Wilmie Steeghs

Bart van Oort

Nummer 2

‘ Nieuw
zwembad
en sporthal
in eigen
beheer.’

Nummer 1

‘ Stenen en
groen in
balans bij
de ‘oude’
Bron.’

Dorpspartij, sterk op de inhoud
Henk van Eck
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‘ Gezamenlijk
werken aan
een plan met
draagvlak.’

‘ Zorgen
voor
elkaar.’
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Toon Coopmans

KERNPUNTEN
PER THEMA

Economisch beleid,
toerisme en bereikbaarheid
Levendig maken van het centrum van
Bakel;
• omarmen en inzetten op ontsluiting op
de A50 vanuit Gemert;
• oplossing voor de verkeersproblematiek
(Helmondsestraat en rotonde Beek/Donk);
• aanboren ´nieuwe´ winkels voor het MKB;
• verbinden onderwijs en werk;
• verbinden Stippelberg en Grotelse Heide.
•

Sport, cultuur en onderwijs
Neuw zwembad combineren met sporthal
Molenbroek, exploitatie door verenigingen;
• toekomstbestendige oplossing voor de
sporthal in Bakel;
• vormgeven aan gezamenlijk cultuurhuis
Kunstlokaal en de Eendracht;
• realiseren integraal kindcentrum
Berglarenschool Gemert;
• verduurzamen onderwijsgebouwen en
accommodaties buitensportverenigingen.
•

Veiligheid en handhaving
Verhogen handhavingsbudget;
intensiever handhaven op intensieve veehouderij en illegale bewoning recreatieve
woningen;
• de gemeente moet eigen handhavers in
dienst nemen;
• de vrijwillige brandweer moet aantrekkelijk
blijven, zowel financieel als materieel.
•
•

Jongeren
Ruimte om festivals en evenementen te
organiseren;
• inzetten op behoud van buslijnen die we
hebben en inzetten op uitbreiding van
het netwerk.
•

Wonen
Zorg voor voldoende gevarieerd woningaanbod;
• pak als gemeente de regie in de woningmarkt en laat niet alles over aan marktwerking;
• zorg voor evenwicht tussen groen en rood
(stenen).

Ruimtelijk domein
(landbouw en buitengebied)

•

Opvoeding, zorg, werk
en inkomen (sociaal domein)
Behoud huidige armoedebeleid;
maak zorg in eigen dorp mogelijk;
• blijf inzetten op preventie (dementie,
jeugd- en jongerenwerk, kinderarmoede
en mantelzorgondersteuning);
• heb vertrouwen in de professional en
stem het beleid en eventuele extra
financiën daarop af;
• realiseer projecten waardoor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan
de slag kunnen.
•

Gezamenlijke verantwoordelijkheid boer,
inwoner en overheid;
• gemeentelijke regelgeving ontwikkelen
en handhaven;
• je rol als gemeente pakken;
• een gebiedsvisie ontwikkelen met een mix
van sloop en herbestemming (van leegstand);
• op orde brengen van het (onderhoud van)
openbaar groen.
•

•

Financiën
•

Kosten en baten in verhouding tot het
gewenste voorzieningenniveau.
Monumenten

Een nieuwe functie voor kasteel Gemert
met respect voor de kaders van de raad;
• koesteren van de monumenten en sturen
op herbestemming.
•

Rens de Haas
‘ Behoud
speelveld
kinderen
achter
de school.’
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‘ Samen naar
een omslag
in de
veehouderij.’
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Toon Coopmans

Dorpspartij

Marjon Verkuylen
‘ Veiligheid
op Dr. de
Quayweg en
Renseweg.’

Dorpspartij Gemert-Bakel
Postbus 65
5420 AB Gemert
(0492) 84 55 20
info@dorpspartij.nl
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www.dorpspartij.nl

