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De gemeente Vught is niet voor niets uitgeroepen tot beste woongemeente 
van Brabant. Groen, ruimtelijk, strategisch gelegen en voorzien van topvoor-
zieningen. We staan de komende jaren echter voor grote uitdagingen, die 
D66 graag aangaat. Samen willen we onze gemeente op een gezonde manier 
verder brengen. In dit verkiezingsprogramma beschrijven we hoe we dat 
gaan doen.

Samengaan Vught, Helvoirt en Cromvoirt biedt mooie kansen 
Vanaf 1 januari 2021 wordt onze gemeente nóg veelzijdiger, want dan gaan 
Vught, Helvoirt en Cromvoirt samen verder als één gemeente. D66 maakt zich al 
sinds 2014 sterk voor deze samenvoeging en kijkt ernaar uit dat het na al die 
jaren eindelijk gaat gebeuren. Helvoirt is niet alleen een mooi dorp met een eigen 
karakter dat behouden moet blijven, maar kan ook als inspiratie voor Vught 
dienen, bijvoorbeeld op het gebied van gemeenschapszin en burgerinitiatieven.

Het samengaan biedt ook kansen voor de gemeente Vught om orde op zaken te 
stellen en om bestuurlijk beleid bij te stellen. Op sommige gebieden heeft de 
gemeente Haaren, waartoe Helvoirt nu nog hoort, beter en transparanter beleid. 
Dat moeten we natuurlijk overnemen. D66 wil dat zo snel als mogelijk en op een 
soepele manier het beleid van Helvoirt en Vught op elkaar afgestemd wordt. De 
samenvoeging is bovendien een natuurlijk moment om een einde te maken aan 
iedere vorm van bestuurlijke willekeur; het mag voor de uitvoering van regels 
niet uitmaken welke partijen in het college zitten.

Grote uitdagingen in de komende raadsperiode 
Door de gemeentelijke herindeling vinden er vervroegde gemeenteraadsverkie-
zingen plaats. Daardoor zal de komende raadsperiode met 5,5 jaar de langste 
zijn in de geschiedenis van onze gemeente. Het wordt bovendien een belangrij-
ke raadsperiode met grote uitdagingen. Zo gaan grote delen van Vught en Hel-
voirt de komende jaren op de schop door de werkzaamheden aan de N65 en de 
verdieping van het spoor. De plannen zijn nog niet af en vragen om een herstel-
plan voor de verkeersproblematiek die hierdoor in Vught, Helvoirt en Cromvoirt 
zal ontstaan.

Gemeente en inwoners staan samen voor de uitdaging om de gevolgen van de 
coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen. Deze crisis heeft ons laten zien dat 
gezondheid een bepalende factor is in onze samenleving. De komende tijd zal 
de gemeente voor de zware taak staan om burgers te ondersteunen bij het 
opvangen van de langetermijngevolgen. Het gaat om getroffen ondernemers, 
mensen die hun baan hebben verloren en inwoners die zorg nodig hebben.

 

Voorwoord: Samen Gezond Verder
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Vanuit de landelijke en provinciale overheid zullen steeds dwingender klimaat-
maatregelen worden opgelegd, die ook voor de gemeente Vught gaan gelden. 
Dit maakt stevige keuzes noodzakelijk, maar biedt ook kansen voor het verster-
ken en verbeteren van een groene en gezonde leefomgeving. Tegelijkertijd zal 
de gemeente moeten voorzien in extra woningen voor verschillende doelgroe-
pen, waarbij het zwaartepunt ligt bij betaalbare woningen voor starters, jonge 
gezinnen en ouderen. D66 wil in tien jaar duizend extra woningen realiseren, 
zonder dat dit ten koste gaat van het groene karakter van de dorpen. 
Om te kunnen investeren in de eigenheid van de drie dorpen, met goede voor-
zieningen, cultuur en een actief verenigingsleven, is het van groot belang dat de 
gemeentelijke financiën zo snel mogelijk op orde worden gebracht. Er moet een 
einde komen aan de ongezonde situatie van onnodige uitgaven en te rooskleurig 
begrotingsbeleid. 

Goed bestuur en burgerparticipatie zijn cruciaal 
Om alle uitdagingen goed aan te kunnen pakken, is het cruciaal dat de gemeente 
Vught de komende jaren goed wordt bestuurd. D66 moet en wil daaraan bijdra-
gen. Wij zetten in op transparantie, heldere procedures en het bestrijden van 
belangenverstrengeling. D66 wil constructief samenwerken en de soms verziek-
te bestuurscultuur doorbreken, want uiteindelijk moeten we binnen de gemeen-
tepolitiek samen op een gezonde manier verder om de gemeente vooruit te 
brengen.

D66 gelooft dat gemeentebestuur en inwoners samen verder komen dan wan-
neer ze tegenover elkaar staan. Daarom wil D66 een grotere rol voor burgers bij 
de totstandkoming van gemeentebeleid. Dit leidt tot meer ideeën, draagvlak, 
betrokkenheid en tevredenheid. Juist in deze dynamische tijden, waarin veel 
gebeurt binnen onze gemeente, is daar meer behoefte aan dan ooit.

Waarom stemmen op D66? 
D66 staat voor het op een betrouwbare, transparante manier politiek bedrijven 
op basis van argumenten. Sociaal én liberaal. Met concrete, duurzame oplossin-
gen voor de grote uitdagingen die we op ons pad vinden, uiteraard in samen-
spraak met onze inwoners.

De komende raadsperiode zet D66 in op vijf speerpunten voor Vught, Helvoirt en 
Cromvoirt: 

1. Herstelplan verkeersproblematiek 
2. Duizend betaalbare woningen extra 
3. Een groene en gezonde leefomgeving 
4. Investeren in de eigenheid van ieder dorp 
5. Betrouwbaar bestuur samen met onze inwoners 

Programmacommissie D66
September 2020
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Gezonde democratie
Het betrekken van burgers bij gemeentelijk beleid is voor D66 van grote 
waarde: het leidt tot meer ideeën, draagvlak, betrokkenheid en tevredenheid. 
Juist in deze dynamische tijd waarin ook veel gebeurt binnen onze gemeente 
is daar meer behoefte aan dan ooit. De afstand tussen politiek en inwoners is 
echter nog nooit zo groot geweest als nu. En dat is niet gezond. 

Het is niet mogelijk om alle inwoners tevreden te stellen, maar de afgelopen 
periode heeft wel tot heel veel boosheid en ontevredenheid onder inwoners 
geleid. Vooral door bestuurders die menen te weten wat goed is voor inwoners 
zonder goed met hen in gesprek te gaan. Participatie bij belangrijke gemeentelij-
ke plannen was meestal niet meer dan de wettelijk voorgeschreven inspraak. En 
was er al een voorlichtingsavond dan waren plannen zo ver uitgewerkt dat parti-
cipatie niet meer mogelijk bleek. Gewenste ontwikkelingen, ingebracht door 
inwoners, ondernemers en belangenorganisaties konden vaak niet meer opge-
nomen worden. Dit leidt tot schijninvloed en vergroot niet alleen de kloof tussen 
de gemeente en de inwoners, maar verkleint ook het draagvlak.
 
Wat is onze ambitie?
Door de afstand tussen inwoners, bestuur en politiek te verkleinen wil D66 de 
lokale democratie versterken. Dit betekent dat we inwoners meer invloed willen 
geven: dit kan op veel verschillende manieren. We willen ideeën en mogelijkhe-
den vooraf inventariseren, maar ook onmogelijkheden bespreken en samen 
gewenste alternatieven op haalbaarheid onderzoeken. We willen luisteren naar 
de inwoners en hun goede ideeën. Zo komen we tot betere besluiten met meer 
draagvlak en begrip. Daarnaast willen we dat de gemeente transparant werkt, 
antwoorden geeft op vragen en onderliggende stukken van besluiten deelt, niet 
alleen die van de raad maar ook die van het college.

Hoe gaan we dat doen?

Transparanter bestuur
We willen een open en transparant bestuur. D66 wil dat de gemeente de beslui-
ten samen met de overwegingen gaat publiceren. Zo kan iedereen zien op basis 
waarvan het gemeentebestuur besluiten genomen heeft. Ook wil D66 dat com-
missie- en gemeenteraadsvergaderingen middels videobeelden te volgen zijn. 
Gemeentelijke informatie moet eenvoudiger geraadpleegd kunnen worden.

Meer inspraak en participatie voor inwoners
D66 wil de inspraak en participatie van burgers vernieuwen. D66 wil dat de 
gemeente op meer manieren inwoners gaat betrekken. Het verouderde in-
spraakbeleid moet worden vervangen voor participatiebeleid. Zo wil D66 bij dat 
bij het herschrijven van beleid, zoals de cultuurnota, de vele betrokken vereni-
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gingen en organisaties actief worden betrokken. We willen buurten uitdagen 
samen plannen te maken hoe we om willen gaan met energietransitie en klimaat-
adaptatie; bij nieuwbouw- en renovatieplannen voor woningen, winkels en be-
drijfsterreinen.

Vanzelfsprekend passen we dit ook toe bij vraagstukken als gemeentelijke 
jeugd- en ouderenzorg, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, eenzaamheid, 
onderwijs en recreatie. We willen in dit beleid uitgebreide mogelijkheden opne-
men om wensen en ideeën van inwoners op te halen zodat we hier tot een gro-
ter draagvlak kunnen komen. Ook wil D66 onderzoeken of we inwoners het 
Recht om uit te dagen kunnen geven om bijvoorbeeld taken van de gemeente 
over te nemen als zij aantonen dat zij het gezamenlijk anders, beter, slimmer en/
of goedkoper kunnen.

D66 ziet graag meer tijdelijke of permanente burgerplatforms of adviesorganen 
(zoals de WMO-raad), bijvoorbeeld op het gebied van milieu en klimaat, bouwen 
en wonen en verkeer. Daarmee kunnen we kennis en ervaring van inwoners 
benutten. Alleen samen met onze inwoners kunnen we deze uitdagingen aan en 
kansen benutten.

Rekenkamer weer actief
De rekenkamercommissie moet weer actief worden zodat de gemeenteraad op 
een onafhankelijke manier kan onderzoeken of gemeentelijk beleid effectief was 
en geleid heeft tot het gewenste resultaat, om te beginnen met het inspraakbe-
leid. Een raad zonder rekenkamer kan haar werk namelijk minder goed doen en 
leert niet van gemaakte fouten. D66 heeft de voorkeur voor een onafhankelijke 
regionale rekenkamercommissie.

Voldoende middelen voor politieke partijen
D66 wil dat middelen beschikbaar komen voor de politieke partijen bijvoorbeeld 
ten behoeve van het organiseren van activiteiten om in gesprek te kunnen gaan 
met inwoners of voor het vergroten van competenties van de fracties. De ver-
antwoording van de besteding van dit geld moet uiteraard volledig transparant 
zijn.

Respect in het debat
D66 vindt dat er in het politieke debat respect moet zijn voor elkaars standpun-
ten. D66 zet zich in voor een beter politiek klimaat met meer ruimte voor dialoog 
en initiatieven en met heldere afspraken over verantwoording en burgerpartici-
patie. D66 blijft zich inzetten voor gezonde samenwerking in de raad.
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Gezond woonbeleid
De woningmarkt is overspannen, er is meer vraag dan aanbod. Vooral het 
aanbod van betaalbare en middeldure woningen en van huizen voor bepaalde 
doelgroepen voldoet niet aan de vraag. De behoefte van ouderen die hun te 
grote koop- of huurwoning uit zouden willen voor een kleinere moet concreet 
ingevuld worden. Hierdoor kan meer doorstroming op gang komen. Voor 
starters op de huizenmarkt is er de afgelopen periode weinig gerealiseerd. 
Steeds meer jongeren blijven langer dan dat zij willen bij hun ouders wonen 
en jonge gezinnen verhuizen naar elders omdat ze geen start kunnen maken 
op de Vughtse woningmarkt. Bovendien ging er door allerlei onduidelijke 
afspraken tussen gemeente en ontwikkelaars de afgelopen jaren veel fout. 
Het woningbouwbeleid van Vught is verre van gezond te noemen en moet 
dringend een nieuwe impuls krijgen. 

Wat is onze ambitie?
D66 wil de komende 10 jaar 1.000 additionele woningen realiseren. Dit moet de 
komende periode topprioriteit worden met een actief beleid om een gezonde mix 
in de woonprijscategorieën te realiseren. Voor D66 blijft kwaliteit het uitgangs-
punt: duurzaam, gezond, ruimtelijk en veel groen. Het ontwikkelen van het ene 
na het andere villaplan moet stoppen en bestaande plannen moeten waar dat 
nog mogelijk is aangepast worden. 

Hoe gaan we dat doen?

Masterplan wonen
Beschikbare nieuwe bouwruimte voor wonen is zeker op korte termijn beperkt. 
Daarom wil D66 een masterplan waarbij de gemeente in kaart brengt waar kan-
sen en mogelijkheden liggen en in overleg treden met de eigenaren van die 
gebouwen en percelen. We laten vaste verhoudingen gedurende zes jaar los en 
willen bouwen naar daadwerkelijke behoefte, afgestemd op het karakter van de 
buurt en rekening houdend met de bestaande woningvoorraad. Op sommige 
plekken in Vught moeten we meer de hoogte in kunnen, met behoud van esthe-
tiek en een groene omgeving. Een mogelijkheid hiervoor bestaat bijvoorbeeld in 
De Baarzen. Burgerinitiatieven met suggesties voor concrete locaties moeten 
niet alleen waardering maar ook een serieuze kans krijgen. Bij nieuwe bouwplan-
nen moet uiteraard de verkeersafwikkeling van het begin af aan meegenomen 
worden.

Woningen niet ten koste van de natuur
D66 is terughoudend met verdere bebouwing in het buitengebied van Vught, 
Helvoirt en Cromvoirt. We willen voorkomen dat door de regeling ‘Ruimte voor 
Ruimte’ willekeurig huizen in ons buitengebied gebouwd worden in ruil voor 
veestallen die elders in Noordoost-Brabant afgebroken worden.
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Inventarisatie bouwmogelijkheden spoorzone
D66 wil voor Vught een inventarisatie van nieuwe bouwmogelijkheden in de 
spoorzone. Na jaren van stilstand kunnen we weer naar kansen kijken die ont-
staan na aanleg van het verdiepte spoor: bijvoorbeeld herbouw van huizen 
waarvan het behoud voor de aanpak van trillingen zeer duur zal zijn. Hierdoor 
kunnen we er wellicht zelfs meer woningen voor terugbouwen.

Meer prijsvariatie voor nieuwbouwwoningen
Vught kent drie woningprijscategorieën: betaalbaar, middelduur en duur. De 
huidige aanpak van het realiseren van betaalbare en middeldure woningen werkt 
niet. Er wordt structureel gebouwd op de bovengrens van de prijscategorie, 
maar daar zijn ze niet voor bedoeld. De gemiddelde woningprijs moet daarom 
20.000 tot 50.000 euro onder het maximum van de categorie liggen. We moeten 
de ontwikkelaars uitdagen om voor meerdere prijsniveaus te bouwen. De ge-
meente moet actief afspraken maken met ontwikkelaars die plannen hebben. 
Ook dienen er scherpe regels te komen om woningspeculatie te voorkomen. 
Hierbij denkt D66 aan de invoering van een zelfbewoningsplicht.

Meer inspraak bij bouwplannen
Bij nieuwe bouwplannen moet de gemeenteraad veel vroeger betrokken worden. 
Nu mag de raad alleen iets zeggen over een wijziging van het bestemmingsplan. 
Daarmee worden niet alleen zij, maar ook omwonenden gepasseerd. D66 wil niet 
meer dat het college voorafgaand aan een plan allerlei onomkeerbare afspraken 
met ontwikkelaars maakt.

Concrete ideeën
Concrete ideeën van D66 voor wonen in onze gemeente zijn in ieder geval:
• Woonruimte realiseren in bestaande gebouwen, zoals op Voorburg, waar mo-

gelijk samen met een woningbouwcorporatie.
• Het realiseren van starterswoningen en/of het (al dan niet tijdelijk) plaatsen van 

tiny houses. 
• Het makkelijker maken van woningsplitsing van bestaande bebouwing. 
• Een gezonde mix qua grootte van woningen in het Centrumplan-Oost. 
• Gemeentelijk vastgoed dat vrijkomt sneller herontwikkelen. Zo voorkomen we 

jarenlange leegstand van basisscholen zoals De Wieken en De Baarzen en 
gebouwen als Rozenoord en Vlierthonk.

• Initiatieven voor groepswonen en gezamenlijk opdrachtgeverschap ondersteu-
nen en mogelijk maken door middel van pilots.

• Er komen in Helvoirt 170 nieuwe woningen bij in het plan Den Hoek, waarmee 
de eigen woningbehoefte op dit moment gedekt wordt. Voor eventuele groei is 
er nog een slapende uitbreidingslocatie Raamse Oevers voor 55 woningen. 

• D66 wil een oplossing voor de bewoning van de ruim dertig recreatiewoningen 
in het Spechtbos en op de Distelberg. Onze inzet is permanente bewoning 
legaliseren als een persoonlijk recht, onder strikte voorwaarden. De aanblik van 
de omgeving en de waarde van de natuur mag daarbij niet worden aangetast.
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Gezond verkeer
Een goede bereikbaarheid en doorstroming is van groot belang, maar tegelij-
kertijd staat ook de leefbaarheid binnen onze gemeente al jaren onder druk 
door de toename van gemotoriseerd verkeer binnen en buiten de bebouwde 
kom dicht bij bewoond gebied. De luchtkwaliteit laat te wensen over en de 
geluidsbelasting is op veel plaatsen zeer hoog. De komende jaren vinden 
uitgebreide werkzaamheden plaats aan N65 en het spoor. De druk op het 
bestaande wegennet en daarmee op de leefbaarheid wordt hierdoor nog 
verder verhoogd en blijven dus een flinke uitdaging.

Wat is onze ambitie?
Er moeten gezonde en slimme oplossingen komen voor de verkeersproblematiek 
in onze gemeente. D66 wil niet jaren wachten op een plan, maar in overleg met 
onze inwoners, direct aan de slag om knelpunten aan te pakken en waar moge-
lijk te voorkomen. Fietsen en wandelen krijgen alle aandacht: veiligheid voor 
fietsers en voetgangers moet worden verbeterd. Sluipverkeer moet worden 
tegengegaan. We willen de geluids- en milieuoverlast van de doorgaande wegen 
verminderen.

Verder streven we naar een lightrailverbinding tussen Den Bosch en Tilburg met 
een station in Helvoirt. D66 Vught wil zich met de andere partijen sterk maken 
voor een landelijke lobby voor het Vughtse belang en om deze na enkele jaren 
stilte weer op gang te brengen.

Wat gaan we doen?

Herstelplan Verkeersproblematiek
D66 is altijd voorstander geweest van de ombouw van de N65 mits dit zou 
bijdragen aan een verbeterde leefomgeving voor Vught. Het bestemmingsplan 
van de ombouw van de N65 heeft nog niet voldoende draagvlak bij de omwo-
nenden. Dit komt vooral doordat de knelpunten in het Vughtse wegennet nog 
niet op een acceptabele wijze zijn opgelost. D66 wil zich hiervoor blijven inzet-
ten met een concreet herstelplan. Bij de aanbesteding van de N65 willen we, 
waar mogelijk, onderhandelen voor verbeteringen. Die opties moeten dan duide-
lijk in kaart zijn gebracht samen met betrokkenen.

Door de ombouw van de N65 neemt de verkeersdruk in sommige straten dusda-
nig toe, dat de leefbaarheid ernstig wordt aangetast. D66 wil daarom tijdelijk de 
Vughtse Regeling uitbreiden naar aanwonenden van die straten. Daarnaast 
willen we een einddatum van de Vughtse Regeling vaststellen. We denken daar-
bij aan een looptijd van twee jaar, zodat iedereen ruim de tijd heeft om een 
afweging te maken.
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Verder wil D66 dat onderzocht wordt of er op termijn toch een aansluiting moge-
lijk is naar de N65 richting Den Bosch ter hoogte van de Helvoirtseweg, zodat de 
Olmenlaan wordt ontlast of dat deze aansluiting kan vervallen. D66 wil ook dat er 
bekeken wordt of het mogelijk is om bepaalde wegen uitsluitend open te stellen 
voor bestemmingsverkeer. In dit kader gaat de Jagersboschlaan niet open als 
ontsluitingsweg voor gemotoriseerd verkeer. 

Maatregelen tegen verkeersoverlast Helvoirt en Cromvoirt
Er moeten initiatieven worden genomen om de verkeersdruk in Cromvoirt en 
Helvoirt onder andere als gevolg van de opening van de golfbaan en de ombouw 
van de N65 te verlichten. D66 wil een volledige aansluiting op de N65 bij het 
restaurant In ‘t Groene Woud onderzoeken, hiermee wordt voorkomen dat er nog 
meer vrachtverkeer door Helvoirt en Cromvoirt gaat rijden. De maximumsnelheid 
van 30 km per uur in beide dorpen moet strenger worden gehandhaafd.

Vermindering uitstoot en geluidsoverlast
D66 wil de N65 een minder aantrekkelijke weg maken voor het langeafstands-
verkeer. Vanaf de randweg van Den Bosch moet de maximumsnelheid verlaagd 
worden naar 80 km per uur en binnen bebouwd gebied moet deze 70 km per uur 
blijven. Dit is veiliger én beter voor het milieu: minder geluid en minder uitstoot 
van fijnstof.

D66 wil dat de gemeente met de wegbeheerders in gesprek gaat om de effec-
ten van geluidsoverlast en luchtkwaliteit voor Vught door de A2 en de randweg 
Den Bosch in te perken, bijvoorbeeld door verlaging van de maximumsnelheid op 
de A2 en op de randweg Den Bosch.

D66 wil dat de gemeente het meten van de luchtkwaliteit en het geluidsniveau 
stimuleert of zelf ter hand neemt. De luchtkwaliteit moet de komende jaren 
significant verbeteren. D66 wil dat door de gemeente Vught de advieswaarden 
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor geluidsoverlast en luchtkwali-
teit als doel worden nagestreefd en dat samen met het Rijk en de provincie 
verkend wordt hoe hier stappen naartoe gezet kunnen worden. Het doel van de 
WHO-advieswaarden is dat negatieve gezondheidseffecten door geluidsoverlast 
en slechte luchtkwaliteit beperkt worden.

Tegengaan trillingen spoor
D66 blijft voorstander van de uitvoering van de spoorverdieping. D66 wil daarbij 
voorkomen dat hier dieseltreinen blijven rijden en wil dat er een maximaal haal-
baar pakket aan maatregelen wordt toegepast om trillingen tegen te gaan. Dit 
kan door bouwkundige maatregelen en aanpassing van de snelheid van treinen. 
Tijdens de bouw zal er een forse toename zijn in de verkeersdruk op het wegen-
net rondom het spoor. Hiervoor moeten oplossingen gevonden worden voordat 
de werkzaamheden beginnen, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn.
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Station Helvoirt
D66 wil graag een station in Helvoirt. D66 ziet een kans op het gebied van een 
lightrail en wil op het spoortraject Den Bosch-Tilburg werken aan een pilot. Niet 
alleen Helvoirt, maar ook Vught, Biezenmortel, Udenhout en Berkel-Enschot 
zouden een aansluiting kunnen krijgen. Dit kan mogelijk een blijvende, duurzame, 
toegang worden tot het Van Gogh Nationaal Park. Daarom wil D66 dat Vught 
opnieuw deelneemt aan dit project.

Veel ruimte voor fietsers en wandelaars
D66 werkt mee aan de totstandkoming van snelfietsroutes naar Tilburg, Eindho-
ven en Den Bosch. Lastige obstakels in Vught en Helvoirt zoals hellingen, over-
steken en rotondes moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Bij voorkeur komt 
de noord-zuidverbinding parallel te liggen aan het spoor. Tenslotte wil D66 dat 
de hele ringstructuur van Vught, met name de Vijverbosweg en Laagstraat, 
zoveel mogelijk beschikt over gescheiden fietspaden, om zo de doorstroming en 
verkeersveiligheid te verbeteren. 

D66 wil goede, veilige looproutes in Vught die ook toegankelijk zijn voor minder-
validen. We willen onderzoeken of de Vughtse Heide en de IJzeren Man toegan-
kelijker kunnen worden gemaakt voor deze groep door bijvoorbeeld rolstoelpa-
den aan te leggen. Door de gehele gemeente Vught moeten de looproutes beter 
verbonden worden.
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Gezonde financiën
Een gezonde financiële huishouding is van belang om voorzieningen op peil 
te houden en te kunnen investeren in de toekomst. De Vughtse gemeentefi-
nanciën bevinden zich in een kritieke fase. Vught hoort bij de gemeenten in 
Nederland met de relatief grootste schulden. D66 vindt dat de afgelopen 
bestuursperiode onnodig veel geld is uitgegeven. Vught moet weer financi-
eel gezond worden, zodat belangrijke uitgaven zoals voor sport, verenigings-
leven, cultuur en zorg niet onder druk komen te staan.

Wat is onze ambitie?
Er moet weer meer controle en ruimte komen in de financiën zodat kan worden 
ingespeeld op groeiende behoefte aan ondersteuning, verduurzaming en pre-
ventie, met meer aandacht voor maatwerk. Indien nodig zal D66 kijken naar 
bezuinigingen en lopen we niet weg voor moeilijke keuzes. D66 wil dat dit perio-
diek gebeurt om te voorkomen dat de financiën op slot gaan door bijvoorbeeld 
te veel structurele verplichtingen.

Hoe gaan we dat doen?

Gezonde schuldquote, solvabiliteit en weerstandsvermogen
Er zijn twee belangrijke indicatoren voor een financieel gezonde gemeente: 
namelijk de schuldquote en de solvabiliteit. Deze dienen onder controle gehou-
den te worden om uit de gevarenzone te blijven. De schuldquote, dit is de 
schuldpositie ten opzichte van de eigen middelen, mag de grens van 130% niet 
langdurig overschrijden. De solvabiliteit, het eigen vermogen als percentage van 
de totale balans, moet bij voorkeur 30% zijn. Verder moet er, meer dan nu, spra-
ke zijn van weerstandsvermogen om onvoorziene uitgaven, zoals tijdens een 
crisis, op te vangen. Vught kan alleen een zelfstandige gemeente blijven als we 
ervoor zorgen dat deze financiële grenzen gerespecteerd worden en deze doel-
stellingen, ook in meerjarenperspectief, behaald worden. 

Aparte raadscommissie financiën
Om de gemeenteraad meer invloed op het financiële beleid te geven, willen we 
een aparte raadscommissie voor financiën. 

Moeilijke financiële keuzes niet uit de weg
De precaire financiële situatie van de gemeente Vught zou weleens tot moeilijke 
keuzes kunnen leiden. Deze moeten we onder ogen zien en niet vooruit blijven 
schuiven, dus geen struisvogelpolitiek meer. D66 wil ook dat de gemeente blij-
vend kritisch is op de kosten van de eigen organisatie en de inhuur van externen. 
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Daar waar mogelijkheden zijn om verantwoord de gemeentelijke belastinginkom-
sten te verhogen sluiten we dit niet uit, ook als dit een OZB-verhoging betreft 
hoger dan het inflatiepercentage. Hier moet dan een duidelijke meerwaarde voor 
de inwoners tegenover staan, bijvoorbeeld als het gaat om de leefbaarheid in 
onze gemeente. 

D66 wil de samenwerkingsverbanden zoals de regio Brabant Noord actiever 
benut worden. Hiermee zorgen we ervoor dat er voldoende balans is tussen de 
financiële bijdrage en de toegevoegde waarde voor de gemeente en haar inwo-
ners.
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Gezond economie en recreatie
Naast een topgemeente om in te wonen, is Vught ook een gemeente met een 
gezonde bedrijvigheid. Vught moet een gemeente zijn met een goed onder-
nemersklimaat. Door de Coronacrisis verkeren veel Vughtse, Helvoirtse en 
Cromvoirtse bedrijven in moeilijke tijden. Ook heeft de aanleg van de N65 
mogelijk gevolgen voor een aantal ondernemers. Verder is Vught voorzien 
van uitgebreide mogelijkheden om te recreëren. De vele fiets- en wandelrou-
tes moeten worden behouden en waar nodig, beter op elkaar worden aange-
sloten. Ook moet het open zwemwater voor iedereen behouden blijven.

Wat is onze ambitie?
Werkgelegenheid moet behouden blijven en gestimuleerd worden, waarbij de 
bedrijven verder moeten kunnen verduurzamen. Dat iedereen die dat wil, kan 
meedoen in onze samenleving zit in het DNA van D66 en dus moet het lokale 
inclusiebeleid verder worden omarmd en waar nodig verbreed worden.

Een aantrekkelijk winkel- en horeca-aanbod in de drie dorpen is van groot be-
lang. Het nieuwe centrumplan voor Vught maakt de herontwikkeling van het 
centrum af. D66 wil wel betere voorzieningen voor het stallen van fietsen. De be-
reikbaarheid van bedrijven in Cromvoirt en Helvoirt moet worden verbeterd en 
de centra, met name de Sint-Lambertusstraat en Torenstraat, moeten worden 
ontlast door mogelijke alternatieve ontsluitingsroutes voor vrachtverkeer.

Toerisme moet een impuls krijgen door extra investeringen, in onder andere in de 
IJzeren Man, de Vughtse Heide, het Van Gogh Nationaal Park en fiets- en voet-
paden.

Hoe gaan we dat doen?

Kansen en ruimte voor alle ondernemers
De lokale economie willen we ondersteunen door alle (en niet steeds dezelfde) 
Vughtse ondernemingen gemeente-opdrachten te gunnen. Openingstijden van 
horeca laten we zo ruim mogelijk, net als de mogelijkheden voor winkeliers om 
iedere dag van de week hun winkel te openen.

Benutten van reclamebelasting
De effectiviteit van de reclamebelasting in het centrum van Vught vraagt om een 
evaluatie. Hierna kan worden besloten of deze wordt afgeschaft of uitgebreid 
naar de centra in de andere dorpen. Reclamemasten maken we, waar het kan, 
onmogelijk in bestemmingsplannen of we gaan ze belasten. 
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Hoogstaande recreatie en horeca
De ontwikkeling van duurzame en kwalitatief hoogstaande recreatie en horeca 
krijgt van D66 volop de ruimte. Hotel Van der Valk krijgt de ruimte voor nieuw-
bouw van bestaande voorzieningen, uiteraard binnen de mogelijkheden van het 
bestemmingsplan. Dit geldt ook voor het Strandhuys en het strandbad bij de 
IJzeren Man; deze krijgen als ‘pleisterplaats’ de ruimte om binnen de grenzen 
van het bestemmingsplan te vernieuwen. Met andere woorden: moderniseren 
met oog voor wat het gebied kan dragen.

Taskforce N65 & Ondernemers
D66 wil dat de gemeente Vught een taskforce opricht met ondernemers om 
samen de overlast van de verdieping van de N65 tot het minimum te beperken. 
Indien mogelijk steunt de gemeente lokale ondernemers via de projectorganisa-
tie van Rijksinfra, bijvoorbeeld door tegemoetkomingen uit de reserveringen 
‘extra kosten door overlast’. 

Investeren in recreatie
Op vele plaatsen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt verkeren de voet- en fietspaden 
in erbarmelijke en soms zelfs onveilige omstandigheden. D66 wil een opknap-
beurt van voet- en fietspaden in de gemeente. Een deel van de Vughtse Heide 
en het rondje IJzeren Man moet toegankelijk worden voor rolstoelen. D66 wil 
hiervoor elk jaar een deel van de pot ‘bovenwijkse voorzieningen’ en de toeris-
tenbelasting inzetten. Die laatste belasting mag van D66 overigens best iets 
omhoog en meer op het niveau van de omliggende gemeenten gebracht wor-
den. De opbrengsten moeten wel ten goede komen aan het verbeteren van de 
aantrekkelijkheid van recreatie en toerisme in de gemeente Vught.

Wandelen over landgoederen
Vught is de gemeente met de meeste landgoederen van Brabant. De landgoede-
ren die subsidie hebben gekregen vanwege openstelling voor derden moeten 
ook echt toegankelijk zijn. D66 ziet graag het wandelnetwerk rondom Vught, 
Helvoirt en Cromvoirt groeien, over en langs de randen van deze landgoederen. 
Dit is ook een recreatieve kans voor de gemeente Vught.
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Vught, Helvoirt en Cromvoirt vormen een gemeente met veel groen, veel 
ruimte in de buitengebieden en een duurzaam imago. Dat wil D66 koesteren 
en versterken en wil daarom dat de gemeente opnieuw tot de duurzaamste 
gemeenten van Nederland gaat behoren. Van plek drie in 2018 zijn we afge-
zakt naar de 39e plaats. We willen op sociaal, economisch en ecologisch 
gebied weer terug in de top tien.

Bij klimaataanpak gaat het niet meer over óf we iets moeten doen, maar over 
hoe we onze inwoners helpen bij het verduurzamen van hun omgeving: energie-
opwekking en -besparing, vergroening van tuinen en scheiding van afval.

Het prachtige groene karakter van Vught moet beschermd worden. Met de grote 
infrastructuurprojecten van spoor en weg in de nabije toekomst, staan we voor 
een grote uitdaging én ontstaan kansen om het groen dat verloren gaat door 
deze bouwprojecten, binnen Vught en Helvoirt, te compenseren en uit te brei-
den. 

Wat is onze ambitie?
De landelijke overheid heeft in het Klimaatakkoord als doel gesteld om uiterlijk in 
2050 de energievoorziening duurzaam en klimaatneutraal te laten zijn. De ge-
meente Vught zal hier haar eigen aandeel moeten leveren. Dit willen we samen 
met inwoners en bedrijven versneld bereiken op een slimme, betaalbare en 
eerlijke manier. De gemeente zelf moet het goede voorbeeld geven en bij al haar 
bouwprojecten kiezen voor energiebesparing en zo veel mogelijk eigen energie-
opwekking.

Provincie Noord-Brabant gaat de komende jaren tien miljoen bomen planten. 
D66 wil dat zeker 50.000 van deze bomen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt ko-
men. Bomen helpen bij het vasthouden van water en het afvangen van CO2. D66 
wil bovendien dat alles op alles wordt gezet dat het rond het spoor en de N65 
mooier en groener wordt dan voor de ombouw. Ook moeten soorten groen en 
bomen worden toegevoegd ter versterking van de biodiversiteit.

Hoe gaan we dat doen?

Versnellen verduurzamen woningen
D66 wil inwoners en ondernemers beter ondersteunen in het verduurzamen van 
hun woningen en bedrijfspanden. Samen met lokale energiecoöperaties, de 
woningbouworganisaties, verenigingen van eigenaars, particulieren en onderne-
mers wil D66 de energietransitie in de gemeente Vught versnellen. Initiatieven 
die inwoners helpen hun huis energiezuiniger te maken wil D66 ruimhartig on-
dersteunen. Het gesprek over verduurzaming moet gevoerd worden met buurt- 

Gezonde groene gemeente
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en wijkgenoten en groepen van ondernemers. Daarbij passen stimulerende 
maatregelen waardoor iedereen mee kan doen, ook degenen die hier minder toe 
in staat zijn. D66 wil dat de gemeente met een energiebestemmingsplan komt 
om per locatie alle mogelijkheden zichtbaar te maken voor energieopwekking 
met warmte, wind en zon en besparingsmogelijkheden. D66 wil dat de gemeente 
Vught van in plaats van achteroverleunen in de hoogste versnelling komt.

Zonnevelden en windturbines met buurgemeenten
Zonnevelden en windmolens moeten zorgvuldig ingepast worden in het land-
schap. D66 vindt het belangrijk dat de Regionale Energie Strategie (RES) in 
samenwerking met omliggende gemeenten wordt vormgegeven. Bij deze inrich-
ting moeten de inwoners betrokken worden om mee te denken en om te werken 
aan draagvlak. Voor zonne-energie heeft het beleggen van daken de voorkeur 
boven het realiseren van zonnevelden. Opwekking van zonne- en windenergie 
moet zoveel mogelijk ten voordele komen van onze inwoners.

Aandacht voor biodiversiteit 
Uitvoeren van de Nota Biodiversiteit heeft hoge prioriteit. De gemeente moet 
hierin het goede voorbeeld geven door het aanplanten van bomen, investeren in 
groene daken en andere initiatieven die het de biodiversiteit zowel binnen als 
buiten de bebouwde kom versterken.

D66 wil een systematische, milieuvriendelijke aanpak voor de bestrijding van de 
eikenprocessierups door in te zetten op een aanpak voor de langere termijn. 
Waar veel eiken staan moeten deze gemengd worden met andere boomsoorten. 
Hiertussen moeten er kruidenrijke bermen en plantsoenen komen waar insecten 
en vogels zich thuis voelen die plagen helpen te voorkomen. Verder wil D66 het 
milieuvriendelijk verwijderen van onkruid doorzetten.

50.000 bomen
De bomen en ander groen die verdwijnen als gevolg van de projecten van spoor 
en weg willen we vooraf compenseren, bij voorkeur in de directe omgeving. D66 
wil de komende vijf jaar 50.000 bomen planten. Hiervoor moet een planmatige 
aanpak komen in het verlengde van het groenbeleid. Dit biedt mooie kansen 
voor waterberging, vergroening en verduurzaming.

Geen gemeentelijk groen als biomassa
D66 wil dat Vught stopt met de verwerking van het gemeentelijke groen tot 
houtsnippers voor verbranding in biomassacentrales. Vught zet weer in op ge-
zonde vormen, zoals compostering, vergisting of versnippering ter plekke.
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Burgerinitiatieven vergroening ondersteunen
D66 wil met inwoners actief aan de slag hoe zij hun directe omgeving kunnen 
vergroenen, zoals de acties om inwoners te helpen met het ontstenen van tui-
nen. Inwoners die initiatieven nemen gaan we hierbij actief ondersteunen. Het 
geld hiervoor kan beschikbaar komen uit de budgetten voor klimaataanpak en 
rioolonderhoud. D66 wil dat er verbinding ontstaat tussen groen in het openbaar 
en op privéterreinen en op deze manier zowel ondernemers als bewoners stimu-
leren om samen de gemeente Vught te vergroenen.

Versterken natuurbescherming 
D66 vindt dat een wereld te winnen is als het gaat over natuurbescherming 
binnen de gemeente. Met Helvoirt erbij breidt het natuur en agrarisch gebied in 
de gemeente zich uit. Zo komt er onder meer circa 1.000 hectare natuurgebied 
bij. Dat betekent dat het natuurbeleid van de gemeente aan de nieuwe situatie 
aangepast moet worden en we kansen moeten grijpen om de natuur te verster-
ken, bijvoorbeeld door deelname aan het Van Gogh Nationaal Park.

Ook krijgt de gemeente meer agrarische ondernemers, waaronder de Duinboe-
ren. Omdat D66 voorstander is van de transitie naar de kringlooplandbouw willen 
we agrarische ondernemers ondersteunen bij innoveren en doorvoeren van 
duurzame vernieuwingen. Dit duurzaam toekomstperspectief draagt tevens bij 
aan een gezonde toekomst voor het buitengebied en de versterking van de 
biodiversiteit. Het duurzame pachtbeleid op de Margriet verdient navolging.

Betere afvalinzameling en -scheiding 
D66 wil een goedkopere en simpelere afvalinzameling en -scheiding. De 
huis-aan-huisinzameling van glas is duur en brengt minder op dan op kleur 
gescheiden in de glasbak. Ook is het gevaarlijk voor medewerkers. D66 wil 
hiermee stoppen. Omdat er steeds minder papier wordt opgehaald, vinden we 
dat één keer in de maand ophalen voldoende is. Gescheiden gft-afvalinzameling 
moet zo snel mogelijk voor alle hoogbouw ingevoerd worden. D66 wil zo min 
mogelijk vuilniswagens door de dorpen laten rijden. Goed voor het milieu en 
kostenbesparend.

De inzet hierbij blijft zo min mogelijk afval in de grijze container. D66 wil wel 
onderzoeken of de afschaffing van de zak voor plastic, metaal en drankkartons 
(PMD-zak) mogelijk is, omdat via nascheiding van de grijze bak meer en beter 
plastic en blik gerecycled kan worden. De grijze bak moet dan wel vaker opge-
haald worden.

D66 Vught wil een onderzoek naar spreiding van openingstijden van regionale 
milieustraten zodat elke dag in er in de regio een milieustraat open is. De mili-
eustraat in Haaren waar Helvoirtenaren gebruik van maken, kan onderdeel zijn 
van deze regionale aanpak.
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Gezonde leefstijl
Gezondheid, zeker in deze tijd, is een groot goed. Gezondheid is echter meer 
dan het uitblijven van ziekte. Het bevorderen van gezondheid vraagt om een 
gezonde leefstijl. Bewegen en sport dragen hier veel aan bij. We hebben in 
onze dorpen veel in huis, maar het optimaal benutten van de bestaande faci-
liteiten blijkt vaak een uitdaging. D66 wil meer samenhang tussen de initia-
tieven en faciliteiten samen met het ontwikkelen van een gezondheidsbeleid. 
De inzet van de sportfunctionarissen kan bewegen nog meer stimuleren en 
de verschillende sportclubs kunnen met nieuwe initiatieven komen.

Wat is onze ambitie?
D66 wil het sportbeleid koppelen aan gezondheidsbeleid, waarbij het doel is dat 
we zo veel mogelijk gezonde en gelukkige inwoners hebben. Hiermee sluiten we 
aan bij visie van de GGD die onder andere werkt vanuit de opvattingen van 
Positieve Gezondheid. Deze ambitie vraagt lef en leiderschap en vraagt om een 
gedegen gemeentelijke visie op gezondheidsbeleid met aandacht voor mens en 
milieu.

Verder wil D66 gezond bewegen en sporten mogelijk maken voor alle Vughtena-
ren: jong, oud, gehandicapt, rijk of arm. Het huidige uitstekende voorzieningenni-
veau moet in stand gehouden worden en moet aangepast of uitgebreid worden 
als dat onderbouwd wordt door wensen van verenigingen en inwoners. Kwaliteit 
gaat voor kwantiteit. We bieden waar inwoners behoefte aan hebben in plaats 
van zoveel mogelijk aan te bieden.

Hoe gaan we dat doen?

Bewoners betrekken bij realiseren positieve gezondheid
D66 wil inwoners betrekken bij de ontwikkeling van gezondheidsbeleid. Gezonde 
leefstijl gaat naast bewegen ook over gezond eten, sociale contacten en zinge-
ving. Daarom is het goed om samen met lokale professionals de krachten te 
bundelen en zo te verbinden wat al in Vught aanwezig is en elkaars activiteiten 
te versterken. Door de bril van positieve gezondheid op te zetten kunnen we 
samen met inwoners werken aan welzijn en geluk en daardoor een gezonder 
leven.

Goed gefaciliteerde en veilige wandel- en fietsroutes
Hardlopen, wandelen en fietsen zijn belangrijke pijlers onder onze gezondheid. 
Dat betekent dat een goed gefaciliteerd wandelnetwerk met voldoende banken 
om even te rusten, mogelijk en herkenbaar moeten zijn. Dat geldt ook voor een 
veilig en verbindend fietsnetwerk binnen Vught met laadpunten voor elektrische 
fietsen en stallingsvoorzieningen op centrale plekken zoals bij sportparken, 
winkels en bij de IJzeren Man.
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Gezondheidsbeleid betekent ook preventie
Geen gezondheidsbeleid zonder preventie want voorkomen is beter dan gene-
zen. D66 streeft naar een actieve ondersteuning van preventiebeleid door de 
gemeente, zoals vroege signalering en een programma goede start. Daar past 
een eigen gezondheidsbeleid in, met focus op de jeugdgezondheidszorg. De 
gemeente moet haar rol proactief oppakken en er zorg voor dragen dat inwoners 
kunnen beschikken over begrijpelijke en objectieve informatie over gezonde leef-
stijlen, de mogelijkheden hiervoor en de beschikbare ondersteuning.

Samenwerking en ondernemerschap
Wij staan voor een netwerksamenwerking met ABZ, Ouderen Samen, GGD, 
eerstelijnsgezondheidszorg, sportcoaches, de bibliotheek, de sportverenigingen 
en de woningbouwcorporaties Charlotte Van Beuningen en Woonveste, als ook 
omliggende gemeenten. Op basis van samenwerking en ondernemerschap met 
minder coördinatoren tot meer resultaten komen.

De gemeente ondersteunt initiatieven voor plannen van buurten in de buiten-
ruimte, zoals het realiseren van een natuurspeelplaats en buurtgroen tuinen. 
Gebruikers, vaak kinderen, krijgen hierin ook zeggenschap.
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Door de decentralisatie van zorgtaken in 2015 speelt de gemeente een be-
langrijke rol op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan lang-
durig zieken en ouderen. Deze lokale zorgtaken worden in de gemeente over 
het algemeen goed uitgevoerd, maar de wachtlijsten en beheersing van 
kosten blijven een uitdaging, met name voor de jeugdzorg. D66 is tevreden 
over de integrale aanpak van Wegwijs+. Indien er meerwaarde is, zoekt 
Vught altijd samenwerking in de regio.

Wat is onze ambitie?
D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Iedereen moet mee kunnen doen in 
de samenleving. We bieden zorg en ondersteuning aan de meest kwetsbare 
groepen in onze gemeente. Daarbij is het van groot belang dat bij het invullen 
van zorg goed wordt gekeken naar de behoefte en wat mensen zelf (nog) kun-
nen. Op die manier is maatwerk mogelijk, wat niet alleen leidt tot adequate zorg, 
maar ook tot een efficiënte uitvoering.

Hierbij staat bij D66 preventie op nummer één. Een voorbeeld is het tegengaan 
van ongewenste eenzaamheid en vervreemding, maar ook het ondersteunen bij 
lichte opvoedvraagstukken en het voorkomen van schulden met name bij jonge-
ren. Vanuit positieve gezondheid wordt gewerkt aan eigen kracht, competenties 
en zelfvertrouwen.

Hoe gaan we dat doen?

Inzetten op zorgpreventie
D66 wil dat structureel een deel van het budget wordt ingezet op preventie en 
positieve gezondheid, want de focus ligt nu vooral op het oplossen van proble-
matiek. We willen concrete programma’s ontwikkelen, al of niet gebruik makend 
van landelijke initiatieven. Hierin investeren we om in de toekomst de zorg be-
taalbaar te houden. Ook in het woonbeleid houden we hier rekening mee.

Blijven verbeteren gemeentelijk zorgbeleid
D66 wil dat in de toekomst de inzet van de WMO efficiënt blijft en het beleid 
rond maatwerk passend blijft. De WMO-adviesraad krijgt een grotere rol in het 
verder verbeteren van het gemeentelijk beleid. Ook blijven we kritisch kijken naar 
de inzet van betaalde coördinatoren. Die moeten een meetbare toegevoegde 
waarde hebben. 

De decentralisatie van de jeugdhulp heeft nauwelijks tot besparingen en verbe-
tering van de zorg geleid. D66 vindt dat de gemeenten niet langer de budget-
problemen moeten oplossen en dat de lobby moet worden doorgezet om te 
bewerkstelligen dat het Rijk hiervoor garant staat.

Gezonde zorg
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Bredere inzet regelingen voor armoedebestrijding en mantelzorg
De gemeente heeft goede instrumenten ontwikkeld voor armoedebestrijding en 
hulp bij mantelzorg. D66 wil er wel voor zorgen dat deze breder worden ingezet. 
Hier kunnen de vertrouwenspersonen een rol spelen, zoals ook door de Nationa-
le Ombudsman wordt voorgesteld. De gemeente is hier de verbinder tussen 
consultatiebureaus, huisartsen, thuiszorg, scholen en sportverenigingen. Vaak is 
er slechts een ad hoc- of kortetermijnvraag, die snel en zonder veel bureaucratie 
kan worden opgelost en met maatwerk worden toegepast. D66 wil kansen bie-
den om zo niet langdurig in regelingen te hoeven blijven hangen.

Aandacht voor kwetsbare groepen
We staan voor een verdere implementatie van het VN-verdrag voor mensen met 
een beperking in de vergunningverlening, aanbestedingen en wijzigingen van 
bestemmingsplannen. D66 wil het beleid rondom laaggeletterdheid continueren 
en verbeteren, voortbordurend op het Taalhuis, hierbij ook aandacht voor digita-
le geletterdheid. De toegankelijkheid van de gemeentelijke informatie moet door-
lopend verbeteren.

De gemeente voert een actief beleid om Wajongers, statushouders en mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt een toekomst te bieden. Bedrijven die een 
voortrekkersrol vervullen worden door de gemeente gestimuleerd en onder-
steund om andere bedrijven hierin te betrekken. 

Ondersteuning vrijwilligers
Vught, Helvoirt en Cromvoirt hebben een levendig vrijwilligersnetwerk, ook als 
het gaat om zorgtaken. De gemeente hanteert het subsidiebeleid om dit te 
stimuleren. Samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan geke-
ken worden naar een bijdrage in het dagelijks leven middels vrijwilligerswerk. Dit 
kan via bestaande organisaties zoals ABZ, Ouderen Samen en KBO en nieuwe 
initiatieven. D66 wil dat bij een vervanging gekozen wordt voor een elektrische 
Seniorenbus, al of niet middels een stimuleringssubsidie.
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De inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt voelen zich thuis op de plek 
waar ze wonen en koesteren de eigenheid van hun dorp. Die eigenheid is het 
resultaat van een actief verenigingsleven, lokale kunst en cultuur, gezamen-
lijke voorzieningen en een zichtbare geschiedenis van elk dorp, maar bovenal 
van de onderlinge verbondenheid tussen de inwoners. D66 wil hierin blijven 
investeren. Binnen een gezonde gemeentebegroting worden hiervoor vol-
doende financiële middelen vrijgemaakt, want D66 investeert liever in men-
sen dan in asfalt en stenen. 

Vught, Helvoirt en Cromvoirt laten zien wat de waarde is van een gezond sociaal 
cultureel veld. De samenkomst, de gezamenlijke beleving, de verrijking en ver-
binding die muziek en kunst brengen, zijn volop zichtbaar. D66 is trots op het 
bloeiende kunst- en cultuurklimaat met veel particulier initiatief in Vught, Helvoirt 
en Cromvoirt. D66 wil dat verder versterken, omdat kunst en cultuur bijdragen 
aan persoonlijke ontwikkeling, vrijetijdsbesteding, lokale economie, prettig wo-
nen en de groei van toerisme. Kunst en cultuur verwonderen, prikkelen en laten 
reflecteren.

Wat is onze ambitie?
D66 wil in een nieuwe Kunst- en Cultuurnota, versterking van een verrassend 
aanbod dat de verwondering stimuleert: voor iedereen toegankelijk, zowel fysiek 
als qua betaalbaarheid. Hoewel de financiële uitdagingen in de gemeente groot 
zijn, willen we voorkomen dat er bezuinigd wordt op cultuur. We omarmen alle 
prachtige cultuurdragers in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. D66 wil de identiteit 
versterken door nieuwe initiatieven zoals een heemkundekring of kunst en cul-
tuur gericht op jongvolwassenen, maar zeker ook door bestaande initiatieven 
variërend van carnaval tot kunstgalerieën en dat tevens bestaat uit een actief 
monumenten- en erfgoedbeleid.
 
D66 wil initiatieven die gericht zijn op ondernemerschap, samenwerking en 
netwerkvorming binnen het professionele veld stimuleren en waar mogelijk de 
lokale economie meer betrekken bij cultuur. Goede huisvesting en excellente 
cultuureducatie zijn essentieel voor het behoud en ontwikkeling van onze lokale 
kunst en cultuur.

Hoe gaan we dat doen?

Verbindend cultuurplatform
Veel activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. De gemeente stimuleert en 
faciliteert aantrekkelijke nieuwe initiatieven, maar voert ze niet uit. D66 wil het 
culturele veld ondersteunen vanuit de gemeente door partijen te verbinden in 
een cultuurplatform en daarnaast de culturele activiteiten samenbrengen en 

Gezond verenigingsleven, bloeiende kunst en cultuur
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communiceren via één lokale agenda. Hiervoor kunnen we een beroep doen op 
De Speeldoos, DePetrus, HelvoirThuis, ABZ of Plaza Cultura.

We omarmen Helvoirt met haar eigen aanbod van cultuur en met haar bijzondere 
verbinding met Vincent van Gogh. D66 wil initiatieven stimuleren die gericht zijn 
op samenwerking, netwerkvorming en diversiteit, waarbij verbinding en ontmoe-
ting voorop staan en zo snel mogelijk aan de slag gaan met een nieuwe cultuur-
nota. Ook het onderwijs moet hierbij betrokken worden. 

Culturele evenementen naar onze gemeente halen
We willen het binnenhalen van grote evenementen faciliteren, zoals het Groot 
Dictee der Nederlandse Taal in DePetrus of een cultureel festival voor jongeren 
met ondersteuning van ons eigen bedrijfsleven. Dit zijn kansen waarbij boven-
dien cultuur en economie met elkaar worden verbonden.

Goede huisvesting voor amateurkunst en cultuur
De amateurkunst in de dorpen verdient een goede en betaalbare huisvesting. 
Een sprankelend cultureel klimaat verdient een goede culturele infrastructuur. 
Om alle liefhebbers tegemoet te komen moet er de mogelijkheid zijn om profes-
sionele kunst in de gemeente Vught te ontvangen. Door die bril kijkt D66 naar de 
beschikbare en nodige accommodaties en laat deze aansluiten bij de vraag uit 
het culturele veld. Bij het subsidiëren moet de vraag van de Vughtse amateur-
kunst centraal staan en niet de accommodatie. Er moeten oplossingen komen 
voor de huisvesting van de Cromvoirtse Fanfare en de Helvoirtse Harmonie.
Vught subsidieert niet direct professionele kunst, maar we verwelkomen graag 
professionele kunst in Vughtse accommodaties als daarvoor betaald wordt. 

Cultuureducatie behouden
Cultuureducatie op basisscholen houden we op een excellent niveau, waardoor 
kinderen op een laagdrempelige manier in aanraking komen met kunst en cul-
tuur. Hierdoor ontstaat meer aanwas voor bijvoorbeeld muziekverenigingen.
 
Een sterke lokale omroep
D66 wil één lokale omroep bekostigen die zich richt op de hele nieuwe gemeen-
te Vught. De lokale kleur is belangrijk en moet uiteraard zichtbaar blijven.
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De meeste scholen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt zijn goed op orde; de 
gemeente sluist de beschikbaar gestelde middelen door naar de schoolbe-
sturen. Alleen de uitbreiding van het Zuiderbos (voorheen De Zwengel) op 
Zorgpark Voorburg moet de komende jaren nog worden aangepakt, alsook 
het ruimtegebrek bij Het Kwartier in Vught-Noord. Voor het Maurick College 
is er een langjarige afspraak met Ons Middelbaar Onderwijs.

Wat is onze ambitie?
D66 streeft ernaar dat alle basisscholen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt op ter-
mijn worden omgevormd tot integrale kindcentra (IKC’s). Kinderen van 0 tot en 
met 12 jaar kunnen in één gebouw terecht, waarbij de verschillende onderdelen 
één onderwijsvisie hebben. De Avonturier is het eerste volwaardige IKC. D66 wil 
dat de gemeente, samen met de basisscholen, onderzoekt hoe zij deze ontwik-
keling kan stimuleren.

We faciliteren een goed aanbod van kunst, cultuur en bewegen omdat dit bij-
draagt aan een goede ontwikkeling. Leerlingen die in de gemeente wonen en 
kiezen voor het Maurick College moeten meer kans maken op een plaats dan nu 
het geval is.

Hoe gaan we dat doen?

Uitbreiden capaciteit scholencluster Vught-Noord
Door het succes van het scholencluster Het Kwartier in Vught-Noord is er een 
tekort aan leslokalen ontstaan en is er gekozen voor het plaatsen van tijdelijke 
lokalen. Er kan ruimte gewonnen worden in de school door een koppeling met 
het naastgelegen Klokgebouw. Hierdoor kan ook de noodzakelijke uitbreiding 
van de capaciteit van de kinderopvang in het Stadhouderspark worden gereali-
seerd. 

Goede faciliteiten scholen
D66 wil dat het uitstekende niveau van de schoolgebouwen in stand blijft. Ze wil 
dat de gemeente in het integraal huisvestingsplan vastlegt hoe er wordt gewerkt 
aan een gezond binnenmilieu, verduurzaming van de gebouwen en groene 
schoolpleinen. Want gezonde en energieneutrale gebouwen met moderne voor-
zieningen zorgen voor een stimulerende leer- en werkomgeving. 

Voor D66 is het belangrijk dat in Vught de scholen onderwijs kunnen geven 
waardoor kinderen klaar zijn om mee te doen in het digitale tijdperk. Dit vraagt 
om mediawijsheid en digitale geletterdheid: toekomstgericht onderwijs dat een 
basis vormt voor een leven lang leren. 

Gezond onderwijs
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Bewegen en cultuur voor kinderen
D66 vindt dat kinderen leren gezond te bewegen en in aanraking komen met 
cultuur. Daarom zijn we voorstander van de ondersteuning die de combinatie-
functionarissen sport geven aan het innoveren van de gymlessen. Plaza Cultura 
ondersteunt de scholen in kunst- en cultuureducatie. Wij willen dat dit op een 
excellent niveau blijft. 

D66 wil stimuleren dat aan maatschappelijke projecten wordt deelgenomen, 
zoals voorlichting van de GGD, de Zwerfafvaldag, de Dag van de Duurzaamheid, 
‘Bewegen is gezond’ en armoedebestrijding.

Voorrang voor kinderen uit de gemeente op het Maurick College
D66 is trots op de hoge kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de 
leerlingen op het Maurick College. Het is logisch dat deze school ongekend 
populair is. Dit geeft wel problemen: er willen meer leerlingen naartoe dan er 
plaatsen zijn. De gemeente moet het gesprek aangaan om kinderen uit Vught, 
Helvoirt en Cromvoirt voorrang of in ieder geval een grotere kans te geven om 
toegelaten te worden tot het Maurick College. Voor deze kinderen is het de 
dichtstbijzijnde school. Kinderen van buiten de gemeente voorrang geven vindt 
D66 niet gepast, omdat het de enige middelbare school in de gemeente is.
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Een veilige leefomgeving is van groot belang voor de inwoners van onze 
gemeente. Het veiligheidsbeleid wordt voor een groot deel regionaal bepaald. 
Of het nu gaat om politie of brandweer, in de regio Noordoost-Brabant wor-
den de beslissingen genomen. Toch kan de gemeente Vught op verschillende 
punten extra inzet leveren aan het verbeteren van het gevoel van veiligheid, 
maar enkel op basis van cijfers en feiten. Dit geldt zeker voor de verkeersvei-
ligheid: er zal sprake zijn van groeiende druk op het wegennet in de bebouw-
de kom en uit metingen blijkt dat op veel plaatsen, zowel in Vught, Cromvoirt 
als in Helvoirt, te snel wordt gereden. 

Wat is onze ambitie?
Meer veiligheid bereiken we niet met steeds meer controles, meer boetes uitde-
len en de inzet van nog meer buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). 
Gezond veiligheidsbeleid doen we samen met inwoners. De vrijwilligers van de 
buurtpreventie blijven we dus ondersteunen. Verkeersveiligheid wordt een 
steeds belangrijker onderwerp. Bescherming van de privacy van inwoners mag 
geen bijzaak worden.

Hoe gaan we dat doen?

Zichtbare wijkagenten en minder boa’s
D66 wil dat de wijkagenten goed zichtbaar zijn op straat, maar ook dat actief en 
effectief wordt omgegaan met aangiftes en meldingen. De kracht van de wijk-
agenten is dat ze op een laagdrempelige manier te benaderen zijn.
D66 wil minder inhuur van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Inwo-
ners zitten niet te wachten op boa’s die bekeuren op plekken en op momenten 
dat er geen problemen zijn. Ze kunnen beter ingezet worden op afroep waar en 
wanneer er wél concrete overtredingen zijn. 

Cameratoezicht alleen met goede onderbouwing
D66 is voorzichtig en alert bij het inzetten van cameratoezicht in de publieke 
ruimte en bij de uitvalswegen. De privacy van inwoners en passanten moet 
gewaarborgd zijn. Het uitgangspunt ‘als u niets te verbergen heeft, hoeft u 
nergens voor te vrezen’ is voor D66 niet doorslaggevend.

Goede bereikbaarheid hulpdiensten
De bereikbaarheid voor de hulpdiensten moet gewaarborgd blijven bij de om-
bouw van de N65 en de verdieping van het spoor. Vertragingen door afsluitingen 
moeten tot een minimum beperkt worden.

Gezond veiligheidsbeleid
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Illegale bouwactiviteiten aanpakken
De gemeente moet durven doorpakken bij overtreders, zoals bijvoorbeeld bij het 
illegaal aanleggen van parkeerplaatsen in een bos. Het uitgangspunt is de ver-
nielde natuur in oude staat herstellen of voor herstel gaan betalen, niet eerst 
kijken of het kan worden gelegaliseerd. Iedereen dient zich aan de regels te 
houden en er mag geen sprake zijn van voorkeursbehandeling.

Geen negatieve gevolgen door komst rechtbank in de Penitentiaire Inrichting 
in Vught
De mogelijke komst van een rechtbank in de Penitentiaire Inrichting in Vught 
mag geen beperkende gevolgen hebben voor omwonenden van de gevangenis. 
De gemeente moet voorwaarden stellen aan de verkeersdruk en de afwikkeling 
daarvan.
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