
VERKIEZINGSPROGRAMMA
VOOR DE DORPEN 2022-2026



EVEN VOORSTELLEN

Maak kennis met 

Voor de Dorpen! 

Op weg naar de nieuwe gemeente 
Maashorst, vieren wij de geboorte 
van deze nieuwe politieke partij. Blij 
en trots delen wij ons verkiezingspro-
gramma voor de periode 2022-2026. 

Voor de Dorpen is een lokale poli-
tieke partij die binnen de gemeente 
Maashorst streeft naar leefbare, her-
kenbare, toekomstbestendige, groene 
en gezonde dorpskernen. Dat doen we 
samen met burgers, bedrijven, vereni-
gingen en belangengroeperingen. Dus: 
samen met jou! Naast de dorpsker-
nen zelf, voelen we ons sterk verbon-
den met het buitengebied eromheen.
De leefbaarheid van Odiliapeel, 
Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zee-
land is voor ons een centraal thema. 

Wij staan voor dorpskernen waar we 
met elkaar op een fijne manier wonen, 
werken en recreëren. Daarnaast gaat 
Voor de Dorpen voor het behoud van 
de dorpsidentiteit van alle kerndor-
pen. Elk dorp is uniek, met eigen kwa-
liteiten waarop we zuinig moeten zijn.

Onze gemeente bestaat uit een prach-
tige mix van mensen van verschillende 
leeftijden en met diverse achtergron-
den. Mensen die al generaties lang in 
een dorpskern wonen en verankerd 
zijn in de gemeenschap. En dorpelingen 
die er meer recent hun plek hebben 
gevonden. Wij zetten ons in voor álle 
inwoners. Voor jongeren, gezinnen, al-
leenstaanden en senioren. Zodat ie-
dereen fijn kan wonen in een vitaal en 
bruisend dorp. Nu en in de toekomst.
Per 1 januari 2022 is de nieuwe gemeen-
te Maashorst een feit. Een mooie kans 
om de handen ineen te slaan en samen 

te werken vanuit een positieve grond-
houding. In het voorjaar van 2024 wordt 
onderzocht of de fusie van Uden en 
Landerd een succes was. Wij gaan voor 
een positieve uitkomst. Voor trotse in-
woners, die blij zijn met hun gemeente. 
Om dat te bereiken, beginnen we nu! 

Hoe? Door het voorzieningenniveau 
in de gemeente op peil te houden, en 
maatwerk te leveren waar het kan. Zo 
realiseren we vitale, gezonde en veer-
krachtige dorpen. En daarmee voldoen-
de draagvlak voor gemeente Maashorst. 

Voor de Dorpen staat voor een trans-
parante en betrouwbare overheid, 
daarvoor moet je onder meer de in-
woners goed informeren. Verslaggeving, 
via de lokale TV zender DTV, van onze 
culturele en maatschappelijk evenemen-
ten en de gemeentelijke raadsvergade-
ringen spelen hierin een belangrijke rol. 

Voor de Dorpen richt zich de komen-
de vier jaar op de volgende thema’s:

1. Wonen in de dorpen.
2. Voorzieningen in de dorpen.
3. Leefomgeving van de dorpen.
4. Zorg in de dorpen.

In dit verkiezingsprogramma lees je 
hoe wij invulling geven aan deze vier 
thema’s. Het liefst samen met jou. Dus 
heb je vragen, opmerkingen of aanvul-
lingen? Laat van je horen. Bijvoorbeeld 
via www.voordedorpen.nl. En ga samen 
met ons voor dorpen om trots op te zijn! 



1. WONEN IN DE DORPEN

Waar wij voor staan

Het is fijn wonen in de gemeente Maas-
horst, met een rustige en veilige woon-
omgeving voor jong en oud, voldoende 
faciliteiten, een rijk verenigingsleven en 
een mooi buitengebied met veel ruim-
te om te ontspannen. Maar: we hebben 
ook te maken met een groot tekort 
aan woningen, vooral voor jongeren, 
alleenstaanden, starters en ouderen. 

Voor de Dorpen erkent huisvesting als 
een urgent vraagstuk, in ieder geval tot 
2050. Daarom gaan we voor een faci-
literend en actief grondbeleid, waarbij 
we inzetten op de Wet voorkeursrecht 
gemeenten. Die wet geeft de gemeen-
te het eerste recht van koop, als een 
grondeigenaar besluit tot verkoop. Zo 
creëren we meer kansen voor woning-
bouw en gaan we grondspeculatie tegen. 

Daarnaast staan we open voor nieu-
we, innovatieve ideeën en initiatieven 
van burgers (Collectief Particulier Op-
drachtgeverschap (CPO)). Denk aan 
particulier wooninitiatief voor het rea-
liseren van bijvoorbeeld levensloopbe-
stendige woningen, kangoeroewonin-
gen, hofjes voor ouderen  (bijvoorbeeld 
knarrenhof), flexibele woningen en tiny 
houses voor jongeren, alleenstaanden en 
zelfbouwers. Daarbij zetten we betrok-
ken inwoners in hun kracht. We gaan 
niet alleen uit van bestaande regels, maar 
zoeken met een open vizier naar crea-
tieve oplossingen. Ons uitgangspunt? 
‘Ja, mits…’ in plaats van ‘Nee, tenzij...’. 

Natuurlijk speelt duurzaamheid op 
de woningmarkt een belangrijke rol, 
zowel bij bestaande woningen als bij 
nieuwbouw. Voor de Dorpen vindt dat 
de gemeente ook op dit gebied een 
actieve rol moet spelen, door afspra-

ken te maken met woningcorpora-
ties over investeringen in duurzame 
woonvormen. En door inwoners te 
stimuleren hun huis te verduurzamen. 

Samenwerken is bij dit alles van groot 
belang. Samen investeren in de leefbaar-
heid van onze dorpen en wijken. We 
willen duidelijke (prestatie)afspraken 
met woningcoöperaties, projectont-
wikkelaars, vastgoedinvesteerders, de 
regiogemeenten en de provincie over 
typen woningen die worden gebouwd. 
De woningbehoefte staat daarbij wat 
ons betreft centraal. En de gemeen-
te moet een sturende rol op zich ne-
men, in plaats van enkel te faciliteren. 

Tot slot wil Voor de Dorpen de identiteit 
en de cultuurhistorische waarden van 
elk dorp versterken, door hier actief aan-
dacht aan te schenken bij nieuwbouw-
plannen en de inrichting van de omgeving.



1.1 WONEN IN DE DORPEN / WAT GAAN WE DOEN

• Collectief Particulier Ondernemerschap en zelfbouwers ondersteunen.

• Woonzorg opstellen, met extra aandacht voor inwoners met een smalle beurs en het flexibel en tijdelijk geschikt maken van de huidige woningvoorraad 

 voor ouderen met een (toekomstige) zorgvraag. 

• Ouderen een Langer Thuis-lening aanbieden en investeren in voldoende voorzieningen in elk dorp. 

• De bijbouwregeling en regelingen rond collectieve woonvormen flexibel toepassen.

• In nieuwe wijken huizen bouwen in verschillende prijsklassen, zodat er meer woningen komen voor inwoners met een midden- en laag inkomen, 

 zoals jongeren, alleenstaanden, starters en ouderen.

• Zorgen voor differentiatie van bouwgrondprijzen. Dat leidt tot een lagere grondprijs in dorpen met minder voorzieningen.

• Samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars bestaande huizen levensloopbestendig maken. 

• Samen met projectontwikkelaars lege kantoor- en winkelpanden transformeren naar woningen. 

• Bij nieuwbouw energieneutraal en aardgasvrij bouwen.

• Bewoners van bestaande woningen stimuleren om hun huis te verduurzamen, door voorlichting over het isoleren van woningen en de aanschaf van zonnepanelen.

• Gebouwen van de gemeente verduurzamen, vanuit een voorbeeldfunctie. 

• De capaciteit en de kennis van de gemeente vergroten, onder andere voor het toepassen van de nieuwe Omgevingswet en het sneller verwerken van bouwplannen. 

• Nieuwe dorpsgenoten kennis laten maken met hun dorp door introductie-avonden. 



2. VOORZIENINGEN IN DE DORPEN

Waar we voor staan

De voorzieningen in onze dorpen: één 
van de belangrijkste pijlers als we het 
hebben over leefbaarheid. Groene 
wijken met speelmogelijkheden, vol-
doende winkels, scholen, kinderop-
vang, sport- en spelaccommodaties, 
en ontmoetingsplekken voor jong en 
oud. Ook een actief verenigingsleven 
en gevarieerde dorpsevenementen ho-
ren hierbij. Samenkomen voor cultuur, 
muziek, onderwijs en sport is gezel-
lig én van levensbelang voor de vitali-
teit van onze dorpen. Daarom streven 
wij naar een veilige sport- en speel-
omgeving in elk dorp, waar iedereen 
zich welkom voelt en mee kan doen.  

Voor de Dorpen ziet een goed vesti-
gingsklimaat voor ondernemers als een 
belangrijke voorwaarde voor voldoen-
de voorzieningen. Daarom vragen we 
de gemeente om proactief en creatief 

beleid te ontwikkelen om (startende) 
ondernemers te verleiden zich te vesti-
gen in onze gemeente. In Uden én in de 
andere kerndorpen. Samen met geves-
tigde ondernemers willen we nadenken 
over bestaande en nieuwe bedrijfslo-
caties in alle dorpen. De inrichting van 
het centrum mag per dorp verschillen, 
afhankelijk van de eigen, unieke functie.

Verder willen we studenten verbinden 
aan onze dorpen. Door stageplekken 
bij lokale ondernemers, goede prak-
tijkbegeleiders en digitale leeromgevin-
gen, waardoor het aantrekkelijk wordt 
om thuis te blijven wonen. Samen met 
ondernemersverenigingen uit alle dor-
pen willen we kansen benutten voor 
het opzetten van een hybride mbo- en 
hbo-leeromgeving: studeren en prak-
tijkervaring opdoen in de eigen omge-
ving. Zo creëren we perspectieven voor 
toekomstige werknemers en onderne-
mers binnen de gemeente Maashorst. 

Voorzieningen hangen nauw samen met 
zorg. Hoe meer voorzieningen er in een 
dorp zijn, hoe langer ouderen in hun ei-
gen dorp zelfstandig kunnen leven. Denk 
aan thuiszorg, een winkel op loopafstand 
en ontmoetingsplekken als een bankje 
of een dorpshuis. Een dorpshuis zien wij 
als de woonkamer van een dorp of wijk. 
Een plek waar mensen elkaar ontmoe-
ten en een thuisbasis voor verenigingen 
op het gebied van sport, spel en cultuur. 
Wij vinden het daarom een goed idee 
dat de gemeente een steentje bijdraagt 
aan de exploitatie van dorpshuizen. 

Daarmee samenhangt voldoende aan-
dacht voor vrijwilligers. Zij zijn de le-
vensader van verenigingen en activi-
teiten in de dorpen. Het wordt steeds 
moeilijker om nieuwe vrijwilligers te 
werven, en we hebben te maken met 
vergrijzing. De gemeente moet samen 
met verenigingen en dorpshuizen na-
denken over de inzetbaarheid van vrij-
willigers, en hoe we ze kunnen binden 

en boeien. Daarbij horen beleidsmatige 
keuzes over het faciliteren en onder-
steunen van vrijwilligers, beloning, het 
eventueel inzetten van betaalde krach-
ten en het uitwisselen van kennis en 
kunde tussen vrijwilligers onderling.

Voor de Dorpen ziet de gemeente in 
een faciliterende rol als het gaat om 
het creëren van voldoende voorzienin-
gen. Initiatieven van inwoners zijn van 
harte welkom! We willen subsidies be-
schikbaar stellen voor buurtbewoners, 
zodat zij zelf kunnen bijdragen aan een 
aangename leefomgeving. Eigenaar-
schap bij inwoners bevordert de so-
ciale cohesie en zorgt voor meer res-
pect voor elkaar en de eigen omgeving.



2.1 VOORZIENINGEN IN DE DORPEN / WAT GAAN WE DOEN

• Inventariseren of er behoefte is aan herinrichting van bestaande bedrijventerreinen en op zoek gaan naar nieuwe locaties voor ondernemers.

• Een goed werkende en bereikbare digitale infrastructuur opzetten voor burgers en ondernemers, waarbij we investeren in beveiliging van data.

• De aanleg van woon-werk percelen stimuleren en multifunctionele ruimtes voor jonge ondernemers realiseren.

• Het openbaar vervoer optimaliseren, samen met de provincie en vervoersondernemingen. Zo verbeteren we de bereikbaarheid van de dorpen.

• Afgiftepunten voor klein chemisch afval en apparaten realiseren in de dorpen, om afval scheiden te stimuleren. In de toekomst komt er een nieuwe 

 gemeentewerf in Uden, maar naast deze centrale locatie vinden we ook kleinere locaties belangrijk.

• Voet- en fietspaden goed onderhouden en zorgen voor voldoende 30-kilometerzones. Zo creëren we een veilige leefomgeving voor jong en oud.

• Zorgen voor kwalitatief goede scholen met een gezond binnenklimaat door ventilatie en voldoende voor- en naschoolse opvang.

• Gelden beschikbaar stellen aan buurtbewoners om naar eigen inzicht de kwaliteit van hun leefomgeving te verbeteren.

• Duidelijke afspraken maken over de exploitatie en de begroting van de dorpshuizen, gelijk aan het Landerd-model.

• Strategisch beleid opstellen over de inzetbaarheid van vrijwilligers, samen met alle betrokken partijen en de gemeente.

• Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten vergoeden door de gemeente, in het belang van een veilige omgeving voor vrijwilligers en leden van verenigingen.

• Het subsidiebeleid van de gemeente Landerd voor dorpshuizen en (sport)verenigingen continueren. Harmoniseren met het Udens beleid is geen optie: 

 we willen dat de contributie betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedereen.

• Subsidiemogelijkheden creëren voor jongerenactiviteiten, zodat jongeren meer betrokken raken bij dorpsactiviteiten.

• Jongeren uitdagen om met eigen ideeën voor activiteiten en voorzieningen te komen, bijvoorbeeld door met ze in gesprek te gaan via de nieuwe 

 jongerenraad, verenigingen en stichtingen.

• Ons aansluiten bij Report Sport: een platform voor het realiseren van een veilige sportomgeving voor iedereen, via een preventief integriteitsbeleid.

• De leges voor lokale evenementen afschaffen en het eigen initiatief bij (sport)verenigingen leggen om vergunningen en bestemmingsplanwijzingen 

 te verkrijgen, zonder bijkomende kosten.

• De amateurkunst blijvend stimuleren en ondersteunen, waar nodig door het bieden van maatwerk.

• Voorwaarden stellen aan de subsidie voor de lokale tv-zender Dtv. Wij vinden dat Dtv moet zorgen voor (live) verslaggeving van alle raadsvergaderingen 

 en culturele en maatschappelijke dorpsevenementen. 

• Wagenbouwers faciliteren bij het vinden van veilige bouwlocaties voor hun carnavalswagen. Carnaval is immers onlosmakelijk verbonden met onze dorpscultuur.



3. LEEFOMGEVING VAN DE DORPEN

Waar we voor staan

Per 1 januari 2022 treedt de Omge-
vingswet in werking. Deze wet bundelt 
en vereenvoudigt de regels voor ruim-
telijke projecten. En zorgt daardoor 
voor een samenhangende aanpak van 
onze leefomgeving, ruimte voor lokaal 
maatwerk en betere en snellere besluit-
vorming. Voor de Dorpen vindt dat de 
gemeente ruimtelijke plannen moet be-
naderen in de geest van deze komende 
verandering, vanuit een duidelijke ge-
biedsvisie. 

Hoe we dat voor ons zien? Een gemeen-

te die door inwoners gedragen plannen 

stimuleert en faciliteert, in plaats van 

zich te verschuilen achter regels en 

wetgeving. Durven door te doen! Dat 

principe moet wat ons betreft leidend 

zijn. En daarbij: vroegtijdige, transpa-

rante en open communicatie met alle 

betrokkenen en belanghebbenden, met 

duidelijke afspraken rondom agendering 
en verslaglegging. 

Het buitengebied 
De komende jaren is extra aandacht 
voor de inrichting van het buitenge-
bied noodzakelijk. Hierover wil Voor de 
Dorpen samen met inwoners, veehou-
ders, ondernemers en belangengroepe-
ringen in gesprek gaan. Met daarbij de 
uitdaging om oude privileges en tegen-
stellingen los te laten en met een open 
mind op zoek te gaan naar oplossingen 
waar draagvlak voor is. Het doel: een 
strategisch toekomstplan opstellen met 
de gemeente, alle belanghebbenden en 
externe deskundigen. 

De Q-koorts en corona hebben diepe 
sporen nagelaten in onze gemeenschap. 
En hoe meer dieren op een klein op-
pervlak bij elkaar zitten, hoe groter het 
risico op een uitbraak van infectieziek-
ten die overdraagbaar zijn van dier naar 
mens. Voor de Dorpen streeft naar een 

gezonde balans tussen de intensieve 
veehouderij, omwonenden en de natuur, 
vanuit een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid. Daarbij vinden we dat mestbe-
werkings- en mestverwerkingslocaties 
thuishoren op industrieterreinen cate-
gorie 5. En dat er geen plek is voor in-
tensieve veehouderij aan de rand van de 
bebouwde omgeving.

Voor de Dorpen vindt dat de gemeen-
te veehouders actief moet helpen om 
te schakelen naar een vorm van duur-
zame veehouderij, akkerbouw of een 
ander verdienmodel. Als boeren willen 
of moeten stoppen, willen wij samen 
kijken naar andere functies voor stallen. 
Leegstand is geen optie, omdat we on-
dermijnende criminaliteit willen voor-
komen.

Duurzame energieopwekking is een 

controversieel onderwerp met veel im-
pact op het buitengebied. Voor de Dor-
pen wil aan de hand van de zonneladder 
stimuleren dat de daken van bedrijfshal-
len, stallen en woningen als eerste wor-
den benut voor zonnepanelen. Verder 
zien wij in de gemeente Maashorst geen 
ruimte voor het plaatsen van windmo-
lens. Wij denken dat dit een regionale 
opgave is, waarover we graag meeden-
ken.



Recreatie en toerisme 
Natuurlijk heten wij gasten van harte 
welkom in onze mooie gemeente! Wij 
zien toeristen hier graag fietsen, wan-
delen en genieten van onze kerndorpen 
en de prachtige omgeving. En recreatie 
en toerisme zijn van groot belang voor 
de lokale economie van de gemeente 
Maashorst. Onder andere het natuurge-
bied de Maashorst zorgt voor inkom-
sten voor horeca, detailhandel en ande-
re ondernemers in de regio.

Het is de taak van de gemeente om te 
zorgen dat de infrastructuur overal op 
orde is. Concreet: wij willen zorgen voor 
goede wandel- en fietspaden. Want re-
creëren moet overal veilig zijn. Daarbij 
denken we ook aan veilig genieten van 
de grote grazers in de Maashorst. Aan 
voldoende rust- en waterpunten en aan 
goede verbindingen met het openbaar 
vervoer. En aan passende bedrijvigheid 
aan de randen van de Maashorst, met 
mogelijkheden voor kamperen en ho-
reca.

Daarnaast wil Voor de Dorpen onder-
nemers stimuleren om samen met ons 
de gemeente te promoten. Om gasten 
nieuwsgierig te maken naar onze kerk-
dorpen en alle cultuurhistorische plek-
ken binnen de kernen. Samen met de 
horeca en andere sectoren willen we 
toeristen een uitgebreid palet bieden 
van grote en kleine evenementen, die 
bijdragen aan de aantrekkingskracht van 
de gemeente Maashorst. 

Daarbij verliezen we onze eigen inwo-
ners niet uit het oog. Massatoerisme 
willen we voorkomen, en een toena-
me van toerisme mag nooit ten koste 
gaan van de leefbaarheid die inwoners 
ervaren. Zij moeten zelf ook de ruimte 
hebben om optimaal te genieten binnen 
hun eigen gemeente. 

3.1 LEEFOMGEVING VAN DE DORPEN



3.2 LEEFOMGEVING VAN DE DORPEN / WAT GAAN WE DOEN

• Gesprekken voeren met betrokkenen over de toekomstige inrichting van het buitengebied.

• De gemeente stimuleren om veehouders actief te helpen bij de omschakeling naar duurzame veehouderij en andere verdienmodellen. 

• Veehouders geheel of gedeeltelijk financieel compenseren als zij overgaan tot noodzakelijke duurzame investeringen of moeten stoppen. Hoe precies, 

 dat blijft maatwerk. We willen ons als gemeente op provinciaal en rijksniveau inzetten om dit mogelijk te maken.

• Inwoners stimuleren om producten lokaal te kopen voor een reële prijs, waardoor veehouders een goede boterham kunnen verdienen. 

• Op lokaal en regionaal niveau nadenken over manieren voor duurzame energieopwekking.

• Jongeren uitdagen om met eigen ideeën voor activiteiten en voorzieningen te komen, bijvoorbeeld door met ze in gesprek te gaan via de nieuwe 

 jongerenraad, verenigingen en stichtingen.

• Ons aansluiten bij Report Sport: een platform voor het realiseren van een veilige sportomgeving voor iedereen, via een preventief integriteitsbeleid.

• De leges voor lokale evenementen afschaffen en het eigen initiatief bij (sport)verenigingen leggen om vergunningen en bestemmingsplanwijzingen te 

 verkrijgen, zonder bijkomende kosten.

• De amateurkunst blijvend stimuleren en ondersteunen, waar nodig door het bieden van maatwerk.

• Voorwaarden stellen aan de subsidie voor de lokale tv-zender Dtv. Wij vinden dat Dtv moet zorgen voor (live) verslaggeving van alle raadsvergaderingen 

 en culturele en maatschappelijke dorpsevenementen. 

• Wagenbouwers faciliteren bij het vinden van veilige bouwlocaties voor hun carnavalswagen. Carnaval is immers onlosmakelijk verbonden met onze dorpscultuur.

• Wandel- en fietspaden goed onderhouden, om veilig te kunnen recreëren.

• Voldoende rust- en waterpunten realiseren.

• De mogelijkheden voor recreatie aan de rand van natuurgebied de Maashorst onderzoeken.

• Toeristen stimuleren om te kiezen voor een meerdaags verblijf.

• Gesprekken voeren met (horeca)ondernemers over mogelijke evenementen en andere manieren om de gemeente te promoten.



4. ZORG IN DE DORPEN

Waar we voor staan

Mensen die zich gelukkig voelen in hun 
eigen omgeving, hebben aantoonbaar 
minder zorg nodig. Voor ons een essen-
tieel uitgangspunt voor goed welzijns-
beleid. Voor de Dorpen stelt de per-
soonlijke behoeften, wensen en situatie 
van inwoners centraal. Maatwerk waar 
dat kan. Want door maatwerk is er al-
tijd een passende oplossing, en kunnen 
we vaak de inzet van zwaardere zorg 
voorkomen. 

Voor de Dorpen gaat er bij het verle-
nen van zorg en ondersteuning vanuit 
dat iedereen naar vermogen actief kan 
deelnemen aan de maatschappij. Na-
tuurlijk gesteund door een individuele 
benadering vanuit betrokken instanties. 
Daarbij denken we niet in regels en be-
perkingen, maar in oplossingen. We re-
aliseren ons ook, dat actief participeren 
voor sommigen extra moeilijk is. Bij-
voorbeeld voor mensen in de bijstand, 
zonder uitzicht op betaald werk. 

Ook die groep stimuleren we om kan-
sen te creëren. Door een opleiding te 
volgen, vrijwilligerswerk te doen of op 
een andere manier iets te betekenen 
voor de samenleving. Wij hebben ver-
trouwen in de eigen kracht van mensen, 
en geven graag dat extra steuntje in de 
rug. Mensen die ondersteuning krijgen 
vergroten op hun beurt actief hun eigen 
perspectief. 

De gemeente is verantwoordelijk voor 
zorg voor mensen die niet op eigen 
kracht zelfredzaam zijn, vanuit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. Voor 
de Dorpen vindt dat we ons daarbij 
moeten richten op een vangnet voor 
kwetsbare groepen. Denk aan hulpbe-
hoevende ouderen, chronisch zieken, 
mensen met een lichamelijke of ver-
standelijke beperking of met geestelij-
ke gezondheidsproblematiek. We willen 
ervoor zorgen dat ook deze groepen 
daadwerkelijk kunnen (blijven) deelne-
men aan de maatschappij, en zo voor-
komen dat mensen sociaal geïsoleerd 

raken. Ook wil Voor de Dorpen dat er 
een vorm van persoonsgebonden bud-
get blijft bestaan, zodat zorgbehoeven-
den zelf ondersteuning op maat kunnen 
regelen. Zelf de regie hebben over je 
eigen zorg en welzijn, dat vinden we be-
langrijk.

Een sterk zorgnetwerk in wijken en 
dorpen draagt bij aan het vroegtijdig 
signaleren van problemen. Daardoor 
voorkomen we dat zaken van kwaad 
naar erger gaan. Hulpverleners van on-
der andere Ons Welzijn en de sociale 
wijkteams kennen de mensen en hun 
situatie, en kunnen zorg op maat leve-
ren. Zorg dichtbij huis, laagdrempelig en 
met een preventieve werking. Daarom 
schenkt Voor de Dorpen veel aandacht 
aan ouder- kindcentra, passend onder-
wijs, begeleiding bij het krijgen en be-
houden van werk, en een gezonde leef-
stijl. Zowel voor jongeren als voor een 
oudere doelgroep. We weten dat er een 
groep ouderen is die slecht in beeld is. 
Zij die niet zijn aangesloten bij een ou-

derenvereniging, niet maatschappelijk 
actief zijn en niet kunnen rekenen op 
steun vanuit hun netwerk. Ook voor 
hen is laagdrempelige zorg in de nabije 
omgeving van groot belang.

Mantelzorgers zijn essentieel bij de on-
dersteuning van kwetsbare inwoners. 
Zij maken het mogelijk dat mensen die 
zorg nodig hebben zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis kunnen wonen. Daar-
om vindt Voor de Dorpen dat mantel-
zorgers zelf ook goede ondersteuning 
verdienen bij hun belangrijke en zware 
taak. Als blijkt dat er alsnog meer hulp 
nodig is dan dat familie, vrienden of bu-
ren kunnen bieden, moet (meer) pro-
fessionele zorg natuurlijk beschikbaar 
zijn.

Initiatieven als Samen Landerd, Samen 
Beter en Proeftuin Ruwaard laten zien 
welke mogelijkheden er ontstaan als 
professionele organisaties uitgaan van 
de behoefte van de hulpvrager. Wij sti-
muleren deze vormen van innovatie in 
de zorg. Dat doen we door ons als par-
tij open te stellen voor nieuwe denk-
richtingen en werkwijzen, en dat ook te 
vragen van onze partners. Door samen 
te werken weten we wat er speelt in de 
gemeente en kunnen we beter inspelen 
op de wensen van onze inwoners. 



4.1 ZORG IN DE DORPEN / WAT GAAN WE DOEN

• De behoeften van inwoners als leidraad nemen bij het inrichten van zorg in de gemeente Maashorst. Wij denken dat deze denkwijze, 

 met als gevolg daarvan nieuwe spelers, hulpmiddelen en processen, leidt tot betere zorg.

• Zorgen voor betere afstemming tussen verschillende partijen op het gebied van zorg en welzijn, met name tussen professionele 

 en vrijwilligersorganisaties. We willen hierbij de drempels van de toegankelijkheid verlagen en faciliteren.

• De ouderenzorg integraal benaderen, vanuit verbinding tussen het domein ruimtelijke ordening en het sociaal domein.

• Extra aandacht besteden aan verborgen armoede onder werkende inwoners, kleine zelfstandigen en zzp’ers. Situaties die vaak zijn ontstaan 

 als gevolg van de coronapandemie. 

• Budgetten samenvoegen waar mogelijk, zodat we deze effectiever kunnen inzetten. Alleen zo kunnen we de zorgkosten beheersbaar houden. 

• Door een sterk vrijwilligersbeleid gezonde en vitale ouderen stimuleren om zich in te (blijven) zetten voor de gemeenschap. 

• De in- en bijwoonregeling voor mantelzorgers versoepelen.

• De bereikbaarheid van bestaande zorgcoöperaties en welzijnsvoorzieningen verbeteren, voor alle doelgroepen: jongeren, ouderen, 

 vergunninghouders en mensen met een beperking.

• Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven blijvend ondersteunen vanuit de gemeente.



5. SPEERPUNTEN PER DORP

Waar we voor staan

Voor de Dorpen is er voor iedereen uit 
Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel 
en Zeeland. We horen graag wat inwo-
ners belangrijk vinden in hun gemeente 
én in hun eigen dorp. Dat zeggen we 
niet alleen, dat maken we ook waar. 

De afgelopen tijd voerden we in alle 
dorpen van de nieuwe gemeente Maas-
horst kroeggesprekken. In het plaatse-
lijke dorpscafé luisterden we naar de 
mening van dorpsbewoners over be-
langrijke onderwerpen en thema’s. Om 
per dorp de juiste accenten te leggen in 
ons verkiezingsprogramma. 

De opkomst was hoog en de betrok-
kenheid groot. Voor ons de bevestiging 
dat je politiek niet bedrijft op het ge-
meentehuis, maar samen met bevlogen 
inwoners. Structureel de verbinding 
opzoeken, in plaats van enkel zichtbaar 
zijn in verkiezingstijd. En ook op dit 
punt voegen we de daad bij het woord: 
voortaan trekken we elk jaar de dor-
pen in, voor een nieuwe ronde kroeg-
gesprekken.

Alle reacties die we de afgelopen tijd 
ophaalden, nemen we de komende 
raadsperiode mee. Per dorp hebben 
we daarnaast twee speerpunten gese-
lecteerd, waaraan we extra aandacht 
schenken.



5.1 SPEERPUNTEN PER DORP / WAT GAAN WE DOEN

Voor de Dorpen - Odiliapeel

• Vestigingslocaties voor woon/werkpercelen realiseren voor zzp’ers en kleine mkb- ondernemingen. Zo creëren we kansen voor 

 lokale ondernemers, jonge gezinnen en sponsoring van verenigingen door ondernemers. 

• Burgerinitiatieven binnen het dorpshuis minder beperkende regels opleggen, zodat er meer ruimte ontstaat voor het organiseren 

 van (financieel haalbare) evenementen.

Voor de Dorpen - Reek

• Het voet- en fietspad langs de Mgr. Borretstraat naar de Aldi-Reek Zuid versneld realiseren.

• Het huidige subsidiebeleid voor verenigingen en het dorpshuis structureel in stand houden.

Voor de Dorpen - Schaijk

• Een nieuwe bedrijventerreinlocatie aanwijzen.

• Dorpshuis de Phoenix renoveren en zorgen voor meer ruimtes met daglicht.

Voor de Dorpen - Uden

• De toegang tot de zorg minder complex te maken door een integraal ouderenbeleid en ondersteuning van de samenwerking 

 tussen zorgprofessionals en vrijwilligers. 

• Initiatieven van burgers ondersteunen en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap stimuleren. Denk aan particulier wooninitiatief 

 voor het realiseren van levensloopbestendige woningen, kangoeroewoningen, hofjes voor ouderen (bijvoorbeeld het Knarrenhof) en flexibele woningen.

Voor de Dorpen - Volkel

• Uitbreiding van supermarkt Jumbo mogelijk maken.

• De Rondweg bij Volkel realiseren, als topprioriteit. Veiligheid staat voorop!

Voor de Dorpen - Zeeland

• Gemeentelijk vastgoed inrichten als betaalbare sociale huurwoningen en appartementen voor eigen jongeren, ouderen en alleenstaanden.

• Gronden aanwijzen voor CPO-projecten. Daar pilots starten met duurzame en levensloopbestendige eenpersoonswoningen en tiny houses.



TOT SLOT

Ons verkiezingsprogramma biedt een 
kompas aan de nieuwe gemeente Maas-
horst. Dit is waar we voor staan en 
voor gaan, de komende raadsperiode. 
Optimale leefbaarheid van onze dorpen 
en dorpskernen met een eigen identi-
teit. Denken én handelen vanuit een po-
sitieve grondhouding, in verbinding met 
de bewoners. Transparante communica-
tie, open en eerlijk. 

Voor de Dorpen: 
voor dorpen om trots op te zijn!

WWW.VOORDEDORPEN.NL



DE KANDIDATEN/ WIE GAAN HET DOEN

2. Davy van der Ven (23 jaar) 
Schaijk

Aandacht voor jongeren. Een 
gemeente Maashorst met 6 
even belangrijke krachtige
kernen. Politiek bedrijven 
van onderaf, wat willen de 

‘gewone’ mensen? Transparante 
maar kritische politiek. 

Bouwen Voor de Dorpen!

7. Henrie Lamers (57) 
Schaijk

Ik ga voor goede 
ondersteuning en 

accommodaties voor 
verenigingen en dorpshuizen. 

In het belang van de 
leefbaarheid Voor de Dorpen!

1. Harold van den Broek (55) 
Reek

Krachtige en aantrekkelijke 
dorpen. Dorpen met vitale 
burgers, verenigingen en 

ondernemers, want
dat is van levensbelang 
voor de leefbaarheid 

van onze dropen

6. Roy Sijmens (23) 
Schaijk

Meer starterswoningen 
bouwen. Samen bouwen aan 

een nieuwe gemeente met een 
goede toekomst. Zorgdragen 

en  faciliteren, dat verenigingen 
kunnen voortbestaan.

3. Gerhard Benneker (66)  
Schaijk

Fijne dorpen om in te leven 
Duurzame inrichting van 

het buitengebied. Woningen 
bouwen voor de mensen die 

dit het hardst nodig hebben. In 
gesprek blijven met de burger.

8. Tatum van den Broek (18)  
Reek

In Reek is er voor jongeren 
niet veel te doen. Meer 

evenementen voor jongeren 
organiseren en faciliteren.

4. Ron Müller (49) 
Reek

Behoud voor verenigingen.  
Opwekken van groene energie. 
Een goede leeromgeving voor 
de kinderen in kleine dorpen.

9. Anne van Dijk (18) 
Zeeland

Voor een veilig sportklimaat 
voor alle inwoners van 

onze dorpen. Leefbaarheid 
Voor de Dorpen!

5. Ben Maathuis (61) 
Schaijk

Ik ga voor goede 
ondersteuning en 

accommodaties voor 
verenigingen en dorpshuizen. 

In het belang van de 
leefbaarheid Voor de Dorpen!

10. Wilco Gies (20)  
Zeeland

Betaalbare woningen voor 
jongeren, zodat de jeugd niet 

wegtrekt uit Zeeland. De 
nieuwe gemeente Maashorst 

moet opkomen voor de 
belangen van alle dorpen.



DE KANDIDATEN/ WIE GAAN HET DOEN

12. Milou de Kleijn (23) 
Schaijk

Betaalbare woningen voor 
jongeren. Jongeren meer 
betrekken bij de politiek.

17. Gertie Theunissen (57) 
Reek

Betaalbare woningen voor jong 
en oud. Behoud van de Aldi in 
Reek. Beter onderhoud voet- 

en fietspaden Politieke partijen 
dicht bij de mensen. Verbinding 

aangaan met de inwoners.

11. Titus Engbers (53)  
Reek

Realisatie van 
Sport & Spel in Reek. 
Veel nieuwe woningen 

bouwen!

16. Jeroen Janssen (26)  
Schaijk

Verduurzamingsprojecten. Goed 
communiceren met de burger. 

Transparantie is belangrijk. 
Burgerinitiatieven stimuleren. 
Meer persoonlijke benadering 

en minder bureaucratie.

13. Roland Werring (59)    
Reek

Er voor gaan dat de Aldi zich 
definitief gaat vestigen in 

Reek. Meer woningen bouwen 
in Reek. Burgerinitiatieven 

stimuleren met minder regels.

18. Rob van der Wijst (31) 
Schaijk

Onderlinge verbinding tussen 
dorpen en verenigingen is 

noodzakelijk voor de toekomst.
Meer aandacht voor 

gezonde en actieve leefstijl 
en ondersteuning van 
het verenigingsleven.

14. Niek van der Velden (19)  
Schaijk

Meer betaalbare woningen 
voor jongeren. Betere 

verbindingen openbaar vervoer.

19. Willy  Lemmers (55)  
Reek

Inrichting buitengebied, 
wonen, leefbaarheid en 

in stand houden van 
voorzieningen in de dorpen 

zijn belangrijke thema’s. 

15. Jens Nijhof (19) 
Uden

Met Udense kennis en 
jeugdig enthousiasme 

voor de belangen van de 
inwoners. Voor de Dorpen!

20. Henk de Klein  (74)   
Zeeland

Beter onderhoud van 
fietspaden. Daarnaast 

zou de nieuwe gemeente 
Maashorst  verenigingen 

kunnen ondersteunen bij de 
werving van vrijwilligers.



DE KANDIDATEN/ WIE GAAN HET DOEN

22. Frans Schoppema (74) 
Schaijk

Ik ga voor goede 
ondersteuning en 

accommodaties voor 
verenigingen en dorpshuizen. 

In het belang van de 
leefbaarheid Voor de Dorpen!

27. Antoon de Louw (73)  
Reek

Voor een gemeente waar men 
naar elkaar omkijkt, voor elkaar 

zorgt en waar ouderen lang 
en plezierig kunnen wonen.

21. Moritz Böhmer (58) 
Reek

Duurzaamheid. Woningbouw.  
Als dorp krachtig je 
stem laten horen de 

komende raadsperiode. 

26. Pierre Loeffen (57)  
Reek

Meer groen in de wijk en 
beter groenonderhoud. 
De structuur van het 

verenigingsleven behouden.

23. Susan Hen-
driks-Driessen (51)   

Reek

Realisatie Sport & Spel (Multi 
Functionele Accommodatie) 
in Reek. Bouwen woningen 
voor ouderen. Wat doen 

we in de toekomst met de 
Witte Molen in Reek?

28. Bert Rovers (67) 
Schaijk

Eigenheid van de 
dorpen behouden.

24. Marc Jeurissen  (53)  
Schaijk

Integratie op bestuurlijk 
en cultureel gebied. 

Belanghebbenden betrekken 
bij start nieuwe projecten. 

Inzetten op “local for 
local” bijvoorbeeld op het 

gebied van voedsel.

29. Arjan Lemmers (50)  
Reek

     Behoud subsidiebeleid 
voor dorpshuizen en 

verenigingen. Definitieve 
vestiging van de Aldi in Reek. 

Meer seniorwoningen bouwen.  
Leefbaarheid in de dorpen. 

25. Huub Hamers (63) 
 Schaijk

Betrek de burger bij 
processen. Elke kern telt en 
krijgt de kans om kansen te 

benutten! Niet alleen de grote 
verenigingen tellen. Ambtenarij 

dichter bij de burger.

30. Hans Vereijken (62)   
Lieshout

Herindeling gemeente 
Maashorst moet een succes 

worden. Veel woningen 
bouwen. Gezonde 

financiële huishouding.


