gang gezet is de afgelopen jaren onder invloed van de

treden, anderzijds omdat het politieke klimaat van die tijd niet

Dorpspartij, werpt nu zijn vruchten af. Desondanks is er in onze

fijn was en er nauwelijks naar de mensen werd geluisterd. Mede

gemeente nog veel te doen: zijn er nog steeds zaken die beter of

dankzij de bestuurlijke invloed die de Dorpspartij de afgelopen

anders kunnen. Hoe de Dorpspartij over een aantal onderwerpen

jaren heeft kunnen uitoefenen heeft er een omslag plaats-

denkt - en wat er volgens ons nog moet gebeuren - lees je in dit

gevonden in de manier van werken en de wijze waarop er naar

programma.

mensen wordt geluisterd bij het nemen van beslissingen.
JOUW STEM TELT EN IS BELANGRIJK!
WAT IS ER DAN ZO BIJZONDER

Met jouw stem kan de Dorpspartij nog meer waarmaken. Laat

AAN DE DORPSPARTIJ?

hem dan ook duidelijk doorklinken in het stemhokje op 16 maart

De Dorpspartij is een partij die tussen de mensen staat en

aanstaande. Want daarna houdt het voor ons niet op, maar

waarbij je mag zijn wie je bent. We staan voor directe en open

begint het pas!

communicatie. De Dorpspartij vindt dat het haar taak is om
mensen te verbinden in plaats van kloven te slaan. Ieder mens
heeft namelijk een talent dat de moeite waard is om gezien te
worden.

Wilmie Steeghs

Wilmie Steeghs

Voldoende
betaalbare
woningen
voor jong
en oud.
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Toon Coopmans

SAMENVATTING
De Dorpspartij is een lokale partij die luistert naar de inwoners

We kunnen nog beter investeren in toerisme en recreatie:

en die verbindt. Verwacht van ons geen gekke dingen. We zijn

investeren in bijzondere en gewaagde recreatieve publieks-

koersvast en opereren vanuit een positieve houding: wij handelen

trekker(s) om onze gemeente nog aantrekkelijker en vol

op basis van inhoudelijke argumenten en met de wil om er met

beleving te maken.

alle betrokken partijen uit te komen.
Goed wonen in onze gemeente kan alleen wanneer het
De Dorpspartij kiest voor een ruimhartig sociaal beleid. Stevig

woningaanbod gevarieerd is. Zo vinden we dat er voldoende

inzetten op het voorkomen van armoede en het realiseren van

betaalbare woningen dienen te zijn voor jong en oud, zodat

warme ondersteuning van onze inwoners die zorg nodig hebben.

we onze gemeente en onze dorpen aantrekkelijk houden om

We kiezen voor een heldere financiële koers: zorgen dat de

er te blijven wonen. De hoeveelheid steen en groen moet in

gemeentelijke financiën op orde zijn voor mogelijke risico’s,

evenwicht zijn. Zowel uit oogpunt van ons klimaat maar zeer

maar daarnaast durven we ook investeringen te doen in het

zeker als het gaat om het leefbaar houden van onze dorpen

belang van onze gemeente en haar inwoners.

en wijken.

Het moet goed leven zijn in onze gemeente Gemert-Bakel.

De agrarische sector is nog altijd van een behoorlijke omvang

Daarom investeren we in een passend voorzieningenniveau

Gemert-Bakel. Niettemin zal deze de komende jaren krimpen.

op het gebied van cultuur, sport en onderwijs. Duurzame

Dat betekent dat een goed doordachte omgevingsvisie op ons

onderwijsgebouwen, MFA’s, het verenigingsleven, onze

buitengebied nodig is. Tevens betekent dat ook, dat samen met

sportaccommodaties en in plaatsen waar kunst en cultuur

inwoners, agrariërs, gemeente en provincie toegewerkt dient te

gemaakt en beleefd wordt.

worden naar een gezonde leefomgeving en een duurzame
bedrijfsvoering. Aan de ene kant door regels te stellen en te
handhaven, aan de andere kant door duidelijke spelregels bij
aanvragen op te stellen.

IEDEREEN KAN MEEDOEN
In Gemert-Bakel zorgen we goed voor elkaar. Als

WERK, INKOMEN, SCHULDEN, ARMOEDE

gemeente moeten we - waar nodig - ondersteuning

We stimuleren graag onze inwoners om te kijken wat ze wél

bieden en zorgen dat zorgen voor elkaar, ook mogelijk

kunnen om zo weer deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

is. We willen warme ondersteuning voor onze inwoners

Ieder mens heeft immers een talent en kan iets betekenen.

die zorg nodig hebben en een ruimhartig armoede-

Maar ook onze inwoners die dat om een of andere reden

beleid zodat mensen mee kunnen blijven doen.

niet kunnen, of daarvoor een duwtje in de rug nodig hebben,

Daarnaast blijven we ons sterk maken voor een

moeten toch mee kunnen doen.

goede toegankelijkheid, positieve gezondheid,
goede beweging voor iedereen en blijven onderwijs

Daarom bieden we ze een helpende hand door:

en cultuur onze speerpunten.

• Het terugdringen van laaggeletterdheid, door te blijven

investeren in het Taalhuis, zowel voor NT1 als voor NT2
ZORG
Zorg verlenen we in onze gemeente als het even kan, lokaal en

inwoners.
• Projecten opzetten, zodat mensen met een afstand tot de

dichtbij. Dat kunnen we doordat onze plaatselijke zorgstructuur

arbeidsmarkt weer aan de slag kunnen. Het voeren van een

van Dorpsondersteuners, werkgroepen zorg, de zorgcoöperatie

goed ‘social return’- beleid is daarvoor een vereiste.

en een gebiedsteam met professionals in onze gemeente, zo is

• Verdere doorontwikkeling van het bestaande armoedebeleid.

ingericht, dat men elkaar snel weet te vinden en op deze manier

Waarbij niet alleen specifiek (maatwerk)faciliteiten worden

zorgvragen passend kan beantwoorden of oplossen. Is de zorg-

geboden aan uitkeringsgerechtigden en alleenstaande ouders,

vraag te groot, dan schakelen we ons netwerk in de regio in.

maar ook aan inwoners die werken en met hun salaris netto
net boven de uitkeringsgrens balanceren.

Dat betekent dat we het van belang vinden dat:
• Onze inwoners laagdrempelig toegang houden tot zorg in

eigen dorp.

• Het ondersteunen – waar nodig – van de vele goede initiatieven

die in onze gemeente actief zijn, zoals onder andere Stichting
Leergeld, Stichting Kledingbank en Handje geluk.

• Aandacht en voldoende ondersteuning blijft voor onze

mantelzorgers.
• Initiatieven van inwoners of vanuit de kernen zelf blijvend

TOEGANKELIJKHEID
Meedoen betekent ook dat we een toegankelijke gemeente

worden ondersteund (zoals onder andere dagbesteding voor

willen zijn voor iedereen, ongeacht afkomst, huidskleur,

ouderen de Vrije Verbinding, de Ontmoeting, het Boeren-

genderkeuze of beperking. Je mag gewoon zijn wie je bent.

bondsmuseum of de Kruidenhoeve, en Chill Out, Teenz voor

Jij telt, je wordt gezien en samen maken we deze gemeente

kinderen).

inclusief: dat wil zeggen een gemeente voor ons allemaal en

• Nieuwe woon- en zorgconcepten worden doorontwikkeld in

onze gemeente.
• We in het kader van Beschermd Wonen we vanaf 2022

mensen die psychisch kwetsbaar zijn goed kunnen opvangen
en begeleiden.

met respect voor elkaar.

Dat betekent dat we vinden dat:

Dit dient te gebeuren:

• We ons moeten blijven inzetten voor een toegankelijke

• Door behoud van een goed gespreid aanbod van Kinder-

gemeente waar iedereen mee kan doen. Bijvoorbeeld door
te gaan voor zo veel mogelijk drempels weg en ook voor
mensen met een beperking kansen creëren om in onze
gemeente mee te kunnen doen.
• Er blijvende aandacht moet zijn voor initiatieven zoals een

Dementievriendelijke gemeente, Kinderen in armoede, Eén
tegen eenzaamheid.
• We onze inwoners bij onze plannen moeten blijven betrekken

door het regelen van een natuurlijke manier van cliënt-

opvang en Voor en Vroegschoolse Educatie.
• Door het verder doorontwikkelen van het ‘expertise centrum’

op SBO Petrus Donders.
• Door uitbreiding van de pilot ‘ gemengde peuter- en kleuter

groep’ en het behouden van de Syntheseklas.
• Door kinderen te laten kennismaken met het plaatselijke

bedrijfsleven in het kader van hun verdere ontwikkeling en
beroepskeuze.
• Door kinderen - naast de reguliere vakken - ook hun creatieve

betrokkenheid en inspraak, en door te communiceren in

talenten te laten ontwikkelen door middel van bijvoorbeeld

begrijpelijke taal.

Meer Muziek in de Klas of Creatief programma Do It.
• Het verder doorontwikkelen van het Integraal Huisvestingsplan

CULTUUR
De Dorpspartij heeft een warm hart voor alles wat met muziek,
kunst en cultuur te maken heeft en wil daarin ook volop blijven
investeren.

voor al onze scholen.
• Het realiseren van een nieuw Kind Centrum Berglarenschool,

waarbij tevens gekeken wordt naar de toekomst van de andere
twee scholen in Gemert-Zuid.
• Het verplaatsen van het Macropediuscollege.

Onder andere door middel van:
• Het realiseren van een permanente expositieruimte voor

• Het faciliteren van nieuwvestiging van een Kind Centrum in de

nieuw te ontwikkelen wijk Doonheide III in Gemert.

plaatselijke cultuurmakers.
• Verder vormgeven aan een gezamenlijk cultuurhuis Kunstlokaal

en de Eendracht.
• Het stimuleren van jong talent voor onze muziekverenigingen,

bandjes, solo carrières of andere gezelschappen.

JONGEREN
Er gebeurt veel in Gemert-Bakel. We vinden het belangrijk dat
onze jongeren mogelijkheden en ruimte krijgen zichzelf te zijn
en zich te ontwikkelen. Naast een gevarieerd onderwijsaanbod

• Het stimuleren en faciliteren van diverse cultuur cafés.

in onze gemeente dient er voldoende (bewegings-) ruimte te zijn

• Het in samenspraak met cultuurmakers en partners van het

en plekken waar jongeren kunnen chillen. Ook heeft corona een

cultuurhuis opstellen van een gemeentelijk cultuurbeleid.
ONDERWIJS
De Dorpspartij staat voor het stimuleren van de ontwikkeling van
kinderen door goede opvang en goed onderwijs te geven in onze
gemeente, op basis van een doorgaande leerlijn van 0 tot 18 jaar.

grote wissel getrokken op het leven van onze jongeren.

Daarom staan we voor:

GEZONDHEID, BEWEGEN EN SPORT

• Voldoende speelgelegenheden in onze gemeente voor de

We willen een gemeente zijn waar het goed leven is. Alle

jongere jeugd.
• Het stimuleren van een gezonde leefstijl en het voorzien in

basisvoorzieningen willen we in onze gemeente blijven
aanbieden, zodat het aantrekkelijk blijft om hier te wonen en

volop bewegings- en sportmogelijkheden, ook voor jeugd

verblijven. Hierbij zetten we vol in op de betrokkenheid van

met een beperking.

verenigingen bij de exploitatie en de verduurzaming van hun

• Gepaste aandacht voor eenzaamheid onder jongeren als

accommodaties.

gevolg van corona.
• Een open aanpak van alcohol en drugs (maak het bespreek-

baar en doe er samen iets aan).
• Inzet van onze jongerenwerkers aan de hand van een

gevarieerd werkplan en gericht op voorlichting en preventie
• een passend opleidingstraject of andere passende begeleiding

voor jongeren die vastlopen, zodat ze weer verder kunnen
• het blijven faciliteren van jongerencentra.
• voldoende ruimte en gelegenheid om festivals en evenementen

te organiseren.
• behoud van buslijnen die we hebben en inzetten op uitbreiding

van het busnetwerk.

SPORT
Op het gebied van gezondheid en sport zetten we in op:
• Een goed beheer van de spotvelden en sportaccommodaties

in onze gemeente.
• Blijvende aandacht voor de positieve gezondheid in onze

gemeente bij onze inwoners en daar waar nodig, bij te sturen.
• Faciliteren van de verenigingsstructuren en het behoud van

vrijwilligers voor sportverenigingen.
• Het verder vorm geven van het Lokaal preventie akkoord en

het Lokaal beweeg akkoord waar initiatieven van onze
inwoners op het gebied van bewegen en gezondheid
uitgevoerd kunnen worden.
• Het uitbreiden van de inzet van onze Buurtsportcoaches en

beweeginitiatieven voor jongeren.
• Het behoud van deelname Uniek Sporten De Peel, waardoor

mensen met een beperking kunnen (blijven) sporten.

Onze dorpen
aantrekkelijk
houden om
er te blijven
wonen.
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Yorick van Lieshout

Hoeveelheid
steen en
groen moet
in evenwicht
zijn.
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Stan van Kollenburg

BUITENGEBIED IN BALANS
De agrarische sector is nog altijd van een behoorlijke omvang

Het stoppen van bedrijvigheid in het buitengebied zorgt voor

Gemert-Bakel. Niettemin zal deze de komende jaren krimpen.

leegstand. Vervallen of niet meer gebruikte gebouwen zijn niet

Dat betekent dat een goed doordachte omgevingsvisie op ons

alleen lelijk, maar ook zorgelijk vanwege potentiële criminele en

buitengebied nodig is. Tevens betekent dat ook, dat samen met

andere ongewenste ontwikkelingen. We willen in kaart brengen

inwoners, agrariërs, gemeente en provincie toegewerkt dient

waar we welke bedrijven willen vestigen (visie), en kiezen naast

te worden naar een gezonde leefomgeving en een duurzame

herbestemming van deze panden ook voor slopen.

bedrijfsvoering. Aan de ene kant door regels te stellen en te
handhaven, aan de andere kant door duidelijke spelregels bij
aanvragen op te stellen.

• De omgevingsvisie in onze gemeente dient verder uitgewerkt

te worden, zodat duidelijk is voor iedereen, welke ontwikkelingen waar wel of niet kunnen plaatsvinden.

TRANSITIE VAN ONS BUITENGEBIED

• Bewustwording consument en stimuleren innovatie van

Onze gemeente is een landelijke gemeente waarin van oudsher

agrarische bedrijven, inzake terugdringen van ammoniak en

in het buitengebied veel agrarische bedrijvigheid plaatsvindt.

fijnstof.

De komende jaren zal deze bedrijvigheid verminderen. De weg

• Samenwerking tussen boer, inwoner, overheid.

daarnaar toe vraagt wat van ons allemaal. In de maatregelen die

• Stimuleren van natuur-inclusieve landbouw initiatieven

we willen zit daarom een mix. De gemeente die regels ontwerpt

• Gemeentelijke regelgeving aan voorkant ontwikkelen en hand-

om een duurzame veehouderij te stimuleren met een positief
effect op de gezonde leefomgeving, de boer die geprikkeld en
gecontroleerd wordt op de verduurzaming en het prikkelen van
de consument om te kiezen voor een eerlijk stuk vlees tegen
een eerlijke prijs. Zo werken we aan een gezond Gemert-Bakel
waarin inwoner én boer hun toekomstperspectief behouden.

haven, waarbij een duidelijk proces bij aanvragen een voorwaarde is.
• Leegstand boerderijen in buitengebied aanpakken: gebieds-

visie, slopen en herbestemmen.
• Onderhoud openbaar groen op orde, zowel binnen als buiten

onze kernen.

We kiezen
voor een
ruimhartig
sociaal
beleid!
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Angelique van de Wetering

HET IS FIJN WONEN IN GEMERT-BAKEL
Goed wonen in onze gemeente kun je zeker. Maar dan moet je

Daarnaast maken we ons zorgen om de druk op de vrijwillige

mensen ook wat bieden. Er moet dus een flexibel en gevarieerd

brandweer. Wij willen bekijken hoe houdbaar de constructie met

aanbod zijn waar jong en oud mee uit de voeten kan. Anders

vrijwilligers is en waar we in financiële of materiële zin moeten

trekken mensen weg. In de huurmarkt is de huidige samen-

investeren. De Dorpspartij gaat dan ook voor:

werking met Goed Wonen van groot belang. In de koopmarkt

• Het vaststellen van de kaders van het beleidsplan Integrale

vinden we dat de gemeente veel meer de regie moet pakken en
niet alles aan de markt over moet laten. We moeten nadenken

Veiligheid en het aanpassen van het handhavingsbudget.
• Intensiever handhaven op intensieve veehouderij, illegale

wat voor aanbod we willen hebben. Daarnaast valt ons op dat

bewoning recreatieve woningen, ondermijning, structurele

de verhouding tussen steen en groen de laatste jaren erg rood

controle van bedrijven op mogelijke criminele activiteiten;

is doorgeslagen. We willen meer groen in onze dorpen.

• Handhavers in eigen dienst.

Zo behouden we de charme van de dorpen in Gemert-Bakel.

• Aantrekkelijk houden vrijwillige brandweer (financieel,

• Zorgen dat je voldoende gevarieerd woningaanbod hebt.

materieel).

• Meer regie op wat we willen bouwen, niet alles aan de markt

overlaten.

MONUMENTEN

• Als je bouwt, dan groen en stenen in evenwicht.

Extra aandacht voor de monumenten in onze gemeente.

• Overlast hondenpoep.

De gebouwen staan er, zijn prachtig, maar vragen wel om
gebruik dat past bij deze tijd. Daarom willen we met respect

VEILIGHEID EN HANDHAVING

voor de historie naar een toekomstbestendige functie voor het

In Gemert-Bakel regelen we de dingen het liefst zelf, en zijn we

kasteel Gemert, Parochiehuis Bakel, onze kerken en andere

een tikje eigenwijs. Maar wat als dit zaken zijn die niet mogen,

monumentale gebouwen die leeg komen staan.

omdat anderen hier nadeel van ondervinden? Dan moeten we

• Toekomstbestendige functie voor kasteel Gemert met respect

handhaven. Handhaving is in onze gemeente een zorgpunt. We
willen extra inzet op handhaving en maken hiervoor middelen vrij.

voor de kaders van de raad.
• Koesteren van onze monumenten en sturen vanuit gemeente

op herbestemming in overleg met eigenaren en heemkunde.

IN GEMERT-BAKEL IS ALTIJD IETS TE BELEVEN!
ECONOMISCH BELEID, TOERISME

• Na te denken over het stimuleren van innovatieve vervoers-

EN BEREIKBAARHEID

mogelijkheden, (fietsstraten, snelfietspaden, deelauto’s), maar

Gemert-Bakel heeft veel te bieden op het gebied van toerisme

ook kijken in hoeverre een station in onze gemeente in de

en economie. Het landelijk karakter en onze kernen zijn de
moeite waard om te vertoeven. Onze ligging en bereikbaarheid
in de regio maken dit wel lastig. Hoe houden we ons gebied
aantrekkelijker voor economische en toeristische ontwikkelingen?

nabije mogelijk is.
• Meer ruimte voor de plaatselijke VVV en inzet van het regionale

toeristische concept ‘Land van de Peel’.
• Stimuleren dat ‘bijzondere’ winkels zich settelen in onze

kernen: te denken valt aan bijvoorbeeld een Toko, speciaalWe kiezen voor het aanboren van ´nieuwe´ winkels, de verbinding
tussen onderwijs en werk voor met name technische vakmensen, creëren van aantrekkelijke buitenruimte in de centra,

zaak voor mediterrane of Arabische producten, een
hoedenwinkel.
• Vakmensen (timmerman, loodgieter, elektricien), faciliteren van

en het veel beter uitbuiten van toerisme en recreatie door te

onderwijspartijen en verbinding onderwijs naar werk. Wij willen

investeren in een grote publiekstrekker en promoten van het

eraan bijdragen dat bedrijven makkelijker aan geschikt

gebied:
• Het centrum van Gemert en van Bakel aantrekkelijker maken

personeel kunnen komen
• Fysiek de natuurgebieden Stippelberg en Grotelse Heide aan

om te blijven ondernemen, te recreëren en cultuur te beleven,

elkaar verbinden zodat een grote groenzone ontstaat waar je

door deze twee te upgraden.

prettig in kunt verblijven.

• Voldoende bedrijfskavels beschikbaar voor bedrijven die zich

buiten onze centra op onze industrieterreinen willen vestigen.
• Omarmen en inzetten op ontsluiting op de A50 vanuit Gemert,

eerste aanzet maken voor rondweg Bakel en de rondweg
Gemert via N605, Koksedijk leiden naar N616 richting Erp, dan
wel via Coxe baan weer naar N279.

• Voldoende hotels en B&B faciliteiten in onze gemeente.

Heel goed
luisteren
naar de
inwoners.
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Marjon Verkuijlen

ELKE KERN IS UNIEK
We zijn trots op de eigenheid van elk van onze zeven kernen.

BAKEL

Elke kern heeft een duidelijk ‘eigen’ gezicht. Wat zij gezamenlijk

In Bakel willen we de komende jaren ons inzetten voor:

hebben is, dat zij alle zeven van ‘onder op’ worden aangestuurd

• Behoud van het Parochiehuis.

in een netwerkstructuur van elkaar kennen, elkaar willen zien en

• Een levendig centrum, waar ondernemen en recreëren een

elkaar willen helpen. Van groot belang zijn daarbij de dorpsraden,
de werkgroepen zorg en de dorpsondersteuners. Omdat geen
van de kernen hetzelfde is, verdienen ze daarom ook bijzondere
aandacht.

vaste plek hebben.
• Afwaardering en herinrichting van de Gemertseweg, School-

straat en Auerschootseweg en de eerste aanzet maken voor
een rondweg om Bakel.
• Een goede en open woon- en zorgontwikkeling op het land-

GEMERT

goed Bakel waarbij het Kabouterbos en de hospice in ieder

In Gemert willen we de komende jaren ons bijzonder inzetten

geval behouden blijven.

voor:

• Hilakker fietsveilig maken.

• Een levendig centrum, waarin ondernemen, recreëren en

cultuurbeleving een vaste plek hebben.
• Goede onderwijshuisvesting in Gemert-Zuid en verplaatsing

van het Macropediuscollege.

MILHEEZE
In Milheeze vinden we dat de komende periode vaart gemaakt
mag worden met:

• Een cultuurhuis in het centrum van Gemert.

• Herinrichting van het centrum, inclusief wonen en supermarkt

• Revitalisering van de wijk ‘ Paashoef’.

• Verdere uitwerking van de vernieuwing van het gemeen-

• Een upgrade van het motorcrossterrein aan de Wolfbossche-

weg, zodat deze weer toekomst bestendig is. Waar huisvesting van de verenigingen op orde is en natuurontwikkeling
bevorderd wordt.

schapshuis ‘de Schans’ en de daarbij horende gymzaal
• De verkeersveiligheid in het centrum: de doorgaande weg is

druk en gevaarlijk voor kinderen.
• Een beweegtuin voor jong en oud.

DE MORTEL

HANDEL
In Handel houden we aandacht voor:

In de Mortel houden we aandacht voor:

• Behoud van voorzieningen zoals onder andere een super-

• De verkeerssituatie aan de Renseweg.

markt, een nieuwe plek voor huisartsen en het met beleid
bebouwen van de open plek bij de Oude Bron.
• De nieuwe ontwikkelingen bij GGZ Huize Padua, die ook

Handel raken qua wonen en natuurontwikkeling.

• Die opleidings- en re-integratie plaatsen waar jongeren en

jongvolwassenen worden begeleid om hun weg verder in
het leven te vinden.
• De komst van een beweegtuin.

• Het stimuleren van een pilot Heereboeren.
• De ontwikkelingen bij de Rooye Asch en de Rooye plas.

DE RIPS
In de Rips hebben we oog voor:

ELSENDORP
In Elsendorp zien we graag:
• Verdere voortgang in de proeftuin Elsendorp.
• Een passende ontwikkeling en bestemming voor de kerk en

het kerkplein.
• Veiligere verkeerssituaties (waaronder een oversteekplaats) aan

• Behoud van de voorzieningen om de kern leefbaar te houden,

zoals de basisschool, de supermarkt, de MFA.
• Het stimuleren van het in stand houden van het verenigings-

leven, in het bijzonder de fanfare en de sportverenigingen.
• De verkeersveiligheid langs de Middenpeelweg en dan met

name de parrallelwegen langs de Middenpeelweg.

de Elsendorpseweg, ter hoogte van de afslag naar het centrum.

DE FINANCIËN HEBBEN WE OP ORDE
Op het gebied van financiën varen we al jaren een duidelijke koers. Kosten en baten moeten
structureel in evenwicht zijn en de spaarpot moet voldoende gevuld zijn om de risico’s af te dekken.
Daarnaast geldt, dat de Dorpspartij staat voor het behoud van leefbaarheid in al onze zeven kernen.
Dat betekent dat we als we voorzieningen willen behouden of willen vernieuwen, we bereid zijn om
daarvoor (extra) geld uit te geven, dan wel, bewuste financiële keuzes daarvoor te maken.

ONZE KANDIDATEN
1

Wilmie Steeghs
Gemert

2

Toon Coopmans
Bakel

3

Yorick van Lieshout
Gemert

4

Stan van Kollenburg
Bakel

5

Angelique v/d Wetering
Milheeze

6

Marjon Verkuijlen
De Mortel

7

Marc Cruijssen
Venhorst

8

Rens de Haas
Gemert

9

Henk van Eck
Gemert

10 Martien van den Boom
Gemert

11 Bart van Oort
Gemert

12 Thijs Huvenaars
Gemert

13 Sven van de Meer
Gemert

14 Leo van Lieshout
Gemert

15 Thea Bevers
Gemert

16 Frans Habets
Gemert

17 Gerda Goedhart
Gemert

18 Freek Goedhart
Gemert

19 Theo van den Elsen
Gemert

20 Toon van den Boom
Gemert

21 Willy van Tienen
Gemert

22 Nico van den Elsen
Gemert

23 Rian de Bok
Gemert

24 Frank Kuijpers
Gemert

25 Thea Rovers
Gemert

26 Ad de Rooij
Gemert

27 Wim Vos
Gemert

28 Willem Weijmans
Gemert

29 Roselie Manders
Gemert

30 Anton Manders
Gemert

31 Doriet Janssen
Gemert

32 Frans Sanders
Gemert

Wij wensen je veel succes
met jouw stemkeuze voor de
gemeenteraadsverkiezingen
op 16 maart 2022!

Huisje, boompje, beestje...
Een vitaal en gezond leven, de basis op orde. Lekker wonen, leren en werken
in een veilige omgeving met fijne mensen in je buurt. Iedereen doet mee,
op z’n eigen manier.
Een prettige woonomgeving, in balans met de natuur en het buitengebied.
Met voldoende woningaanbod voor starters en senioren, gezinnen en
alleenstaanden. Er is voldoende ruimte om te ondernemen. In de gemeente
Gemert-Bakel is heel veel te beleven, voor jong en oud. Elke kern heeft zijn
unieke eigenschappen. Daar hebben we respect voor.

Samen verder bouwen!
Doe je mee?
Stem 16 maart Dorpspartij!

Dorpspartij

T 0492 84 55 20

Horst 11

info@dorpspartij.nl

5422 BJ Gemert

www.dorpspartij.nl

Onze ‘bouwplannen’ lees je op www.dorpspartij.nl

