
Leefomgeving 
en wonen

Mensen     
en meedoen

Onderwijs, sport
en cultuur

  Groen, duurzaamheid
  en milieu

   Zorg en
   welzijn

  Bestuur, financiën
  en samenwerking

• Waalre is een fantastische plek om  • Waalre is een fantastische plek om  

te wonen en te leven te wonen en te leven 

• Zorg voor meer betaalbare woningen• Zorg voor meer betaalbare woningen

• Versterk het dorpse en groene • Versterk het dorpse en groene 

karakter van Waalrekarakter van Waalre

• Breng doorgaand verkeer buiten ons • Breng doorgaand verkeer buiten ons 

dorpdorp

•	Creëer	meer	ruimte	voor	de	fiets	met	•	Creëer	meer	ruimte	voor	de	fiets	met	

betere	fietsverbindingenbetere	fietsverbindingen

• Stimuleer schone mobiliteit• Stimuleer schone mobiliteit

• Laat iedereen vrij, maar niemand • Laat iedereen vrij, maar niemand 

vallenvallen

• Iedereen moet mee kunnen doen• Iedereen moet mee kunnen doen

• Vertrouw op de eigen kracht van • Vertrouw op de eigen kracht van 

mensenmensen

• Luister écht naar inwoners• Luister écht naar inwoners

• Maak ruimte voor ontmoeten• Maak ruimte voor ontmoeten

• Koester de onmisbare rol van • Koester de onmisbare rol van 

verenigingen in Waalreverenigingen in Waalre

• Tolereer geen discriminatie• Tolereer geen discriminatie

• Sport, cultuur en onderwijs zijn • Sport, cultuur en onderwijs zijn 

essentieel voor individu en samenlevingessentieel voor individu en samenleving

• Zorg dat jong en oud zich kunnen blijven • Zorg dat jong en oud zich kunnen blijven 

ontwikkelen en meedoenontwikkelen en meedoen

• Erken kunst en cultuur als bron van • Erken kunst en cultuur als bron van 

creativiteit	en	reflectiecreativiteit	en	reflectie

• Sport en bewegen zijn cruciaal voor een • Sport en bewegen zijn cruciaal voor een 

gezond levengezond leven

• Zorg voor toegankelijkheid van sport, • Zorg voor toegankelijkheid van sport, 

cultuur en onderwijs voor iedereencultuur en onderwijs voor iedereen

• Maak Waalre groener en schoner• Maak Waalre groener en schoner

• Verminder restafval, met de inbreng van • Verminder restafval, met de inbreng van 

inwonersinwoners

• Geef aandacht aan de belangen van • Geef aandacht aan de belangen van 

onze toekomstige generatiesonze toekomstige generaties

• Dring gebruik van  fossiele brandstoffen • Dring gebruik van  fossiele brandstoffen 

sterk terugsterk terug

• Waalre doet mee in de Energietransitie• Waalre doet mee in de Energietransitie

• Ondersteun mensen, wanneer nodig• Ondersteun mensen, wanneer nodig

• Zorg voor professionele hulp dichtbij • Zorg voor professionele hulp dichtbij 

huishuis

• Voorkomen is beter dan genezen, • Voorkomen is beter dan genezen, 

stimuleer een gezonde levensstijlstimuleer een gezonde levensstijl

• Maak Waalre 100% toegankelijk voor • Maak Waalre 100% toegankelijk voor 

mensen met een beperkingmensen met een beperking

• Zorg voor de jeugd, onze toekomst• Zorg voor de jeugd, onze toekomst

• Geef aandacht aan de zelfstandigheid • Geef aandacht aan de zelfstandigheid 

van seniorenvan senioren

  

• Vorm het nieuwe college op basis van • Vorm het nieuwe college op basis van 

kwaliteit en professionaliteitkwaliteit en professionaliteit

• De lokale lasten zijn geen instrument • De lokale lasten zijn geen instrument 

om gaten te dichtenom gaten te dichten

• Inwoners vormen de kracht van Waalre• Inwoners vormen de kracht van Waalre

• Werk samen met de Brainportregio  • Werk samen met de Brainportregio  

als kleinere gemeenteals kleinere gemeente

• De gemeenteraad neemt verantwoor-• De gemeenteraad neemt verantwoor-

delijkheid als controlerend orgaan en delijkheid als controlerend orgaan en 

werkt samen werkt samen 

• Stille straatstenen op de traverse in • Stille straatstenen op de traverse in 

Waalre dorpWaalre dorp

• Knip in doorgaand verkeer • Knip in doorgaand verkeer 

•	Vernieuwing	fietspaden•	Vernieuwing	fietspaden

• Sluipverkeer succesvol geweerd• Sluipverkeer succesvol geweerd

• Woningbouw voor alle doelgroepen • Woningbouw voor alle doelgroepen 

gerealiseerdgerealiseerd

• Langer beschikbaar houden van  • Langer beschikbaar houden van  

sociale huurwoningensociale huurwoningen

• Nieuwe woningbouwplannen opgestart• Nieuwe woningbouwplannen opgestart

• Motiemarkt om inwoners te  • Motiemarkt om inwoners te  

betrekken bij beleid Waalrebetrekken bij beleid Waalre

• Uniek sporten waarmee sport • Uniek sporten waarmee sport 

toegankelijk voor is voor iedereentoegankelijk voor is voor iedereen

• 1.000 euro coronacheck -compensatie • 1.000 euro coronacheck -compensatie 

voor elke vereniging, ondernemer en voor elke vereniging, ondernemer en 

instellinginstelling

• Ruimte voor ontmoeten en • Ruimte voor ontmoeten en 

activiteiten in elke wijkactiviteiten in elke wijk

• Burgerpanels als klankbord voor • Burgerpanels als klankbord voor 

nieuwe plannennieuwe plannen

• Elke basisschool is nu een brede school• Elke basisschool is nu een brede school

• Jaarlijkse bijdrage voor minima-kinderen • Jaarlijkse bijdrage voor minima-kinderen 

aan sport, muziek, toneel en dansaan sport, muziek, toneel en dans

• Extra aandacht voor kunst op • Extra aandacht voor kunst op 

basisscholen via de Cultuurloperbasisscholen via de Cultuurloper

• Beweegroute voor senioren, buiten • Beweegroute voor senioren, buiten 

maar vlakbij huismaar vlakbij huis

• Noodzaak beschikbaarheid Klooster • Noodzaak beschikbaarheid Klooster 

voor verenigingen aangekaartvoor verenigingen aangekaart

• Aandacht voor sport, kunst en • Aandacht voor sport, kunst en 

cultuurhistorie bij recreatie en toerisme cultuurhistorie bij recreatie en toerisme 

• Zonnepark op voormalig honkbalveld • Zonnepark op voormalig honkbalveld 

succesvol gerealiseerdsuccesvol gerealiseerd

• Natuurontwikkeling gecreëerd bij • Natuurontwikkeling gecreëerd bij 

landgoederenlandgoederen

• Schrale landbouwgronden zijn • Schrale landbouwgronden zijn 

omgezet naar natuuromgezet naar natuur

•	Inwoners	profiteren	van	zonneparken•	Inwoners	profiteren	van	zonneparken

• Schonere lucht door weren doorgaand • Schonere lucht door weren doorgaand 

verkeer in de kernenverkeer in de kernen

• Het Plusteam, voor specialistische  • Het Plusteam, voor specialistische  

zorg, alsnog geredzorg, alsnog gered

• Pilot Jeugdhonk: een binnenplek voor • Pilot Jeugdhonk: een binnenplek voor 

de jeugd met contact jeugdwerkers de jeugd met contact jeugdwerkers 

•	Actieplan	efficiënt	bestrijden	armoede•	Actieplan	efficiënt	bestrijden	armoede

• Voorzieningen als Hazzo en Klooster • Voorzieningen als Hazzo en Klooster 

(beter) beschikbaar houden(beter) beschikbaar houden

• Alle scholen in Waalre geschikt voor • Alle scholen in Waalre geschikt voor 

passend onderwijspassend onderwijs

• Leerlingenvervoer met oog voor de • Leerlingenvervoer met oog voor de 

leerlingleerling

•	Waalre	is	financieel	gezond•	Waalre	is	financieel	gezond

• Er is meer open communicatie met • Er is meer open communicatie met 

inwoners en bedrijveninwoners en bedrijven

• Er wordt geïnvesteerd in mensen en • Er wordt geïnvesteerd in mensen en 

niet in stenenniet in stenen

• Waalre werkt samen binnen een • Waalre werkt samen binnen een 

krachtige regiokrachtige regio

• Nieuw plan van aanpak bewuster • Nieuw plan van aanpak bewuster 

omgaan met regionale samenwerking.omgaan met regionale samenwerking.

• Zorg voor beter inzicht in effecten van • Zorg voor beter inzicht in effecten van 

inzet gemeenschapsgeldinzet gemeenschapsgeld

• Leefbaarheid van de kernen vergroten• Leefbaarheid van de kernen vergroten

• Verkeer 30 km per uur beter • Verkeer 30 km per uur beter 

waarborgen en uitbreiden waarborgen en uitbreiden 

• Geen doorgaand vrachtverkeer toestaan • Geen doorgaand vrachtverkeer toestaan 

•	De	fiets	op	nummer	1	in	Waalre: •	De	fiets	op	nummer	1	in	Waalre: 

ruim	baan	met	betere	fietsverbindingenruim	baan	met	betere	fietsverbindingen

• Schoolroutes veiliger maken• Schoolroutes veiliger maken

• Verbeteren van de luchtkwaliteit  • Verbeteren van de luchtkwaliteit  

en de gezondheid van onze inwonersen de gezondheid van onze inwoners

• Actieplan betaalbaar wonen koop  • Actieplan betaalbaar wonen koop  

en huuren huur

  

• Stimuleren en ondersteunen van • Stimuleren en ondersteunen van 

burgerinitiatievenburgerinitiatieven

• Verenigingen perspectief bieden,  • Verenigingen perspectief bieden,  

zoals in het Kloosterzoals in het Klooster

• Faciliteren van senioren bij het • Faciliteren van senioren bij het 

zelfstandig functioneren en meedoenzelfstandig functioneren en meedoen

• Initiatieven burgers prioriteit geven  • Initiatieven burgers prioriteit geven  

en ondersteunenen ondersteunen

• Oplossen armoedeproblematiek • Oplossen armoedeproblematiek 

• Inzetten op pachtgronden voor • Inzetten op pachtgronden voor 

biologische burgerinitiatievenbiologische burgerinitiatieven

• Een sterk kunst en cultuurbeleid • Een sterk kunst en cultuurbeleid 

gericht op alle Waalrenarengericht op alle Waalrenaren

• Meer aandacht voor kunst en techniek • Meer aandacht voor kunst en techniek 

op scholen, met inzet professionalsop scholen, met inzet professionals

• Een vitale sportinfrastructuur door • Een vitale sportinfrastructuur door 

goede ondersteuning en heldere goede ondersteuning en heldere 

doelstellingendoelstellingen

• Scholen na schooltijd benutten voor • Scholen na schooltijd benutten voor 

sport en cultuursport en cultuur

• Uitdagende groene speelruimtes • Uitdagende groene speelruimtes 

• Buitensportvoorzieningen die jong en • Buitensportvoorzieningen die jong en 

oud kunnen gebruikenoud kunnen gebruiken

• Zonneparken en andere groene energie • Zonneparken en andere groene energie 

combineren met natuurontwikkelingcombineren met natuurontwikkeling

• Openbaar groen: natuurlijk beheer • Openbaar groen: natuurlijk beheer 

met meer biodiversiteit  met meer biodiversiteit  

• Kwaliteitsverbetering bestaande natuur • Kwaliteitsverbetering bestaande natuur 

en ontwikkeling nieuwe natuur  en ontwikkeling nieuwe natuur  

• Stimuleren verduurzaming woningen   • Stimuleren verduurzaming woningen   

• Actie verduurzamen sociale • Actie verduurzamen sociale 

huurwoningen  huurwoningen  

• Vouchers vergroening tuinen en • Vouchers vergroening tuinen en 

opvang regenwateropvang regenwater

• Verminderen van restafval • Verminderen van restafval 

• Geen bezuiniging op lokale zorg en • Geen bezuiniging op lokale zorg en 

ondersteuningondersteuning

• Stimuleren gezonder leven inwoners• Stimuleren gezonder leven inwoners

• Tijd en geld investeren in preventie• Tijd en geld investeren in preventie

• Mantelzorgers effectief ondersteunen • Mantelzorgers effectief ondersteunen 

• Aandacht geven aan mentale • Aandacht geven aan mentale 

gezondheid jeugd en jongerengezondheid jeugd en jongeren

• Scan en uitvoeringsplan toegankelijk-• Scan en uitvoeringsplan toegankelijk-

heid Waale, bij fysieke beperkingheid Waale, bij fysieke beperking

• Scholen ondersteunen: bij • Scholen ondersteunen: bij 

leerachterstanden en  met beweging leerachterstanden en  met beweging 

en gezonde voeding bij kinderenen gezonde voeding bij kinderen

• Inwoners eerder en meer betrekken • Inwoners eerder en meer betrekken 

bij beleid en uitvoeringbij beleid en uitvoering

•	Een	gezond	financieel	beleid	met	•	Een	gezond	financieel	beleid	met	

sluitend huishoudboekjesluitend huishoudboekje

• Waalre werkt samen binnen een • Waalre werkt samen binnen een 

krachtige regio, zodat we kunnen krachtige regio, zodat we kunnen 

sturen op onze ambitiessturen op onze ambities

• Een open en toegankelijk gemeente-• Een open en toegankelijk gemeente-

bestuur voor inwonersbestuur voor inwoners

• Wethouders van buiten Waalre • Wethouders van buiten Waalre 

gevormd en getest op basis van gevormd en getest op basis van 

kwaliteit en professionaliteitkwaliteit en professionaliteit

Visie   Onze kijk op belangrijke zaken 

Daadkracht  Wat heeft D66 gerealiseerd?

Ambitie   Wat willen wij gaan doen?

Stem
in maart
D66

Verkiezingsmenu D66  Waalre

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.


