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Voorwoord 

 
Beste inwoner van Achtmaal, Klein-Zundert, Rijsbergen, Wernhout of Zundert,  

 

Van niets iets maken…. Dat is de weg die we de afgelopen vier jaar hier in Zundert samen hebben afgelegd.  

In 2017 vonden we elkaar als team in eenzelfde missie: Zundert groener, innovatiever én kleurrijker maken. Een team 

bestaande uit ouders met kinderen op de basisschool, lokale ondernemers en actieve vrijwilligers in het culturele leven. 

Niet uit onvrede maar juist vanuit dromen voor onze gemeente Zundert. 

 

In 2018 haalden wij bij diverse stichtingen, bedrijven, belangengroepen en inwoners ‘dromen’ op, om deze vervolgens uit 

te gaan voeren. De afgelopen jaren hebben we dit geluid in de raadszaal én via verschillende evenementen in de gemeente 

kunnen laten horen. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat we als D66 hebben gekregen. Een nieuwe Zundertse partij 

met een nieuw geluid. Een lokale partij met een landelijk netwerk. 

 

Uiteraard zijn we trots op het verschil wat we tot nu toe voor Zundert hebben kunnen maken. Daarover later meer. En we 

zijn nog maar net opgewarmd. De komende vier jaar zetten we onze missie graag voort. We staan dan ook vol energie 

klaar in de startblokken voor de volgende raadsperiode! 

 

‘Gedreven vanuit een groen hart voor Zundert met al zijn dorpskernen, met een positieve grondhouding, een lonkend 

perspectief, met lef en een tikkeltje eigenzinnigheid. Want politiek bedrijven hoeft geen ver-van-ons-bed show te zijn voor 

inwoners. Wij nemen iedereen in dit verkiezingsprogramma dan ook graag mee in een wereld die ook voor Zundert 

realiteit kan worden.’- Take de Beer (foto), Fractievoorzitter, Raadslid en Lijsttrekker 2022 D66 Zundert 

 

Zo kan het ook! 
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Ondernemend Zundert 

 
Zundert bruist eindelijk weer van de energie na een spannende 

coronaperiode en dat willen we graag zo houden. Om die energie 

positief te laten stromen zetten we in op gelijke kansen voor 

organisaties, winkeliers, verenigingen en inwoners.  

 
• Gemeente Zundert als etalage voor ondernemers van lokaal product 

Wij zijn als gemeente Zundert trots op alles wat in onze mooie gemeente geproduceerd wordt. Daarom zien wij de 

dorpskernen en ontsluitingen als perfecte gelegenheid om bezoekers te laten zien wat we allemaal kunnen 

produceren in Zundert. Om de lokale trots krachtig uit te dragen zijn wij nog steeds voorstander van de 

introductie van het ‘Made in Zundert’ merk om lokale diensten en producten nader uit te dragen.  

De gemeente Zundert heeft in onze beleving een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzame oplossingen. 

Daarom zou de gemeente zich voorop moeten willen stellen om duurzame oplossingen te introduceren. Goed 

voorbeeld doet goed volgen! 

 

• Minder leegstand door middel van creatieve en duurzame oplossingen 

In toenemende mate ziet D66 leegstand in de dorpskernen. D66 pleit ervoor om in samenspraak met 

ondernemers de leegstand op te heffen door het faciliteren van start ups, creatieve projecten, ateliers, workshops, 

galerie mogelijkheden en waar mogelijk huisvesting.  

 

• Aantrekkingskracht van de dorpskernen voor bedrijven verhogen 

Met de toenemende goede logistieke ontsluiting van de dorpskernen denkt D66 dat de gemeente Zundert 

aantrekkelijker moet worden voor bedrijven. Alles moet erop gericht zijn om het ondernemersklimaat in dorpen 

verder te verbeteren, zoals het doortrekken van de randweg Zundert en de ontwikkeling starten van een randweg 

Rijsbergen. De komende periode willen we een onderzoek starten naar de mogelijkheden om de dorpskern van 

Rijsbergen te gaan ontlasten voor doorgaand verkeer. Deze ambitie gaat verder dan alleen de gemeenteraad, 

daarom willen wij komende raadsperiode de lobby in Den Bosch starten voor deze ontwikkeling aangezien de 

N263 een provinciale weg betreft. De verbetering van het ondernemersklimaat gaat overigens hand in hand met 

leefbaarheid voor onze inwoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Het sociale netwerk van Zundert wordt nog altijd onderschat. Juist in tijden van een moeilijkheid zoals Corona, kan dit 

sociale netwerk van onkenbare waarde zijn. D66 Zundert wil verbinden in dit netwerk en stimuleert creatieve 

mogelijkheden. Benut het sociale netwerk van de gemeente Zundert’ – Barry Joosen, burgerlid D66 Zundert en 

ondernemer 
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Nawoord 

 
Meer dan ooit voelen wij de noodzaak onze leefomgeving te beschermen tegen de verwoestende effecten van de 

opwarming van de aarde. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak om de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen diegenen 

met kansen en diegenen zonder kansen te dichten. 

 

De oplossingen die wij aandragen zijn geworteld in een lange politieke traditie. Want D66 is niet alleen een pragmatische, 

maar ook een sociaalliberale partij. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen alleen vrij kunnen zijn als de overheid gelijke 

kansen schept voor iedereen. 

Dat betekent dat wij genoeg huizen willen bouwen om voor iedereen een passende en betaalbare plek te kunnen bieden. 

Wij willen dat leraren, verpleegkundigen, agenten en al die anderen die werk doen voor de samenleving kunnen wonen in 

de wijk waar ze werken. Wij willen dat uw wijk groener wordt, met schone lucht en schoon water voor iedereen. Wij 

willen dat uw kinderen naar een school gaan waar ze met passie en aandacht worden voorbereid op de wereld zoals die is. 

Wij willen dat uw kinderen aanspraak kunnen maken op huiswerkbegeleiding, sport, kunst en muziek—ook als u dat zelf 

niet kunt betalen. En wij willen meer wijkagenten, zodat u zich veilig voelt in de buurt. 

 

Wat u niet in dit verkiezingsprogramma zal teruglezen, maar wel van ons mag verwachten, is dat we radicaal denken 

verbinden aan gematigd handelen. Wij willen de vrijheden van het moderne Nederland uitbreiden voor zoveel mogelijk 

mensen, maar geven ons rekenschap van het feit dat wat voor de een waarde is kan botsen met de belangen van de ander. 

Wij vinden daarom kracht in het compromis. 

 

Er staat veel op spel.  

Wilt u dat Gemeente Zundert meedoet in de strijd tegen de opwarming van de aarde?  

Wilt u dat het onderwijs zo goed wordt dat alle mensen tot hun recht kunnen komen?  

Wilt u nieuwe politiek, die omkijkt naar anderen en verder kijkt naar morgen?  

Dan heeft u het juiste programma opengeslagen. 

D66 heeft u nodig.  

Daarom vragen wij uw vertrouwen.  

 

 

Hartelijke groet, 

 

 

 

Sigrid Kaag   
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Colofon 

 
D66 is de afgelopen maanden in gesprek geweest met inwoners om hun dromen te verzamelen. In dit verkiezingsprogramma zijn deze 

dromen uitgeschreven en verwoord onder vier belangrijke thema's voor de gemeente Zundert. Het verkiezingsprogramma is definitief 

vastgesteld door de leden tijdens de Algemene Afdelingsvergadering op 13 januari 2022. D66 bedankt alle inwoners, organisaties en 

leden uit Rijsbergen, Achtmaal, Wernhout, Klein Zundert en Zundert voor hun actieve bijdrage aan de totstandkoming van dit 

verkiezingsprogramma. 

 

Tekst & redactie 

Barry Joosen 

Freek de Bruijn 

Hilde Raats 

Take de Beer 

Wil Botman 

Leezan van Wijk 

Miranda Eiting 

 

Vertaling 

Weronika Alhasan (Pools) 

Abed Alhasan (Arabisch) 

 

Fotografie 

Charles van Campenhout (sfeerbeelden) 

Riet Pijnappels en Ed Michels (Met andere ogen - Natuur in Zundert) 

 

Adres 

D66 Zundert 

p/a Kruispad 2 

4891 RJ RIJSBERGEN 

d66zundert@gmail.com  

 

Pers 

Barry Joosen 

06-2879930
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Onze kandidaten voor deze verkiezingen 

 

 

 


