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Verkiezingsprogramma  2014-2018 

 
                    Cranendonck 

 
 

PvdA: maakt lokaal het verschil 
 

1. Inleiding 

Dit verkiezingsprogramma is geschreven terwijl Nederland in een recessie zit. Er zijn wat 

voorzichtige tekenen dat die over het dieptepunt heen is, maar het is goed om te beseffen dat 

niet alles weer zo zal worden als het vóór de crisis was. Terugkeer naar economische 

groeipercentages van 3 of 4% zal een illusie blijken, om allerlei redenen. Zo is de internationale 

concurrentie veel sterker, vergrijst onze bevolking, zijn de energieprijzen veel hoger, stijgen de 

grondstoffenprijzen. Voor iedereen zullen de vaste lasten hoger worden. Zelfs als de 

woningmarkt weer aantrekt zullen er niet meer zoveel nieuwe woningen gebouwd worden als 

vóór de crisis: de bevolkingsgroei is daarvoor te bescheiden geworden, of is in krimpregio's zelfs 

afwezig. We dienen er dus rekening mee te houden dat het vrij besteedbare inkomen van de 

huishoudens eerder zal dalen dan zal stijgen, zoals we decennia lang gewend waren. 

Dat alles hoeft niet te betekenen dat ons welvaartsniveau flink zal dalen. Al hebben mensen 

minder te besteden en zullen ze minder schulden willen maken: hun kwaliteit van leven hoeft er 

niet minder om te zijn. Precies op dit punt kan de lokale overheid een belangrijke rol spelen, 

misschien wel méér dan men zich nu realiseert. Als je in een leuke wijk woont, in een mooie 

omgeving, als je je veilig voelt, als je weet dat de zorg daar goed geregeld is, dat de mensen aan 

de onderkant van de samenleving niet aan hun lot worden overgelaten, dat er saamhorigheid is 

onder de bewoners, dat het verenigingsleven bloeit, dan zie je de toekomst onbevreesd 

tegemoet, ook al is die onzeker.  

Dus is er meer dan ooit behoefte aan een gemeentebestuur dat zich inspant om de kwaliteit van 

leven en wonen te bevorderen. Zie de crisis als een kans en pas onze toekomstvisie uit 2009 

daarop aan. Daarvoor is dan wel een bestuur nodig met meer visie en daadkracht, dat initiatief 

durft te nemen en bereid is tot samenwerking met de eigen inwoners. Zo'n bestuur moet zich 

gesteund weten door een gemeenteraad, waarin men elkaar geen vliegen probeert af te 

vangen, maar die de ambitie heeft om samen de lokale kwaliteit van leven en wonen uit te 

bouwen. Vindt u dat ook? In dit programma leest u wat de PvdA de komende periode wil 

aanpakken ter wille van uw toekomst. 
 

• Ondanks de recessie kan de welvaart hier op niveau blijven 
• Woonkwaliteit vraagt om daadkrachtig bestuur met frisse visie 
• Crisis vraagt om aanpassing van de  strategische visie uit 2009 
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2. Zorg  

2.0.1 Wat komt er op de gemeente af? 

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan 

langdurig zieken, gehandicapten en ouderen. Een deel van deze taken heeft zij nu ook al, een 

deel neemt zij dan over van de Rijksoverheid en de Provincie (jeugdzorg). Dit heet ook wel 

decentralisatie: het is een grote operatie, waarmee het Rijk op de uitvoeringskosten wil 

besparen. Kan onze gemeente deze enorme uitdaging aan? Blijft straks de begeleiding overeind, 

waardoor een verstandelijk gehandicapte zelfstandig kan blijven wonen? Wat wordt er gedaan 

voor de eenzame en zorgbehoevende ouderen, als die straks niet meer in een verzorgingstehuis 

terecht kunnen? Hoe wordt de laagopgeleide 55-plusser, die zojuist ontslagen is, straks weer 

aan een baan geholpen? Wat wordt de aanpak voor opgroeiende kinderen, die bijv. vanwege 

hun thuissituatie met drugs en criminaliteit in aanraking dreigen te komen? En welk alternatief 

biedt de gemeente aan inwoners, die straks niet meer een beschutte werkplek bij De Risse of 

elders kunnen krijgen? Heeft de gemeente de benodigde kennis en ervaring om al deze taken 

goed uit te voeren?  

Gelukkig hoeft de gemeente het niet allemaal zelf te doen en gelukkig hebben we van de 

eerdere aanbesteding van de huishoudelijke hulp geleerd dat we niet alleen moeten kijken naar 

de goedkoopste aanbieder. De PvdA wil zich in Cranendonck sterk maken voor zorgaanbod van 

hoge kwaliteit, dat in samenwerking met bestaande zorgaanbieders tot stand komt.  

 

2.0.2 Leidt de bezuiniging straks tot verschraling van het lokale zorgaanbod? 

De door de Rijksoverheid doorgevoerde bezuinigingen op de zorg hoeven beslist niet te leiden 

tot massaontslagen in de zorg, overbelaste mantelzorgers en wegkwijnende ouderen, zoals wel 

wordt voorspeld. Maar dan moet de gemeente de ruimte pakken om zorg op niveau te leveren 

aan wie het zelf niet kunnen regelen. Voor de gemeente wordt het daarmee een kwestie van 

goed organiseren en zorgen dat de voorzieningen op orde zijn. De decentralisatie biedt de 

gemeente kansen: bijvoorbeeld om ten behoeve van kwetsbare groepen met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt dwarsverbanden te leggen tussen de drie decentralisaties (WMO/AWBZ, de 

jeugdzorg en het domein van werk en inkomen). Dat betekent: inzetten op preventie en 

ondersteuning bundelen en efficiënter aanbieden. Inzet daarbij is dat er één persoon is die 

mensen die dat nodig hebben, ondersteunt en begeleidt op basis van een integraal plan voor 

het hele huishouden. Daartoe moeten de professionals in de zorg intensiever samenwerken. De 

gemeente kan van haar kant aanbieders van zorg- en welzijnsactiviteiten vragen om 

leerwerkplekken of banen voor mensen met een uitkering. De gemeente kan ook mensen met 

een uitkering als vrijwilliger inzetten om het voorzieningenpakket van de WMO voor meer 

mensen bereikbaar te maken. Denk aan het dagelijks begeleiden van een scholier, die met de 

bus naar het speciaal onderwijs gaat i.p.v. met een taxi. Zo betekenen ze iets voor anderen en 

leveren een tegenprestatie voor hun uitkering. Maar we moeten niet proberen kosten te 

besparen door vrijwilligers in te zetten om professionele krachten te vervangen: dat zou 

contraproductief zijn en is ook niet nodig als de zaken goed georganiseerd worden. 

 

2.0.3 Ligt onze gemeente op schema? 

Onze gemeente pakt de decentralisatie deels zelf op, deels via de A2-samenwerking (dus met 

Heeze-Leende en Valkenswaard), deels regionaal. Daardoor is onduidelijk of onze gemeente 

over een jaar helemaal voorbereid zal zijn om de zorgtaken naar behoren over te nemen. We 

vinden dat het College van B&W hier bovenop moet zitten, veel actiever moet zijn met het in 



 3 

 kaart brengen van wat er lokaal allemaal geregeld moet worden en het initiatief moet nemen 

bij het organiseren van de zorg. Daarbij moet het doel zijn om hier een kwalitatief goed aanbod 

te hebben voor inwoners, die op een vorm van zorg zijn aangewezen. Samenwerken met de A2-

partners is daarbij een middel, maar geen doel op zich. De gemeente gaat actief aan de slag om 

mensen aan werk te helpen en zwakkeren respectvol te integreren in de samenleving. 

 

Met deze insteek is de gemeentelijke taak voor werk en zorg bij de PvdA in veilige handen. 

Hierna staat wat dat inhoudt voor de drie onderdelen van de decentralisatie: 

1. Jeugdzorg 

2. Participatiewet 

3. AWBZ/WMO 

 

2.1: Jeugdzorg 

 

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed, maar soms is er hulp nodig. Hoe eerder dan 

ingegrepen wordt hoe beter, omdat erger voorkomen kan worden en met minder dure hulp 

volstaan kan worden. Dat vraagt om korte lijntjes voor advies, hulp of zorg die dichtbij geboden 

kan worden. 

De PvdA wil daarom dat de gemeente de jeugdzorg zoveel mogelijk dichtbij, dus lokaal gaat 

oppakken; hier kent men elkaar, de kinderen groeien hier op, gaan hier naar school, naar clubs 

enz. Hulp dichtbij geboden blijkt ook het beste te werken. 

Veel hulpvragen hebben oorzaken, die niet alleen het kind aangaan: binnen de thuissituatie 

kunnen er ook andere problemen zijn. Dit patroon willen we doorbreken: het vroegtijdig 

signaleren van risico’s hoort daarbij. De PvdA vindt het belangrijk dat hulp niet te laat komt, 

vandaar dat we willen dat er extra aandacht wordt gegeven aan preventie, zoals langere 

kinderopvang om achterstanden te voorkomen. Om de toegang laagdrempelig te houden is de 

PvdA tegen elke vorm van eigen bijdrage in de jeugdzorg. 

De PvdA vindt het belangrijk eerst te kijken wat gezinnen met een hulpvraag zelf kunnen 

oplossen m.b.v. hun eigen netwerken. Als er zorg geboden moet worden, dan moet er gewerkt 

worden vanuit één plan per gezin, met één budget en één regisseur voor het zorgaanbod. De 

gemeente moet de effectiviteit daarvan in de gaten houden, bijvoorbeeld via prestatie-

indicatoren. Een onderdeel daarvan is het meten van de tevredenheid van de klant. 

 

Waar moet dit toe leiden? 

− Meer aandacht voor gewone opgroei- en opvoedvragen 

− Voldoende aanbod en kwaliteit van laagdrempelige eerstelijnszorg 

− Terugdringen van het gebruik van gespecialiseerde zorg door mensen met niet al te ernstige 

problemen; gezinnen met veel problemen, die nu vaak geen gebruik maken van de 

tweedelijnszorg, daarentegen beter helpen. 

− Geen versnippering in het hulpaanbod, maar één hulpplan en één regisseur per kind of gezin 

− Effectievere hulp tegen lagere kosten 

 

• Goede zorg door samen te werken met vertrouwde zorgaanbieders 
• Professionals niet om kostenbesparing vervangen door vrijwilligers 
• Gemeente wordt actiever om mensen te re-integreren 
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Onze gemeente moet op 1 januari 2015 geregeld hebben dat 

− ouders en kinderen weten waar ze terecht kunnen en waar ze op kunnen rekenen 

− er een beleidsplan en een verordening is 

− er een begroting voor de lokale jeugdzorg is 

− de aanbieders gecontracteerd zijn 

− de vraagverheldering, diagnostiek en deskundige beoordeling goed geregeld zijn 

− de toewijzing en organisatie van de hulp vastgelegd zijn. 

 

Het is op dit moment zeer twijfelachtig of onze gemeente er op 1 januari 2015 wel helemaal 

klaar voor zal zijn om de jeugdzorg over te nemen. De PvdA maakt zich er sterk voor dat dit 

allemaal tijdig geregeld is, zodat de jeugdzorg hier optimaal geregeld is om de hierboven 

gestelde doelen te halen. Dat is hard nodig, want voor onze gemeente betreft het zo'n 200 

probleemgevallen. 

 

2.2: Participatiewet /werkgelegenheid 

 

Ook wat betreft de arbeidsparticipatie kan de gemeente een belangrijke rol spelen. In de eerste 

plaats omdat zij hier een van de grotere werkgevers is, maar ook omdat zij een stimulerende rol 

kan vervullen naar alle werkgevers in de gemeente. De gemeente kan zelf reïntegratie- en 

stageplaatsen aanbieden aan langdurig werkelozen, ook in deeltijd. Zelfs acht uur werk in de 

week is al beter dan de hele week thuiszitten. Deeltijdbanen geven structuur en voorkomen 

vervreemding van de arbeidsmarkt. De gemeente kan ook een rol spelen bij het subsidiëren van 

arbeidsplaatsen in de particuliere sector. Verder kunnen de grote projecten DIC (Duurzaam 

Industrieterrein Cranendonck) en Hof van Cranendonck straks nieuwe banen opleveren: in een 

convenant met de initiatiefnemers dienen daartoe werkgelegenheidsstimulerende maatregelen 

te worden opgenomen. Het is dus zaak dat de gemeente als belangrijke partner druk zet op de 

voortgang van deze ontwikkelingen.  

Vanaf 2015 wordt de gemeente verplicht om mensen met een uitkering een tegenprestatie te 

vragen. Dat moet op een respectvolle manier gebeuren, liefst via een gesprek waarin vanuit de 

WMO-gedachte wordt bepaald wat mensen wel en niet kunnen. De gemeente moet dus ook 

zorgen dat er genoeg te vervullen activiteiten zijn. Daartoe moet de gemeente in overleg gaan 

met organisaties, verenigingen en andere partners uit het maatschappelijk veld.  

Mensen die nu weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt moeten we omscholing aanbieden 

gericht op de nieuwe economie (it). De gemeente kan dit ontwikkelen of coördineren 

in samenwerking met diverse partijen zoals het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers-

verzekeringen), de Kamer van Koophandel en de Noord-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. 

 

De bestaande werkgelegenheid moet gekoesterd worden. Door een goede samenwerking met 

de bedrijven kan de gemeente een belangrijke rol spelen in de verdeling van werk. Onder het 

motto "wat van dichtbij komt is lekkerder" moeten lokale ondernemers, dus ook zzp-ers, 

worden betrokken bij projecten in Cranendonck en zeker bij gemeentelijke projecten. Ook via 

• Geen eigen bijdrage in de jeugdzorg 
• Geen versnipperde hulp, maar één plan en hulpverlener per gezin 
• Gemeente moet de jeugdzorg tijdig georganiseerd hebben 
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een goed middenstandsbeleid en recreatieve voorzieningen kan nieuwe werkgelegenheid 

ontstaan.  

Speciale aandacht moet onze gemeente geven aan de overgang van De Risse (Weert) naar Ergon 

(Eindhoven) als sociale werkplaats voor een groep inwoners. We vinden dat de gemeente zich 

maximaal moet inspannen om daarbij de keuzevrijheid aan de inwoners te laten. Dat houdt ook 

in dat werkzaamheden, die hier tot nu toe tot onze tevredenheid door personeel van  De Risse 

worden uitgevoerd, daar uitbesteed zullen blijven.  

 

Kortom: de gemeente hoeft niet met lede ogen aan te zien hoe de werkeloosheid zich in 

Cranendonck ontwikkelt. 

 

 

2.3. AWBZ/WMO 

 

Vanaf 2015 wordt alleen de zwaarste, langdurige zorg vergoed via de AWBZ (Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten), de lichtere vormen van zorg gaan over naar de gemeente of worden 

via de zorgverzekering vergoed. Bovendien moet de gemeente daarom maatregelen of 

voorzieningen treffen, waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen met ondersteuning 

van verschillende vormen van thuiszorg. De gemeente wordt straks verantwoordelijk voor de 

begeleiding en voor de persoonlijke verzorging aan huis. Dat betekent een forse toename van de 

gemeentelijke voorzieningen op terreinen van welzijn, gezondheid en wonen. 

Onderdeel daarvan is het afschaffen van verzorgingstehuizen. Toch denken we dat de 

voorzieningen voor ouderen hier op peil kunnen blijven. Mariënburght en Marishof kunnen hun 

verzorgingsappartementen omzetten in aanleunwoningen, waarin bewoners naar behoefte dan 

zorg kunnen bijkopen, en in verpleegappartementen. Het verzorgend personeel kan via 

wijkteams ingezet worden voor ouderen, die langer thuis (moeten) blijven wonen. Het is vooral 

de taak van onze gemeente om dit te regelen, zodat de zorg voor ouderen hier op peil blijft. 

Ook in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gaat veel veranderen: voordat er een 

beroep gedaan wordt op gemeentelijke ondersteuning moet er voortaan eerst gekeken worden 

wat we zelf kunnen oplossen met hulp van partner, kinderen, familieleden, vrienden en 

kennissen. De gemeente moet dus gaan sturen op eigen inzet en daarbij helpen een 

betrouwbaar netwerk op te bouwen. Tegelijkertijd moet de gemeente wel passende 

voorzieningen aanbieden voor degenen, die niet zonder kunnen. Dat betekent forse 

veranderingen t.o.v. de zorg, zoals we die tot nu toe gewend zijn. Mensen met zorgvragen zullen 

ook meer zelf moeten bijdragen in de zorgkosten, waarbij de eigen bijdrage afhankelijk is van 

het inkomen. Door zelf mee te betalen kunnen we misschien voorkomen, dat voorzieningen 

afgeschaft worden. 

Deze veranderingen in de AWBZ en de WMO betekenen dus niet alleen veel voor wie op zorg 

aangewezen is, maar ook voor de rol van de gemeente. De gemeente loopt daarbij een groot 

risico. Er gaat immers héél veel geld in om en het rijk bezuinigt daarop. De inzet van de PvdA zal 

erop gericht zijn dat onze gemeente die nieuwe taak desondanks naar behoren op zich neemt, 

omdat we vinden dat de klanten niet de dupe mogen worden van de bezuinigingen. Daarbij is de 

actieve inbreng vanuit de klanten, o.a. via het WMO-platform en via de WMO-raad, cruciaal 

• Gemeente moet zelf re-integratie- en stageplaatsen aanbieden 
• Keuzevrijheid bij plaatsing tussen De Risse (Weert) en Ergon (Eindhoven) 
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voor het welslagen in de praktijk. Aan het bestaan en werkterrein van deze cliëntenraden moet 

daarom meer bekendheid worden gegeven.  

 

"De klant centraal" en "preventie" zijn hierbij sleutelbegrippen voor ons. We moeten 

voorkomen dat mensen met een zorgvraag er straks alleen voor staan. Zo gauw die situatie 

dreigt, moet iemand gezocht worden die kan helpen, waardoor een zorgbehoevende zich 

gesteund voelt en daardoor waarschijnlijk eerder bij machte is een oplossing te vinden. 

Vroegtijdige signalering is dus cruciaal, maar niet simpel: denk aan gezinnen, die in de 

armoedeval (dreigen te) lopen of waarvoor de schuldenlast boven het hoofd dreigt te groeien, 

of aan mensen, waarvoor betaalbare dagbesteding onbereikbaar wordt. De PvdA vindt het 

daarnaast erg belangrijk dat voorkomen wordt dat mensen in de schuldhulpverlening belanden; 

een middel daartoe is het gericht informatie verstrekken over hoe zo efficiënt mogelijk om te 

gaan met je besteedbare inkomen. 

Maar de gemeente kan hier ook zelf helpen door een ruimhartiger beleid te voeren. Zo is 

onlangs de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen voor onze minima hier aanzienlijk 

beperkt. Wij vinden dat deze beperking onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden. Ook de 

zogenaamde Klijnsmagelden, die de gemeente van het rijk krijgt om de gestegen kosten voor 

chronisch zieken en gehandicapten te compenseren, dienen daadwerkelijk aan deze groep 

burgers uitgekeerd te worden. Helaas heeft het  gemeentebestuur onlangs bepaald dat dit geld 

gebruikt zal worden om de gaten in de gemeentebegroting te dichten. Daarvoor is deze 

compensatie natuurlijk nooit bedoeld. Wat ons betreft worden daarmee onder andere de leges 

voor de afgifte van een invalidenparkeerkaart verlaagd van €125, zoals onlangs is besloten, naar 

maximaal €25. 

 

We vinden dat onze gemeente samen moet blijven werken met de Stichting Leergeld, die hier al 

enkele jaren de helpende hand biedt aan kinderen uit gezinnen met een erg laag inkomen. Dat 

past helemaal in de participatiegedachte van de PvdA : we willen dat iedereen meedoet en zich 

optimaal ontwikkelt om straks zijn bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren. 

 

Vluchtelingen, die hier pas kort zijn toegelaten, lopen in onze gemeente tegen het probleem aan 

dat ze in het begin hoge kosten hebben, terwijl de bijstand vaak pas na enkele maanden komt. 

Om onnodige schuldopbouw te voorkomen vindt de PvdA dat de gemeente garanties moet 

verstrekken aan woningcorporaties, ziektekostenverzekeringen, kinderopvang, etc. om de 

eerste maanden te kunnen overbruggen. Zo kunnen deze mensen hier met een schone lei en 

zonder schulden starten en de garanties later terugbetalen. 

 

Zowel in financiële als in sociale nood kunnen inwoners onopgemerkt buiten de boot vallen, dus 

contacten zijn belangrijk. Vrijwilligers of mantelzorgers kunnen hier een waardevolle rol 

vervullen, vaak tijdelijk totdat men het weer zelf kan overnemen. Er kunnen laagdrempelige 

ontmoetingsplaatsen voor ouderen ingericht worden. Er kan een project opgezet worden 

waarbij jonge ouderen oude ouderen helpen. En dorpsraden en verenigingen kunnen met 

subsidie gestimuleerd worden om ook actief met dit (contact)-probleem aan de slag te gaan. 

Soms valt met simpele maatregelen (telefooncirkel, beeldzorg) al veel te bereiken. De gemeente 

moet er voor zorgen dat vaste, bekende mensen in wijkteams de klanten te hulp schieten, 

waardoor gedragsveranderingen of achteruitgang sneller worden opgemerkt. Zo houden we de 

lijntjes tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners kort, kan er snel gereageerd 

worden en wordt daarmee erger voorkomen. 
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• De klanten mogen niet de dupe worden van de bezuinigingen 
• Preventie moet sleutelrol in het beleid spelen 
• Geen inperking van kwijtschelding aan onze minima 
• Klijnsmagelden uitgeven aan chronisch zieken en gehandicapten 
• Invalidenparkeerkaart mag maximaal €25 kosten 
• Zorg blijft hier voor iedereen met een hulpvraag toegankelijk 

 

Als het beroep op mantelzorgers door al deze ontwikkelingen groter wordt, wordt goed 

georganiseerde respijtzorg ook steeds belangrijker. Ook dat zal door de gemeente geregeld 

moeten worden. 

Mensen die zorg nodig hebben, maar dit niet willen erkennen (zorgmijders), moeten 

opgespoord worden en op een andere wijze benaderd worden (bemoeizorg). Ook hierop zal de 

gemeente zich moeten voorbereiden.  

 

Er komen dus erg grote veranderingen op de gemeente af wat de zorg betreft. De PvdA staat 

ervoor dat desondanks de zorg voor iedereen toegankelijk blijft. Inwoners moeten goed 

geïnformeerd worden over de mogelijkheden om zorg op maat te ontvangen, dus aangepast op 

de individuele zorgvraag. De PvdA ziet het als een uitdaging om het als gemeente beter te doen 

dan nu via centrale zorgvoorzieningen. We moeten daarom alle betrokken inwoners er zoveel 

mogelijk bij betrekken, zodat we goed weten waaraan behoefte is. 

 
 

3. Burgerparticipatie: burgers doen mee! 
 

We willen dat de gemeente optimaal gebruik maakt van betrokken en deskundige burgers bij de 

totstandkoming van plannen en beleid. In Cranendonck is veel expertise en bereidwilligheid 

onder de bevolking om mee te helpen bij het vormgeven van beleid en het formuleren van 

ideeën. Het draagvlak van beslissingen wordt hiermee aanzienlijk vergroot.  

Is het niet de taak van de raadsleden om precies te weten wat er leeft onder de bevolking? 

Zeker, de PvdA-raadsleden zullen er alles aan doen om te weten hoe inwoners ergens over 

denken. Maar de directe inbreng van burgers is voor veel uitvoerings- en beleidspunten van 

onmisbaar belang. De tijd dat alleen de ambtenaren, B&W en raadsleden wisten wat goed is 

voor de burger ligt ver achter ons. Het gemeentebestuur beseft nog onvoldoende dat de inbreng 

van burgers bij het maken van plannen een grote meerwaarde kan hebben. De PvdA vindt het 

belangrijk de burgers te horen en te raadplegen. Het zou een vorm van verspilling zijn als er 

geen gebruik gemaakt wordt van de expertise in de gemeenschap. Juist de bewoners kunnen als 

eersten signalen uit hun directe woonomgeving ventileren. Toch verloopt hier het proces om op 

basis van gelijkwaardigheid te komen tot een open dialoog maar moeizaam. Nog te vaak is er 

sprake van eenrichtingsverkeer en is burgerparticipatie niet veel meer dan dat burgers 

geïnformeerd worden over de plannen. 

In de afgelopen raadsperiode is er wel wat voortgang geboekt. Zo wordt steeds vaker bij een 

raadsvoorstel aangegeven hoe de communicatie is verlopen, zodat de raad kan beoordelen of 

dit voldoende is geweest. Maar het heeft de afgelopen raadsperiode nog te vaak aan een goede 

communicatie geschort, waardoor ontwikkelingen onnodig zijn vertraagd (o.a. DIC, 

gemeentehuis). Goed communiceren houdt ook in dat gemotiveerd wordt teruggekoppeld als 

adviezen van dorpsraden of betrokken inwoners niet zijn overgenomen. 
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• Geen vrachtverkeer door de kernen 
• Randweg-Zuid: gewoon aanleggen! 
• Oplossing voor vrachtverkeer Reiling, maar afrit 36 moet open blijven 
• Fietspad langs D'aasdonken voor veilige route naar Valkenswaard 

Daarom erkent de PvdA ook de meerwaarde van buurtplatforms c.q. dorpsraden: deze vormen 

de basis voor de wensen binnen de afzonderlijke kernen. Daarop willen wij niet bezuinigen. Er is 

meer dan ooit behoefte aan een toekomstvisie op buurtbeheer. En bedenk dat 

burgerparticipatie méér omvat dan buurtbeheer: laat betrokken burgers meepraten over alles 

wat hen raakt en waardeer de initiatieven van de lokale vrijwilligers. 

De PvdA zal vanuit deze overtuiging ook in de komende raadsperiode blijven strijden voor meer 

inbreng van burgers bij alle zaken die hun leefomgeving betreffen. 

 
4. Veilig (vracht)verkeer 

 
Veiligheid is een elementaire levensbehoefte. Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en 

het spoor vereisen daarom extra aandacht. Of het nu om de komst van het DIC gaat, de 

uitbreiding van Reiling of de verplaatsing van de startbaan: het economisch belang van de regio 

kan alleen gediend worden als ook voldaan wordt aan deugdelijke milieu- en veiligheidsnormen. 

Het uitgangspunt voor de PvdA is dat we het doorgaand verkeer door de kernen zo veel mogelijk 

willen voorkomen of ontmoedigen. Dit werkt alleen als er goede alternatieve routes om de 

kernen heen zijn. Dat wij voorstander zijn van de aanleg van de Randweg-Zuid om Budel heeft 

hier alles mee te maken: dat zal ook de kernen van Budel en Soerendonk verder ontlasten.  

Voor Maarheeze is de oplossing niet zo simpel. Maarheeze heeft veel last van doorgaand 

vrachtverkeer richting Sterksel. Dit probleem zal nog groter worden als Reiling zijn vergunde 

plannen gaat realiseren. De huidige tijdelijke oplossing (het vrachtverkeer rijdt op de heenweg 

een andere route dan op de terugweg) is zeker geen echte oplossing. Gesprekken met Reiling, 

van Asten, gemeente Heeze-Leende, gemeente Cranendonck, SRE, dorpsraden en bewoners 

moeten leiden tot een definitieve oplossing. De PvdA steunt daarom dit overleg. Onze gemeente 

moet het plan van de gemeente Heeze-Leende steunen, waarin een 'Centrale As' is voorzien in 

de vorm van een nieuwe verbindingsweg vanaf de Somerenseweg tot aan een volwaardige 

aansluiting op de A2 bij Leende/Zevenhuizen. Uiteindelijk zal dit voor Maarheeze en Sterksel de 

beste oplossing betekenen, in combinatie met een verbeterde zuidelijke ontsluitingsroute voor 

Reiling. Hoewel dit zal nog jaren zal duren, kan er op korte termijn al veel verbeterd worden 

door die zuidelijke route aan te pakken. Wat de PvdA betreft kan er geen sprake van zijn dat 

afrit 36 bij Maarheeze gesloten wordt: deze moet  open blijven voor de bereikbaarheid van 

Maarheeze en Soerendonk, maar ook om een goede toegankelijkheid voor het Hof van 

Cranendonck te waarborgen.  

Voor de veiligheid van scholieren naar Valkenswaard moet er een fietspad komen langs de 

D'aasdonken, tenminste tussen de Kleine Bruggen en de Grote Bleek.  

• Niet slechts informeren: betrek de burgers al bij het maken van plannen 
• Overleg met dorpsraden en betrokken buurtbewoners is noodzaak 
• Niet bezuinigen op buurtbeheer 
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5. Centra 
  
5.1 Leegstand 

De leegstand van winkelpanden in de gemeente Cranendonck dreigt toe te nemen, net als 

elders in het land. Oorzaken zijn de crisis, internetwinkelen, vergrijzing en bevolkingskrimp. 

Hierdoor neemt de leefbaarheid van onze gemeente af. Er kan een negatieve spiraal ontstaan: 

hoe meer leegstand, hoe onaantrekkelijker het winkelgebied, hoe minder winkelend publiek. Er 

is een leegstandsbeleid nodig, waarvan onderstaande zaken in elk geval deel van uitmaken: 

− toestaan van brede herbestemming van de panden, desnoods tijdelijk 

− concentratiegebieden stimuleren/benoemen/ontwikkelen i.s.m. horeca 

− het verhogen van de beleving van het winkelen. De huidige panden die leegstaan moeten 

een (verplicht) aangeklede etalage krijgen alsof er een natuurlijke verbinding/schakeling 

ontstaat tussen panden die leeg zijn en de nog actieve winkels. Lege etalages schrikt 

mensen af. 

Voor de winkelcentra is het van groot belang dat er een succesvolle vorm van 

centrummanagement komt . Voor de winkeliers hoeft internetverkoop geen bedreiging te 

vormen, mits men zich in de goede niche specialiseert en superieure service biedt. Wat dit 

laatste betreft denken we aan "Het Nieuwe Winkelen" (slimme combinatie van winkel- en 

internetverkoop), zoals dat al in meer winkelcentra toegepast wordt. Dat vereist wel dat de 

ondernemers dit als collectief voor het hele winkelgebied gaan ontwikkelen, reden temeer voor 

het opzetten van een goed doordachte vorm van centrummanagement. Wij beseffen dat er 

alleen via een optimale samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren 

vanuit een gemeenschappelijke centrumvisie toegewerkt kan worden naar leefbare 

winkelcentra zonder leegstand. 
 
5.2 Centrum Budel 

Budel is op een kritiek punt aangekomen: voor de vitaliteit en aantrekkelijkheid van het centrum 

is het van cruciaal belang dat de diverse plannen in optimale samenhang worden ingevuld. We 

denken daarbij aan het gemeentehuis (gelukkig heeft de gemeenteraad uiteindelijk ons 

standpunt om dit te handhaven overgenomen), De Borgh, de bibliotheek, het centrumplan zelf, 

plannen m.b.t. de C1000, de Rabobank, het voormalige politiebureau. 

Er moet eerst een masterplan komen voor het centrum van Budel. Projecten hoeven niet aan 

elkaar geknoopt te worden, als ze elkaar maar via zo'n plan versterken. Een masterplan hoeft 

niet tijdrovend te zijn. Laat een quick-scan maken van de opties, waaruit de raad op korte 

termijn een keus maakt. Vervolgens kan elk project opgepakt worden, want hun samenhang is 

dan geborgd.  

De C1000 kan het beste verplaatst worden buiten het centrum. Daarmee wordt een aantal 

knelpunten opgelost, met name de parkeerproblemen in het centrum. Maar de beoogde locatie 

tussen het protestants kerkje en de Willem-II straat heeft niet onze voorkeur. Zeker nu die in het 

beeldkwaliteitsplan als een belangrijk groengebied wordt aangeduid, bepalend voor de 

beeldkwaliteit van de entree van het centrum. 

We vinden dat dit in samenhang bezien moet worden met de toekomst van gemeenschapshuis 

De Borgh. Daarvoor moet allereerst een veel betere analyse gemaakt worden van wat daar in 

elk geval en wat daar eventueel in ondergebracht moet worden. Vervolgens zien wij twee 

opties: ofwel een kostenefficiënte renovatie binnen een beperkt budget ofwel een algehele 
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• Veranderend winkelgedrag vraagt actie om leegstand tegen te gaan 
• Centrummanagement voor Budel en Maarheeze stimuleren 
• Nieuwe locaties voor C1000 en De Borgh bieden unieke kans voor 

centrum Budel 
• Beschermd dorpsgezicht voor omgeving kerk in Maarheeze 
• Gebouw St.Josephschool in Maarheeze moet te exploiteren zijn 

nieuwbouw op een andere locatie, bij voorkeur aan het Capucijnerplein. Deze laatste optie biedt 

de kans om de C1000 naar de huidige locatie van De Borgh te verplaatsen, waar een betere 

verkeersafwikkeling mogelijk is zonder het groene hart van Budel aan te tasten. Nieuwbouw van 

De Borgh aan het Capucijnerplein zal een impuls aan het centrum geven. Het zal ook tot een 

betere exploitatie van De Borgh leiden en tot een veel gunstiger financieel plaatje (de locatie 

van de huidige Borgh kan immers herontwikkeld worden).  

 

5.3 Centrum Maarheeze 

Als centrum van Maarheeze beschouwen wij de centrale as Marishof - de Smeltkroes. De 

meeste belangrijke gebouwen en winkels liggen nu al langs deze as. Maak daar een 

aaneengesloten promenade van, met behoud van de parkeermogelijkheden. Dit zou ook een 

goede locatie voor horecagelegenheden zijn, maar de marktwerking zal dat moeten bepalen. 

Het beleid moet er op gericht zijn om bestaande of nieuwe winkels langs deze as te 

concentreren. Mogelijk biedt het IWAH-terrein (tussen de Molenstraat en de Stationsstraat) nog 

kansen om het winkelcentrum te versterken (parkeren, logistiek, doorgang). We vinden dat nu 

al in de plannen geanticipeerd moet worden op het leegkomen van het kantoor van de 

Rabobank, eventueel in combinatie met het verplaatsen van de brandweerkazerne naar het 

Rondven. Dit kan mogelijk een leuk dorpsplein opleveren (kermis). 

 

De PvdA zou graag zien dat het historische gebied rond de kerk en de Kerkstraat wordt 

opgewaardeerd tot beschermd dorpsgezicht. Eigenlijk moet het viaduct worden aangepast (het 

lijkt nu vooral op een donkere tunnel), zodat de afscheiding t.o.v. het gebied van de 

Stationsstraat als minder storend wordt ervaren. Misschien kan het concentratiegebied van 

horeca aan het kruispunt bij Hof van Holland zo worden ingericht dat het een verbindende 

schakel kan worden tussen de historische kern en de nieuwere winkelkern. En als de A2 in de 

toekomst verbreed wordt, dan is dat het moment om een verdiepte aanleg ervan te bepleiten. 

Daarmee zullen genoemde nadelen voor Maarheeze definitief worden opgelost. 

 

Net buiten het centrum bevindt zich de leegstaande St. Josephschool. We vinden dat de 

karakteristieke delen van dit complex aan de Stationsstraat behouden moeten blijven. Dat kan 

echter alleen als er een rendabele, nieuwe bestemming aan gegeven wordt. Wij denken dan aan 

een combinatie van trefpunt en woningen (starters-, senioren- of zorgwoningen). Daarvoor 

moet de gemeente op zoek naar een partner, bijv. een woningcorporatie. 

 

 
 

6. Groen & Leefomgeving 

Als (toekomstige) krimpgemeente wordt het voor Cranendonck extra belangrijk om de kwaliteit 

van de leefomgeving optimaal te krijgen en te houden. Dan zullen mensen hier graag komen 
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wonen en blijven wonen. Om dat te bereiken zijn gelukkig geen grootse of dure maatregelen 

nodig: het is meer een kwestie van een consistent beleid van een heleboel kleine stapjes in de 

goede richting: versterken van het groene karakter, inzetten op een schone en groene 

gemeente. Maar ook: van een samenhangend beleid voeren met het inrichten van de openbare 

ruimte en van het buitengebied. Om die stapjes te kunnen zetten moet de beschikbare reserve 

Leefbaarheid anders ingezet worden: niet aan grote projecten, maar aan verbeteringen, die 

door buurtbeheer, wijk of straat worden voorgesteld. We denken daarbij aan bedragen van 

€5000 tot €15.000 per plan, aan enkele plannen per kern per jaar, zodat er jaarlijks rond 1 ton 

aan besteed wordt. 

 

Wat het leefklimaat betreft streven we naar: 

− Beter beheer van de openbare ruimte; mensen aanspreken op hun gedrag, communicatie 

daarover in meer talen; ordehandhaving bij baldadige uitgaanders. 

− Het groenonderhoud moet op een niveau blijven of komen, passend bij het gekoesterde 

imago van een groene gemeente. 

− De gemeente moet een treinverbinding Weert-Hamont steunen: dat zal de lokale economie 

en het toerisme ten goede komen. 

− Een echt duurzaam veilig DIC, door afspraken vast te leggen over de vestiging van 

industrieën. 

− Camerabewaking bij NS-station Maarheeze tegen vandalisme en diefstal.  

− Alle kernen worden aangesloten op glasvezel, incl. het buitengebied, tegen acceptabele 

kosten. 

− Gemeentelijke betrokkenheid bij het bedenken van alternatieven voor de legerplaats, die 

gunstig kunnen uitpakken voor Cranendonck. 

 

Wat het milieu betreft wensen we: 

− Milieubeleid doorontwikkelen naar energieneutraliteit. 

− Schoon milieu: handhaving van verplicht gebruik van luchtwassers en van de regels in 

bestemmingsplannen, ontmoediging van uitbreiding intensieve veehouderijen en extra 

aandacht voor potentieel verontreinigende bedrijven op Chijnsgoed, DIC en 

bedrijventerreinen. 

− Behoud van de groene long van Budel naast het protestants kerkje 

 

Schone gemeente? 

Cranendonck genomineerd voor schoonste gemeente van Brabant!  Zou het niet mooi zijn als 

dat een keer zou gebeuren? De PvdA zou het geweldig vinden. Wij willen toewerken naar een 

situatie, waarin de bermen langs doorgaande wegen vrij zijn van wegwerpafval, geen honden- of 

andere poep op openbare wegen en paden wordt  aangetroffen, trottoirs vrij zijn van kauwgum, 

bladafval en andere rotzooi. Kortom dat Cranendonck een schone gemeente wordt. Hoe willen 

we dit bereiken? 

− door in publicaties laten weten dat het de gemeente ernst is om schoon te zijn, 

− door voldoende afvalbakken in de gemeente te plaatsen, 

− door strenger te handhaven, 

− door uitbreiding van de “clean-teams”, 

− door met positieve reclame mensen te laten beseffen wat ze hieraan zelf kunnen doen, 

− door onderwijsprojecten, 

− door te concentreren op risicoplekken: op- en afritten, parkeerplaatsen, langs fietspaden, 

etc. 
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• Andere functie voor Leefbaarheidsfonds 
• Glasvezel óók in de kleine kernen en het buitengebied  
• Behoud groen gebied naast gereformeerde kerk in Budel 
• Meervoudige aanpak van zwerfafval 

 

Het is echter niet de bedoeling dat de gemeente alle troep van de inwoners gaat opruimen. 

Iedereen heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente heeft de mogelijkheid om 

actief met dit milieuprobleem aan de slag te gaan: streng en proactief. Het hoeft niet veel extra 

geld te kosten om een schone gemeente te worden. Als een schone gemeente extra recreanten 

aan zal trekken, kan het zelfs geld opleveren. 

 

 

 

7. Woningmarktbeleid 
 
De woningmarkt is drastisch veranderd. Door de recessie zijn huizenkopers huiverig geworden. 

Op enig moment zal de markt wel weer aantrekken, want door veranderingen in persoonlijke 

omstandigheden blijft er behoefte bestaan aan een andere woning. Maar van grote 

contingenten nieuwbouw zal geen sprake meer zijn, zeker niet in gebieden waar de bevolking 

niet meer groeit of zelfs krimpt. Bovendien zullen inwoners steeds vaker duurzaam willen 

investeren in het renoveren van hun woning in de vertrouwde omgeving dan dat ze op zoek 

gaan naar een nieuwbouwwoning. Dat heeft gevolgen voor het gemeentelijke 

woningbouwbeleid: alle reden om de huidige Woonvisie op zijn minst aan te passen aan de 

nieuwe situatie. 

Tot nu toe lag het accent op woningen voor starters en senioren (overigens met matig succes). 

Door de daling van de huizenprijzen is het aanbod van bestaande starterswoningen (alles met 

een koopprijs onder de €190.000) in onze gemeente enorm gegroeid. Het probleem voor de 

starters is niet het aanbod, maar de (on)mogelijkheid om de koop gefinancierd te krijgen. De 

gemeente biedt hier de helpende hand met  z.g. startersleningen. Bij nieuwbouw kan het 

starters meer kans bieden als dat goedkope huizen zijn, die later of via zelfbouw groter of luxer 

gemaakt kunnen worden.  

Voor senioren ontwikkelt de woonmarkt zich anders. Ouderen willen langer in hun eigen huis 

blijven wonen, maar zullen dat ook moeten als het alternatief van een verzorgingstehuis straks 

onbereikbaar wordt. Als dat niet langer gaat, moeten ze dus twee hobbels kunnen nemen: een 

geschikte seniorenwoning vinden en hun huidige woning zien te verkopen. In seniorenwoningen 

moet makkelijk aanvullende zorg geboden kunnen worden, bijvoorbeeld omdat ze dicht bij een 

verzorgingstehuis/servicepunt liggen of via domotica: via (glasvezel)techniek diensten in huis 

aanbieden zodat mensen er langer kunnen wonen. Dat zal niet enkel met nieuwbouw bereikt 

kunnen worden. Het woonbeleid moet er daarom op gericht worden om gunstig gelegen 

bestaande woningen aan te passen.  

De recessie lijkt ook tot een herwaardering van de huurwoning te leiden: de vraag ernaar stijgt, 

ook naar de duurdere huurhuizen. Bovendien kan een passend en ruim aanbod van 

huurwoningen de doorstroming bevorderen en het voor mensen, die nog even willen wachten 

met kopen, aantrekkelijk maken om zich hier te vestigen. 

Al deze ontwikkelingen wijzen er op dat in het woningbouwbeleid de aandacht zal verschuiven 

van nieuwbouw naar aanpassing van de (kwaliteit van de) bestaande woningvoorraad. De 
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• Cranendonck doet mee met startersleningen 
• Senioren moeten makkelijk aanvullende hulp aan huis kunnen krijgen 
• Vraag stijgt naar breder aanbod van huurwoningen 
• Woonbeleid: Strategische visie en Woonvisie vragen om actualisering 
• Geen seniorenwoningen bouwen achter 't Zandblauwtje in Maarheeze 
• In het buitengebied soepeler omgaan met woningsplitsing 
• Ook voor starters en senioren verandert de woningmarkt nog steeds 

gemeente bezit geen woningen en zal dus samen met marktpartijen dit doel moeten zien te 

bereiken: hier past een veel actievere rol bij. De gemeente kan in elk geval wel bij de 

(her)inrichting van wijken er voor zorgen dat woningen aantrekkelijker worden voor de beoogde 

doelgroepen. Zo'n beleid zou prima passen in de Strategische visie, die Cranendonck als 

aantrekkelijke woongemeente positioneert. Die visie uit 2009 behoeft inmiddels wel enige 

aanpassing op het punt van de ontwikkeling van de woningmarkt. 

Seniorenwoningen bouwen achter 't Zandblauwtje, weggestopt aan de rand van Maarheeze, 

vinden we dus geen goed idee, ook planologisch niet.  

Het beleid rondom het bouwen van woningen in het buitengebied en in kernrandgebieden was 

de laatste jaren zeer inconsequent. Onder druk van de PvdA is daar gelukkig verbetering in 

gekomen via de Visie Bebouwingsconcentraties, waarin gemotiveerd is vastgelegd waar wel en 

waar niet gebouwd mag worden. Voor bestaande woningen in het buitengebied dient soepeler 

omgegaan te worden met het verlenen van ontheffing voor woningsplitsing. Voor een enkele 

villa, die lang onverkocht blijft, mag voor ons een (recreatieve) herbestemming een 

maatoplossing zijn. 

  

 
 

8. Onderwijs 

8.1 Basisscholen 

Voor de leefbaarheid en de sociale contacten in de kleine kernen is het van groot belang dat de 

basisschool daar open blijft. Met de dalende leerlingentallen is dat niet vanzelfsprekend. We 

vinden dat de kwaliteit van het onderwijs voorop moet staan. Een school kan zo klein worden, 

dat ouders het vertrouwen in het niveau van het onderwijs of in het voortbestaan van de school 

verliezen en hun kinderen op een andere school plaatsen. Of een school heeft zo weinig 

leerlingen dat het voor het schoolbestuur niet meer financieel op te brengen is hem open te 

houden. Kwaliteit is niet scherp te begrenzen met een minimum aantal leerlingen of een harde 

opheffingsnorm. We vinden dat een basisschool tenminste 4 (combinatie)groepen moet 

hebben: dan is er een schoolteam van voldoende omvang om goed onderwijs te geven aan 

homogene (leeftijds)groepen. Voor het betreffende schoolbestuur blijft het dan ook betaalbaar, 

zeker in de vorm van een dependance met een gedeeld directeurschap. 

Verder verbetert de levensvatbaarheid als een basisschool gecombineerd wordt met 

Buitenschoolse Opvang, Kinderopvang en Peuterspeelzaal. Bovendien kan dan het tegengaan 

van (taal)achterstanden bij de jongste kinderen veel effectiever bestreden worden via een 

gecoördineerd VVE-programma (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie). 

Jammer genoeg heeft het huidige gemeentebestuur geen aansprekende visie op de 

problematiek van de kleine scholen. In de begroting voor 2013 verkondigden B&W dat zij zich 

hiervoor pas verantwoordelijk voelen als een school(bestuur) failliet is gegaan. Triest is het om 

te moeten constateren dat een subsidieaanvraag om te kunnen starten met  een peuterspeel-
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• Ontwikkel met schoolbesturen een visie op de basisschool in de kleinste kernen 
• Bestrijd taalachterstanden met inzet van VVE en bibliotheken 
• Niet korten op peuterspeelzalen en bibliotheken 

zaalgroepje in de Andreasschool is afgewezen, hoewel alle andere peuterspeelzalen in de 

gemeente wel worden gesubsidieerd. De PvdA bepleit een proactieve en coöperatieve houding 

t.o.v. de betrokken schoolbesturen, waarbij afgestemd wordt hoe we elkaar van dienst kunnen 

zijn om een win-win situatie te bereiken. 

 

8.2 VO - Juniorcollege   

Voor Cranendonck blijft het JCC een waardevolle voorziening. De gemeente dient in overleg te 

treden met het schoolbestuur om te bezien hoe deze school van meerwaarde kan zijn voor 

Budel. We denken aan het medegebruik van ruimtes (bijvoorbeeld van de gymzaal) buiten de 

schooltijden. 

 

8.3 Passend Onderwijs 

Bij de invoering van passend onderwijs speelt de gemeente een beperkte, maar niet 

onbelangrijke rol: de zorgplicht voor goed onderwijs ligt geheel bij de schoolbesturen, maar 

schoolbesturen èn gemeenten hebben belang bij een goede afstemming van onderwijs met 

jeugdzorg. De invoering van passend onderwijs verloopt voor onze gemeente via twee nieuwe 

regionale samenwerkingsverbanden van schoolbesturen: één voor het primair onderwijs en één 

voor het voortgezet onderwijs, elk met een eigen regio-indeling. 

 Deze nieuwe samenwerkingsverbanden moeten straks met alle gemeenten uit de betreffende 

regio op overeenstemming gericht overleg voeren over het onderwijszorgplan. Omdat de 

gemeente de regie voor de jeugdzorg krijgt, is nauwe samenwerking met de schoolbesturen 

over afstemming van het passend onderwijs hierbij noodzakelijk. Gemeente en schoolbesturen 

moeten goede afspraken maken over de aansluiting van de zorg in en om de school 

(vroegsignalering, relatie met CJG, toewijzing van gespecialiseerde jeugdzorg, etc.). Daarom 

moet onze gemeente zich goed voorbereiden op deze nieuwe rol: opnieuw een reden om de 

contacten met de drie betrokken schoolbesturen aan te halen teneinde hier goed onderwijs en 

goede jeugdzorg te behouden. Daar heeft de gemeente ook nog enig eigenbelang bij: als de 

invoering van het passend onderwijs hier succesvol verloopt, zullen er minder leerlingen naar 

scholen voor speciaal onderwijs vervoerd hoeven te worden. 

 
8.4 Taalachterstanden 
We leven in een maatschappij, die erg sterk gericht is op informatieoverdracht. Wie moeite 

heeft met lezen heeft dus een fors probleem, omdat dan erg veel informatie gemist wordt. 

Daarom vinden we het belangrijk om inwoners met een taalachterstand in beeld te krijgen en te 

helpen, om nog verder afglijden te voorkomen. Voor de jongste kinderen loopt dat via VVE (zie 

hiervoor onder Basisscholen), voor volwassenen kunnen de bibliotheken daarin een belangrijke 

rol vervullen. Daarom moeten die hier hun dienstverleningsniveau op peil houden en voortgaan 

met zich te transformeren tot (multi)mediacentra. De peuterspeelzalen en de bibliotheken 

moeten dus wel kunnen rekenen op een stabiel subsidieniveau. 
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• De hoofdverkeersader voor het DIC loopt over de Dam 
• Verlegging van de startbaan is een harde eis voor DIC, geen nobel streven 
• Het DIC wordt geen algemeen terrein voor zware industrie 

9. DIC (Duurzaam Industrieterrein Cranendonck) 
 

Binnenkort zal het bestemmingsplan voor het DIC vastgesteld worden. Van belang is dat daarbij 

een paar zaken goed worden geregeld, om zowel een echt duurzaam industrieterrein te creëren 

als om de leefbaarheid van Dorplein te waarborgen. In de afgelopen periode is veel aandacht 

gegaan naar de invulling van de z.g. Driehoek, omdat die daarbij een cruciale rol speelt. Door het 

deel van de Driehoek, dat binnen het beschermd dorpsgezicht valt, vrij te laten van bebouwing, 

kan dat gebied weer ingericht worden als het vroegere H.Hartpark in combinatie met de nieuwe 

biotoop voor de heikikkers. Als dat deels een openbaar toegankelijk park wordt, dan hebben de 

Dorpleiners ook wat te winnen bij het DIC. Misschien moet de gemeente dit park wel aankopen, 

zodat ze voor de inrichting en onderhoud kan zorgen. Alleen in de noordpunt van de Driehoek 

kunnen kantoorgebouwen komen, bij voorkeur het onderzoekcentrum voor metaal en energie, 

zoals dat in de nota 'Kansen over de Grenzen' ter sprake komt.  

De hoofdverkeersader naar het DIC moet over de Dam lopen. Die moet natuurlijk zo dicht 

mogelijk langs het industriegebied lopen, dus niet met een rare bocht om de parkeerplaats 

heen: dat geeft alleen maar nieuwe overlast voor de nabij gelegen woningen. Het spreekt 

vanzelf dat deze nieuwe ontsluitingsweg aangelegd wordt voordat er op het DIC gebouwd gaat 

worden. Alleen zo wordt voorkomen dat vracht- en bouwverkeer nog een tijd via de Hoofdstraat 

moet rijden.  

Met deze invulling kan het vliegverkeer ook verder van de woonkern af geleid worden. 

Inmiddels is vastgelegd, dat de noordpunt in de Driehoek pas bebouwd mag worden nadat de 

startbaan van Kempen Airport naar het noordoosten is verschoven. In principe volgen 

vliegtuigen de weg over de Dam; na verlegging van de startbaan doen ze dat op aanzienlijk 

grotere hoogte, wat hun geluidoverlast verder zal beperken. Die verlegging is dus een cruciaal 

punt in het bestemmingsplan, zowel voor de leefbaarheid als voor de veiligheid. En 

waarschijnlijk ook voor het voortbestaan van Kempen Airport. Bijkomend voordeel is dat de 

baan voor de z.g. ultralights dan ook verlegd kan worden, waarmee een kleinere strook op het 

DIC geblokkeerd hoeft te worden voor bebouwing. 

Het DIC is niet bedoeld als algemeen zwaar industrieterrein. Lang niet alles mag er toegestaan 

worden: er moet een samenhangende cluster van bedrijven komen, die een nauwe samenhang 

vertoont (synergie) en duurzaam, dus energie- en milieuvriendelijk produceert. Voor 

transportbedrijven (veel vrachtverkeer!) is dus geen plaats. Leuke plannetjes met het haventje 

(logistiek centrum) zijn alleen mogelijk als het vrachtverkeer langs de Kempenweg richting 

 Weert en A2 wordt afgewikkeld. 

 

10. Hof van Cranendonck 
 

Toegegeven: het is een project van ongekende omvang. Toch steunen we het van ganser harte. 

Het biedt ons kansen op het gebied van recreatie, toerisme en economie. De grootschaligheid 

houdt echter ook risico's in, denk maar aan de verwachte verkeersdrukte of de gevolgen van 

een onverhoopt fiasco. Maar daar zijn we zelf bij: voor zover dat in het vermogen van de 

gemeente ligt kunnen veel voorzienbare nadelige effecten voorkomen of beperkt worden. Dus 
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• Er kan meer met  fiets- en wandelroutes, ook vanaf het NS-station 
• Maak oud-Maarheeze bij de kerk beschermd dorpsgezicht 
• Maak reclame voor Cranendonck, bijv. met een flyer 

• HvC: kans, maar grootschaligheid houdt ook grote risico's in 
• Alle aandacht voor inpassing en verkeersafwikkeling 

moet er veel aandacht zijn voor de ruimtelijke inpassing van het project. Dat betekent wel dat 

ons gemeentebestuur er bovenop moet zitten en zoveel mogelijk de regie moet voeren. Als aan 

deze voorwaarde wordt voldaan, schatten wij de voordelen hoger in dan de nadelen. Voor deze 

laatste zijn we evenwel niet blind: we zullen het project daarom kritisch blijven volgen. 

  

 

 11. Recreatie en Toerisme 
 
Bijna iedere gemeente in Brabant heeft toerisme hoog in het vaandel staan, misschien in de 

hoop om meer toeristenbelasting binnen te krijgen. 

De PvdA ziet toerisme in de eerste plaats als een kans voor het verbeteren van het leefgenot en 

het bieden van een aangename vrijetijdsbesteding. Cranendonck heeft de toerist best het 

nodige te bieden, niet alleen de eigen inwoners, maar ook mensen buiten onze regio. We 

moeten de toeristische mogelijkheden wat beter op de kaart zetten, wat meer reclame maken 

en de trekpleisters beter toegankelijk en aantrekkelijker maken. 

Cranendonck is in de eerste plaats een groene gemeente. Zorg dat fiets- en wandelpaden in 

goede staat verkeren. Leid de routes langs goed onderhouden picknickplaatsen en langs 

horecagelegenheden. Stimuleer de verkoop van streekgebonden producten langs recreatieve 

routes. Zorg voor een goede bewegwijzering vanaf verzamelplaatsen (parkeerplaatsen, 

carpoolplaatsen, afritten) en neem het NS-station op in een knooppuntennetwerk (wandelingen 

van station tot station). En misschien biedt straks de herontwikkeling van de Legerplaats ons 

hier kansen. 

Toeristische trekpleisters langs fiets- en wandelroutes, zoals het Kasteeltje en in de toekomst 

Hof van Cranendonck, agrarische bedrijven, maar ook de natuur zoals 't Goor, de Heide, de 

bossen, de Aa, de Immenhof, kunnen een prima bestemming zijn voor een dagje genieten. 

Onze kleine kernen vormen een toeristische attractie op zich, denk maar aan Dorplein als 

beschermd dorpsgezicht. Misschien niet zo spectaculair, maar de schoonheid, de rust en het 

eigen karakter van onze kernen zijn zeker de moeite waard. Lokale acties in de kernen worden 

druk bezocht en verdienen een financiële steun van de gemeente. 

Budel met zijn weekmarkt is voor toeristen de moeite waard om te bezoeken. De historische 

gebouwen moeten bewaard blijven en gekoesterd worden en het verkeer moet zoveel mogelijk 

van deze plaatsen geweerd worden. 

Het gebied rond de kerk in Maarheeze moet een beschermd dorpsgezicht worden. Het is een 

mooie omgeving en het verleden is hier goed voelbaar. Wellicht kan een historische route voor 

Maarheeze worden opgezet, bijvoorbeeld in combinatie met Hof van Cranendonck. 

Tenslotte: maak een flyer van al het moois in onze gemeente en zorg dat deze een dominante 

plaats krijgt bij alle toeristenbalies in de omgeving. Faciliteer restaurants, hotels en de camping 

als die willen bijdragen aan de verbetering van het toerisme. 
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• Vrijwilligers spelen een sleutelrol in gemeenschap, straks ook in het beleid 
• Aanvullende subsidie met WMO-geld overwegen 

 
 

12. Sport en Cultuur 
 
12.1 Sport 
De PvdA wil sport laagdrempelig houden voor alle inwoners van Cranendonck, omdat het sociaal 

bindend is voor alle lagen van de bevolking, recreatief belangrijk voor deelnemers en 

toeschouwers, door sportieve inzet, teamgeest en lichaamsbeweging goed is voor lichaam en 

geest, en daarmee zorg voorkomt. Daarom verdienen de verenigingen op goede gronden 

gesubsidieerd te worden, waarbij vanuit de WMO-gedachte (“niemand aan de kant”) gerichte 

activiteiten meer gestimuleerd moeten worden. Dit aspect behoort deel uit te maken van de 

evaluatie en eventuele aanpassing van het subsidiebeleid. Innovatieve initiatieven willen we 

stimuleren via ruimere projectsubsidies. 

12.2 Jeugdbeleid 

Doelgericht jeugdbeleid blijft onmisbaar. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de 

jongerenwerkers, de verenigingen en het centrum voor jeugd en gezin (CJG). Het jeugdbeleid 

moet ook afgestemd worden met de jeugdzorg, zoals die in paragraaf 2.1 is beschreven. De 

initiatieven van de jongerenwerkers om - in navolging van het middelbaar onderwijs - ook in de 

bovenbouw van de basisscholen voorlichting te geven over de gevaren van alcohol en drugs 

moeten zeker uitgebreid worden.  

12.3 Cultuurbeleid 
Bedenk dat de leefbaarheid van onze kernen mede steunt op de verscheidenheid aan culturele 

activiteiten die er ontwikkeld worden: toneel, harmonie en fanfare, carnaval, koren, Proms, 

Aktiviteitenkommissie De Smeltkroes en Lekske, heemkundekring, gilden, volksdansen, etc. 

Cultuur is kwetsbaar en verdient het om beschermd te worden, waarmee bij de komende 

evaluatie van het subsidiebeleid terdege rekening moet worden gehouden. 

12.4 Vrijwilligers 
Als het gaat om de sociale structuur in een wijk of kern spelen vrijwilligers een sleutelrol. De 

gemeente dient daarom een beleid te voeren dat deze sociale structuur versterkt en daarbij uit 

te dragen vrijwilligerswerk belangrijk te vinden. Met de opgelegde transitie naar 

zelfredzaamheid in het zorgbeleid wordt de rol van vrijwilligers als mantelzorgers alleen maar 

groter, zoals in paragraaf 2.3 al is aangegeven. 

 

 

13. Dienstverlening   
 

Over het algemeen zijn de burgers in Cranendonck ontevreden over de dienstverlening van de 

gemeente. Binnen de organisatie begint men in te zien dat dienstverlening iets is waaraan 

continu gewerkt moet worden. Een ambitieus programma om te komen tot een betere 

dienstverlening is inmiddels opgestart.  

De burger hoort centraal te staan in alles wat we als gemeente doen. De tijd dat van bovenaf 

bepaald werd wat er moet gebeuren ligt ver achter ons. We hebben te maken met een mondige 

samenleving die kijkt en vergelijkt. Essentieel voor het verbeteren van de dienstverlening is 
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• De dienstverlening aan de inwoners moet (nog) beter 
• Ook de gemeente kan op de eigen organisatie bezuinigen 
• Zonder handhaving geen goed (milieu)beleid 

daarom dat klachten en opmerkingen van burgers adequaat worden opgepakt en worden 

verwerkt in afspraken, opdat herhaling van de klacht wordt voorkomen.  

Verder is essentieel in de dienstverlening dat deze efficiënt gebeurt. De burger is niet bereid 

meer geld uit te geven voor centrale voorzieningen en service dan strikt noodzakelijk is. De 

overheid heeft het vaak over bezuinigen, maar vergeet soms dat dit ook voor de eigen 

organisatie geldt! 

De basis voor een goede dienstverlening is de attitude van de individuele ambtenaar. Het kost 

tijd en energie  om alle overheidsdienaren ervan te overtuigen dat zij het zijn, die de kwaliteit 

van de dienstverlening bepalen. Dit komt mede omdat het verbeteren van de dienstverlening 

gepaard gaat met het vervallen en veranderen van functies. Los van samenwerking met andere 

gemeenten is het daarom noodzakelijk orde op zaken te stellen binnen de eigen organisatie. 

Naast de attitude van de individuele ambtenaar zijn twee andere factoren belangrijk voor een 

goede dienstverlening: een goed werkend automatiseringssysteem met bijbehorende 

gegevensbestanden en een optimale grootte van de organisatie. 

Er is nog veel te winnen bij de automatisering van administratieve taken en van 

dienstverleningstaken. Veel kan straks vanachter de PC afgehandeld worden. De PvdA ziet geen 

reden, waarom iedere gemeente zijn eigen ICT-systeem moet hebben. Wij blijven ervoor pleiten 

één automatiseringssysteem (hardware en software) te krijgen binnen de A2-gemeenten, een 

systeem dat later eventueel ook gekoppeld kan worden aan dat van nog grotere 

samenwerkingsverbanden. De burger merkt niets van de wijze waarop de gemeente zijn 

administratie voert, maar wel van de eindresultaten: veiligheid, snelheid, kwaliteit, 

betrouwbaarheid en prijs. 

Vergunningen en documenten zijn geen handelswaar. Deze dienen efficiënt te worden 

opgesteld en afgegeven tegen kostprijs.  

Handhaving is ook een vorm van dienstverlening. De handhaving van  vergunningen, 

milieuregels en bestemmingsplannen moet veel beter, ook uit het oogpunt van 

rechtvaardigheid. Een goede dienstverlening betekent ook dat klachten serieus worden 

behandeld en adequaat worden afgewikkeld. 

 

 

14. Samenwerking 
 

14.1 Veerkrachtig Bestuur 
Moet er hier opnieuw een gemeentelijke herindeling komen of moeten we misschien aansluiten 

bij Eindhoven? Het zijn vragen die opgeworpen worden in het rapport  "Veerkrachtig Bestuur”, 

waarover de discussie momenteel in alle hevigheid gevoerd wordt.  De hamvraag in dat rapport: 

hebben (kleine) gemeenten straks nog voldoende bestuurskracht om hun taken, die steeds 

complexer worden, naar behoren uit te voeren? Wat de PvdA betreft kan de A2-samenwerking 

niet het eindplaatje zijn; maar die is wel een prima opstap naar een groter verband, bijv. met de 

Kempengemeenten.  Dat vereist van ons gemeentebestuur een open vizier in de verkenning 

naar grotere verbanden. We vinden het verstandig dat onze gemeente zich vanaf nu daarop 

gaat oriënteren.  
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Omdat het onvermijdelijk is dat er meer wordt samengewerkt, dienen we zelf vooraf helder te 

bepalen wat de meerwaarde is, die samenwerking naar ons idee moet hebben. Cranendonck 

werkt nu ook al samen met andere gemeenten, maar het is verstandig om regelmatig te kijken 

of al die verbanden nog steeds voldoen. Daarbij moet ook kritisch bekeken worden hoe 

democratisch een samenwerking nog is: als veel uitvoeringstaken overgeheveld worden naar 

een verband van een aantal samenwerkende gemeenten, wat heeft de eigen gemeenteraad 

daarover dan nog te zeggen? 

14.2 A2-samenwerking  
Van de A2-samenwerking met Valkenswaard en Heeze-Leende kunnen we maximaal profijt 

hebben als we beleid en regels op elkaar afstemmen waar dat probleemloos kan. Dat kan op 

meer terreinen dan die waarop nu wordt samengewerkt. Bovendien kunnen we samen 

deskundigheid in dienst nemen, die voor elk van de gemeenten afzonderlijk te duur is. Zo kan 

ook in de toekomst de dienstverlening betaalbaar  en op niveau blijven.  Maar de A2-

samenwerking blijft in onze ogen een louter uitvoerend orgaan: we zullen er scherp op letten 

dat dit geen extra bestuurslaag wordt. 

14.3. Brainport 
Het SRE wordt ontmanteld, maar Brainport gaat onverminderd voort. Al is dit laatste een 

succesverhaal van Zuidoost-Brabant, toch leeft binnen de gemeenteraad het gevoel dat we er 

hier te weinig van profiteren. Dat ligt niet zozeer aan Brainport, maar aan onszelf. We zullen zelf 

met initiatieven moeten komen om er meer profijt van te hebben: dat is tot nu toe niet of 

nauwelijks gebeurd. Laten we alert zijn op kansen, bijv. straks rond het DIC. 

14.4 Weert i.p.v. Hoge Dunk 
Feitelijk bestaat de oorspronkelijke samenwerking met Weert, Leudal en Nederweert niet meer: 

die is opgegaan in een groter verband met 7 Limburgse gemeenten, genaamd Keyport2020. 

Daarmee is het voor Cranendonck veel minder aantrekkelijk geworden om hier nog langer aan 

deel te nemen en in te investeren. Onze inwoners zijn echter sterk op Weert georiënteerd: 

werk, winkelen, scholen, ziekenhuis, De Risse. Daarom moet onze gemeente wel nauw 

samenwerken met Weert, vooral op economisch en infrastructureel gebied. Wat de PvdA 

betreft kan er dus per direct gestopt worden met onze deelname aan de Hoge Dunk-

Keyport2020. 

14.5 Hamont-Achel 
We zouden meer dan nu samen moeten werken met onze Belgische buurgemeente. Het 

onderzoek "Kansen over de Grenzen" wijst daar ook op. Onderwerpen, waarop samenwerking 

voor de hand ligt, zijn verkeer, toerisme en economie. Er is vast Europese subsidie te krijgen 

voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. 

 

 

15. Financiële paragraaf 
 

Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2014 is duidelijk geworden dat Cranendonck in 

zwaar weer terecht is gekomen. De financiën dreigen steeds verder uit evenwicht te raken: er 

wordt structureel steeds meer uitgegeven dan er binnenkomt. Zonder ingrijpen gaapt er in 2017 

een gat van naar schatting tussen de 1 en 2 miljoen euro per jaar. Op dit moment kiest het 

• Visie op uitdagingen in "Veerkrachtig Bestuur" ontwikkelen 
• Stop met Hoge Dunk, maar doe meer met Weert en Hamont-Achel 
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zittende gemeentebestuur ervoor om de stijgende tekorten te dekken door uit de reserves bij te 

passen, maar een kind kan bedenken dat dit vroeg of laat spaak loopt. Waar alle gemeentes om 

ons heen al twee jaar geleden mee begonnen zijn, zo zullen ook wij er niet aan kunnen 

ontkomen de tering naar de nering te zetten. Wij vinden het zeer betreurenswaardig dat hier 

niet eerder is bijgestuurd, want daardoor is niet alleen kostbare tijd verloren gegaan, maar zijn 

bovendien de problemen aanzienlijk verergerd en zullen de noodzakelijke ingrepen daardoor 

pijnlijker zijn. Naar onze mening dient dit probleem daarom nu onverwijld onder ogen gezien en 

aangepakt te worden.  

De PvdA zoekt de oplossing niet bij belastingverhogingen: dat zou dweilen met de kraan open 

zijn. Eerst moet het begrotingsoverzicht weer op orde gemaakt worden: alle structurele lasten 

moeten ook structureel gedekt worden, niet incidenteel uit potjes. Dit geldt met name voor 

onderhoudskosten (wegen, gebouwen, groen) en voor investeringen in gebouwen. Vervolgens 

moet kritisch gekeken worden naar de noodzaak van allerlei uitgaven: kan het ook een tandje 

minder of mag het ook later? Dit geldt evenzeer voor de kosten van de ambtelijke organisatie. 

De PvdA heeft eerder bewezen zo'n operatie aan te kunnen: de benarde positie van de 

gemeente, aan het licht gekomen in 2004, is door ons strakke financieel beleid in de periode 

daarna omgebogen in een solide balanspositie, zonder extra lastenverhoging voor de burgers.  

 

 
 

 Tenslotte 
 
De komende raadsperiode is het alle hens aan dek voor Cranendonck: er komt veel op ons af, te 

beginnen met de ingrijpende transities in de zorg, maar ook grote projecten als DIC en Hof van 

Cranendonck zullen nu hun beslag krijgen. En daarbij komt nog een zelfveroorzaakt financieel 

probleem van grote omvang. Dit alles vraagt om een krachtig gemeentebestuur: hoogste tijd 

voor aflossing van de wacht! 

 
 
 

PvdA: maakt lokaal het verschil ! 
 

• De financiële situatie is door wanbeleid zeer zorgelijk geworden 
• De gemeente moet niet méér uitgeven dan het structureel binnenkrijgt 
• De lasten hoeven niet omhoog, als de uitgaven maar beperkt worden 


