
Verkiezingsprogramma VVD 2022-2026 
 

1. Samen op weg naar de verkiezingen 
 

Trots, dat zijn we! Trots op ons uitgebreide verkiezingsprogramma 2022-2026. Een goed 

verhaal met betekenisvolle plannen voor jou, als inwoner van onze nieuwe gemeente Maashorst. 

We vertellen je er graag alles over, en nemen je mee in onze ideeën over mogelijke 

ontwikkelingen.  

 

Ons verkiezingsprogramma is interactief tot stand gekomen. Samen met inwoners van onze 

nieuwe gemeente hebben we tijdens verschillende bijenkomsten verkend wat de zes kernen van 

de gemeente Maashorst nodig hebben. Waar liggen kansen? Wat moet er veranderen? Wat 

willen we juist behouden? Daarmee is dit document niet alleen het verkiezingsprogramma van 

de VVD, maar van een grote groep betrokken inwoners. Ook iets waar we trots op zijn! 

 

Wij zijn benieuwd wat jij van onze ideeën vindt. Met vragen, aanvullingen of gewoon een 

opmerking kun je altijd bij ons terecht, via info@vvd-maashorst.nl. 

 
 

2. VVD: vooral voor jou 
 
Het is prachtig wonen in Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland. We hebben volop 

mogelijkheden binnen onze gemeentegrenzen: mooie wijken, goede voorzieningen, veel banen, 

fraaie winkelcentra, schitterende natuur en nog veel meer. Daar zijn we trots op. Maar het kan 

altijd beter. Want tevreden inwoners zien we graag. Maar trotse inwoners nog veel liever. 

Gezondheid, plezier en geluk: daar gaat het om. We hebben niet alles in de hand, maar veel wel. 

En daar richten we ons op.  

 

Keuzes maken vinden we daarbij heel belangrijk. En dat hebben we dan ook gedaan. Hieronder 

vind je onze drie uitgangspunten. Kenmerkend voor de VVD en de basis van ons 

verkiezingsprogramma. 

 

Onze drie uitgangspunten 

De VVD herken je aan een sterke inhoudelijke visie. En zeker ook aan de manier waarop we de 

inhoud benaderen. Bij alles wat we doen, nastreven en geloven willen we: 

 

 de inwoner centraal stellen; 

 minder regels en minder bureaucratie;  

 inzetten op de relatie.  

 

We streven naar eenvoudigere procedures vanuit de vraag: ‘Waarom doen we het?’ En we 

oordelen niet vanachter een bureau, maar vanuit het veld. Waarbij we de nadruk leggen op 

samenwerken en verbinden. 

 

 

 

mailto:info@vvd-maashorst.nl


3. Visie 
 
We weten dat je in het leven af en toe keuzes moet maken die moeilijk zijn. En dat die keuzes 

soms anders uitpakken dan je had bedoeld. Beter dan je vooraf had gedacht? Dan vier je het 

succes. Maar valt iets tegen? Ook dan zijn de consequenties voor jou. 

 

In de politiek werkt het net zo. Wij weten wat we willen voor de inwoners van gemeente 

Maashorst. Maar tegelijkertijd kennen we de realiteit. We kunnen iedere euro maar één keer 

uitgeven. Heel vaak gaat dat goed en valt alles op zijn plek. Soms zitten dingen tegen en weten 

we dat inwoners niet tevreden zullen zijn. Maar in alle gevallen geldt: wij kunnen de keuzes die 

we maken uitleggen. Ook als ze achteraf anders uitpakken dan we hadden voorzien. Dat mag je 

van ons verwachten en daar houden we ons aan.  

 

Want tevreden inwoners vinden we niet voldoende. Wij gaan voor trotse inwoners. 

 

 

4. Overzicht verkiezingsprogramma 
 

1. Ondernemen en economie 

2. Financiën 

3. Jeugd 

4. Veiligheid 

5. Verkeer en vervoer 

6. Sociaal domein  

7. Sport 

8. Gezondheid 

9. Wonen 

10. Onderwijs 

 

 

5. Uitgebreid verkiezingsprogramma 
  

1. Ondernemen en economie 

 

Het midden- en kleinbedrijf is dé motor van de nieuwe gemeente Maashorst. Als het goed gaat 

met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Wij willen ondernemers de 

ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. En als gemeente zo flexibel mogelijk 

meebewegen, zonder onnodige belemmeringen. Daarbij zijn dit onze prioriteiten: 

 

• Lagere gemeentelijke belastingen en minder regels. Ondernemers weten zelf het 

beste hoe zij hun bedrijf runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. 

Ondernemers moet je de ruimte geven.  

• Verminderen van de regeldruk. Wat ons betreft door één wethouder die 

verantwoordelijk is voor de regeldruk, in combinatie met een meldpunt. We willen met 

de bezem door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet-handhaafbare regels. 



• Transparante communicatie. Als een ondernemer een nieuw initiatief heeft, voeren we 

het gesprek daarover aan de voorkant. Niet achteraf toetsen en beslissingen nemen, 

maar vooraf duidelijk zijn. Goede communicatie is belangrijk en wij willen hier een 

groeimodel en ontwikkelstrategie voor zien, de komende jaren.  

• Periodiek overleg tussen de gemeente en het bedrijfsleven. Zodat medewerkers van 

de gemeente en ondernemers structureel met elkaar in gesprek gaan. Het resultaat? 

Kortere lijnen, efficiënter werken en meer wederzijds begrip. 

• Meedenken over mogelijkheden na corona. Wij begrijpen als geen ander dat veel 

ondernemers door de coronapandemie een inhaalslag te maken hebben, Wij denken hier 

graag over mee en willen initiatieven faciliteren. 

• Inzetten op de relatie. Het ondernemerschap juichen we toe en we zetten daarbij nóg 

meer in op de relatie. Als een ondernemer een duidelijke visie heeft en een goed plan, 

trekken we samen op om dat idee mogelijk te maken.  

• Meer kansen voor lokale ondernemers bij aanbestedingen. Iets waar we de laatste 

jaren al stevig op hebben ingezet. Samen met de nieuwe gemeente en met ondernemers 

zelf kijken we hoe er meer opdrachten naar het lokale bedrijfsleven kunnen gaan.  

• Versterken van belangrijke samenwerkingen. Onder andere de samenwerking van de 

gemeente met de Udense Ondernemersvereniging (UOV), Stichting Beheer 

Bedrijfsterreinen Uden (SBBU), de Zeelandse ondernemersvereniging, MKB-Schaijk-

Reek en Horeca Uden, Volkel en Odiliapeel (HUVO). Daarnaast moet er een constructieve 

samenwerking komen met de centrumondernemers.  

• Aandacht voor het vestigingsklimaat. Het is belangrijk dat bedrijven zich kunnen 

vestigen op de bedrijventerreinen binnen de gemeente Maashorst. De werkgelegenheid 

die dat oplevert en het groeiende productaanbod leveren voordelen op voor de nieuwe 

gemeente en haar inwoners. 

• Een betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Leerlingen, studenten 

en werkenden moeten beter toegerust worden voor de arbeidsmarkt. Daarvoor is de 

hybride leeromgeving een must. Wij zien Campus Uden als de belangrijkste 

ontmoetingsplek voor de jeugd na hun tijd op het Udens College. Een plek waar talenten 

samenkomen en zich verder kunnen ontwikkelen. Campus Uden moet een structurele rol 

krijgen binnen onze nieuwe gemeente. 

• Ondernemers binnen de recreatie en het toerisme stimuleren. Want dit zijn 

belangrijke sectoren voor onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente Maashorst 

deze ondernemers stimuleert om uit te breiden en/of zich hier te vestigen. Recreatieve 

ondernemers mogen uitbreiden, passend binnen de omgeving. 

• De (regio)functie van winkelcentra behouden en versterken. Ons doel is om de 

centrumvisie van Uden tot een goede uitvoering te brengen. En we zetten ons netwerk in 

voor het verminderen van de leegstand in winkelcentra in álle kernen.  

• Flexibele winkeltijden voor ondernemers. De huidige Winkeltijdenwet geeft de 

gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten. Daardoor kunnen 

ondernemers zelf kiezen of zij bijvoorbeeld op zondag open willen zijn.  

• Ontwikkelingen mogelijk maken binnen de agrarische sector. We hebben veel 

waardering voor agrariërs in de veeteelt, landbouw en tuinbouw en willen dat zij zich 

kunnen blijven ontwikkelen. Ondernemers binnen deze sector krijgen de ruimte voor 

innovatie en/of voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, 

natuurbeheer of andere bedrijvigheid.  



• Ruimte voor het huisvesten van seizoenarbeiders. Agrarische ondernemers krijgen 

de ruimte om seizoenarbeiders op een goede manier te huisvesten. Dat is goed voor de 

ondernemers, het beperkt overlast en stimuleert sociale controle.  

• Landschapsbeheer door agrariërs stimuleren. Wij zien er niets in om land- en 

tuinbouwgebied onnodig op te geven voor natuurontwikkeling.  

• Snellere betalingen door de gemeente. Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk 

en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente moet rekeningen daarom binnen 

dertig dagen betalen. 

• Maximaal één aanslag van de gemeente per jaar. Wij willen dat ondernemers 

maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen. Daarop staan alle lokale lasten 

vermeld. 

• Meer binding van gemeentemedewerkers met het werkveld. Wat ons betreft een 

belangrijk aandachtspunt in het wervings- en selectiebeleid van gemeente Maashorst. 

Wij vinden binding met de gemeente een voorwaarde voor potentiële werknemers. Ben 

bekend met de gemeenschap waarvoor je werkt! 

 

 

2. Financiën 

 

Regelmatig de inhoud van je portemonnee beoordelen en zuinig zijn op je geld is belangrijk. 

Tegelijkertijd willen we investeren in zaken die ertoe doen. Zo hebben we de afgelopen jaren 

geïnvesteerd in het armoede- en jeugdbeleid. Helaas was in 2020 de verhoging van de 

onroerendezaakbelasting (ozb) een feit. Toch blijven we er alles aan doen om lastenverhoging te 

voorkomen. We kijken naar de portemonnee van inwoners, maar zeker ook naar die van de 

gemeente. We zijn kritisch op de uitgaven, en op wat we terug mogen verwachten van een 

organisatie of initiatief waarin we gemeenschapsgeld investeren. Daarbij zijn dit onze 

prioriteiten: 

 

• De lokale lasten zo laag mogelijk houden. En dat zonder de lasten voor burgers te 

verzwaren. Uden is één van de goedkoopste gemeentes van Nederland als het gaat om 

lokale lasten. VVD-Uden en VVD-Landerd hebben de afgelopen jaren bewezen verstandig 

om te kunnen gaan met belastinggeld. 

• Een sluitende begroting houden. Met voldoende ruimte om eventuele tegenvallers op 

te vangen. Bij elke euro die we uitgeven, kijken we kritisch of de uitgave écht nodig is. 

We geven geen geld uit dat we niet hebben. 

• Meer aandacht voor de ozb. De ozb is niet per definitie een sluitpost voor de begroting. 

• Investeren in de lokale economie. Verantwoord investeren in de lokale economie is 

goed voor onze samenleving. Het zorgt voor banen en levert op de lange termijn meer op 

dan niet investeren. 

• Toeristenbelasting invoeren. 85% van de Nederlandse gemeenten heft 

toeristenbelasting. Ook de gemeente Landerd doet dit al jaren. Wij vinden het een goede 

zaak dat toeristen een steentje bijdragen aan de gemeente Maashorst, als zij van de 

omgeving genieten. 

• Geen hondenbelasting invoeren. Want lastenverzwaring voor onze inwoners willen 

we voorkomen. 

• De bouwleges laag houden. Hierdoor stimuleren we nieuw- en verbouw.  



• Inwoners informeren over mogelijkheden voor energiebesparing. Zij kunnen daar 

vervolgens zelf mee aan de slag. Dat is goed voor hun portemonnee en draagt bij aan een 

duurzamere gemeente.  

• Een goede financiële huishouding. Met een strikte scheiding tussen inkomsten en 

uitgaven. Structurele uitgaven hoort de gemeente te dekken met structurele middelen. 

Inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven. 

• Transparantie over inkomsten en uitgaven. Wij willen dat inwoners van de gemeente 

eenvoudig kunnen inzien waaraan geld is besteed en wat het effect daarvan is. 

 

 

3. Jeugd 

 

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.’ Misschien een cliché, maar absoluut waar. De VVD geeft 

jongeren letterlijk en figuurlijk een duidelijk plek, zodat zij verbonden blijven met de gemeente 

Maashorst. Hoe? Door naar hen te luisteren en te anticiperen op de behoeften die zij uitspreken. 

We maken ons sterk voor meer voorzieningen voor deze doelgroep. Denk aan evenementen, 

uitgaansmogelijkheden of compleet nieuwe initiatieven, zoals Campus Uden. Daarbij zijn dit 

onze prioriteiten: 

 

• Luisteren naar de jongeren zelf. Wat zijn hun wensen? Om er vervolgens 

daadwerkelijk iets mee te doen. We voeren gesprekken op Campus Uden, en zijn van 

plan om samen met Compass en Ons Welzijn bijeenkomsten te organiseren. Daar pikken 

we de geluiden van jongeren op. 

• Bestaande evenementen meer inrichten voor jongeren. Bijvoorbeeld door een deel 

van het programma specifiek af te stemmen op jongeren. 

• Wekelijkse activiteiten voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Wij zoeken actief naar 

een ondernemer die hiervoor kan zorgen en willen dit graag faciliteren. Onze jeugd fietst 

nu in het weekend naar plekken buiten onze gemeente. Wij moeten deze doelgroep ook 

binnen gemeente Maashorst iets kunnen bieden. 

• Oog hebben voor talent en excellentie. Wij vinden het belangrijk om jongeren die het 

goed doen of zelfs excelleren in beeld te hebben. Vanuit onze liberale visie zien we hier 

voor de gemeente geen verantwoordelijkheid in de uitvoering, maar wel een rol in de 

signalering en waar mogelijk in het faciliteren van deze doelgroep. 

• Ondersteunen van jonge ondernemers. Jonge ondernemers? Die zien wij graag! Wij 

zullen hen zoveel mogelijk ondersteunen. 

• De rol van Compass vergroten. Want laten we de jeugd omarmen. Samen met de 

afdeling Jeugdzorg bespreken we hoe we de rol van Compass kunnen uitbreiden. Zeker 

in het verlengde van alle problematiek rondom de jeugdzorg. 

• Het Netwerk van voorzieningen inzetten voor jongeren. Zodat ook zij profiteren van 

voorzieningen die aansluiten bij hun wensen. 

• Een leven lang leren. Wij rekenen niet alleen af op schoolprestaties, maar zetten in op 

een leven lang leren. Ook jongeren moedigen we met passende regelingen aan om zich te 

blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan. 

 

  



 4. Veiligheid 

 

Veiligheid: altijd en overal. Voor de meeste inwoners van onze gemeente nummer 1 van hun 

wensenlijst. Veiligheid geeft je rust en comfort, en is een belangrijke basis voor welbevinden. 

Daarom gaan wij voor een optimaal veilige omgeving binnen al onze zes kernen, in de best 

denkbare vorm. Daarbij zijn dit onze prioriteiten: 

 

• Minder criminaliteit. Iedereen moet veilig zijn en zich veilig voelen. Altijd en overal in 

onze gemeente: op straat, thuis, op het werk en tijdens het uitgaan. Wij zetten in op de 

continuering van het project Intensieve Leefbaarheid, en daarmee op de leefbaarheid 

van onze kernen. Want goed leefbare wijken waarin mensen zich verbonden voelen met 

elkaar en de omgeving, zorgen voor veiligheid. 

• Betere verkeersveiligheid. We gaan op alle onveilige verkeersknelpunten onze uiterste 

best doen om de situatie te verbeteren. 

• Aandacht voor cybercriminaliteit. Privacygevoelige informatie van onze inwoners 

mag nooit in verkeerde handen terechtkomen. Maar cybercriminaliteit is helaas een 

snelgroeiend probleem. Wij pakken dit aan, samen met de afdeling Veiligheid van de 

gemeente Maashorst. 

• Strenger optreden tegen geweld richting hulpverleners. Hulpverleners en anderen 

die zich inzetten voor de publieke zaak moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Als 

iemand geweld gebruikt tegen bijvoorbeeld de politie, mag dat zwaarder bestraft 

worden. 

• Ouders aanspreken op ongewenst gedrag van hun kinderen. Gedrag van 

minderjarige jongeren dat overlast oplevert? Wij vinden dat hun ouders daarop 

aangesproken mogen worden. 

• Meer oog voor kleine criminaliteit. Extra buitengewone opsporingsambtenaren 

(boa’s) zorgen voor zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van kleine criminaliteit. 

Daarmee dragen boa’s bij aan de gastvrijheid van de gemeente Maashorst. 

• Een zichtbare en aanwezige politie. Met wijkagenten die de buurt als hun broekzak 

kennen en die eenvoudig bereikbaar zijn. Veiligheid is maatwerk en dus wijkgericht. 

• Eigen verantwoordelijkheid voor buurtbewoners. We juichen initiatieven als 

buurtpreventie en sociaal alarm toe. En we ondersteunen en faciliteren de Buurt 

Informatie Netwerken (BIN), die al op veel plekken binnen de gemeente actief zijn.  

• Meer aandacht voor huiselijk geweld. Geweld achter de voordeur en in het 

privédomein is een ongewenst maatschappelijk verschijnsel. Samen met 

zorginstellingen, politie en gemeente werken we aan het signaleren ervan. En in het 

Netwerk van voorzieningen willen we voldoende aandacht schenken aan dit onderwerp. 

• Overlastgevers betalen de kosten. Schade door overlast en de kosten van handhaving 

moeten zoveel mogelijk worden verhaald op diegenen die de overlast hebben 

veroorzaakt. 

• Een streng beleid voor coffeeshops. We willen nadenken over het verplaatsen van de 

coffeeshop in de Sint Janstraat naar een plek in het centrum van Uden. Over het 

uitbreiden van het aanbod zijn we kritisch. En voldoende (leeftijds)toezicht is in alle 

gevallen van groot belang. We passen de mogelijkheden van de Wet BIBOB (bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) actief toe: vergunningen worden 



geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele 

activiteiten. 

• Raddraaiers opsporen en aanpakken. De politie en boa’s grijpen altijd in als mensen 

de regels overtreden en overlast veroorzaken. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij 

rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.  

• Georganiseerde misdaad tegengaan. Elk teken hiervan moet direct de kop worden 

ingedrukt. 

• Meldingen van overlast serieus nemen. Inwoners worden meldingsmoe omdat zij het 

gevoel hebben dat er toch niets met hun signalen wordt gedaan. Dit willen we 

voorkomen door voortgangrapportages van meldingen op te vragen en ons hard te 

maken voor daadwerkelijke acties en correcte terugkoppeling van meldingen. 

• Goed bereikbare hulpdiensten. Een app is soms handig, maar niet als enige optie. 

Telefonisch misstanden melden blijft mogelijk. Aangifte doen kan op het bureau, via 

internet, het 3D-loket en de eigen wijkagent. 

• Meer oog voor veiligheid op straat na sluitingstijd van de horeca. Te vaak ontstaan 

er onveilige situaties als de kroegen dichtgaan, vooral in het weekend. Ouders maken 

zich zorgen over het veilig huiswaarts keren van hun kind(eren). Niet alleen in Uden, 

maar zeker ook in de vijf andere kernen. Wij willen dit probleem vanuit meerdere kanten 

bekijken. Meer toezicht is een optie, en mogelijk kunnen partijen als scholen en zorg- of 

wijkteams een rol spelen. 

 

 

5. Verkeer en vervoer 

 

In Uden op de trein stappen? In de toekomst waarschijnlijk mogelijk. Maar laten we er ook nu al 

voor zorgen dat onze gemeente op een snelle en goede manier verbonden is met grotere steden 

en de regio om ons heen. Goede verbindingen hebben gunstige effecten op het wonen, werken 

en leven in de gemeente Maashorst. Dus op alle fronten stimuleren wij onze bereikbaarheid. 

Daarbij zijn dit onze prioriteiten: 

 

• Volkel en Odiliapeel ontlasten van sluipverkeer. Door goede rondwegen zorgen we 

dat er minder verkeer door de dorpskernen rijdt.  

• De N605 Volkel verleggen over de Zeelandsedijk. Laten we doorpakken en het 

omklappen van de N605 eindelijk realiseren.  

• De mogelijkheden voor nachtbussen onderzoeken. Onze jongeren en natuurlijk alle 

inwoners van de gemeente Maashorst moeten veilig thuis kunnen komen na het uitgaan. 

• Het marktplein van Uden flexibel gebruiken. Want een leeg plein is geen optie. Wij 

denken in mogelijkheden. Bijvoorbeeld: bij mooi weer terrassen plaatsen en bij slecht 

weer het plein inzetten als parkeerplaats. Evenementen als Uden on Ice en de kermis 

moeten gewoon op de Markt blijven plaatsvinden.  

• Parkeerders betalen hun daadwerkelijke parkeerminuten. Een auto is een 

vervoermiddel, en geen betaalmiddel. Wij willen dat parkeerders achteraf kunnen 

betalen, zodat zij niet meer afrekenen dan de daadwerkelijk geparkeerde minuten. 

• Een gedifferentieerd parkeertarief. Parkeerplaatsen dicht bij faciliteiten mogen 

duurder zijn dan parkeerplaatsen die daar verder vandaan liggen. 

• Meer snelfietspaden aanleggen. Dit geeft een impuls aan fietsen in de regio.  



• Trottoirs verbeteren. Vooral in de wijken waar wortels van bomen zorgen voor 

onveilige situaties. Al onze inwoners moeten veilig en zonder belemmeringen op de 

stoep kunnen wandelen of rijden. Ook mensen met een beperking. 

• Goed bereikbare bedrijventerreinen. Wij zorgen ervoor dat vrachtverkeer eenvoudig 

en via uitnodigende entrees de bedrijventerreinen kan bereiken. 

• Betere doorstroom van verkeer. Door een slimme inrichting van rotondes of 

signalerende verkeersregelinstallaties. Betere doorstroom en een optimale 

verkeerssnelheid zorgen voor veiliger en duurzamer verkeer. 

• Betere communicatie bij werkzaamheden. Informeer burgers over mogelijke overlast 

door werkzaamheden en zorg voor goede bewegwijzering.  

• Veilige straten voor alle weggebruikers. Hiervoor is de gemeente als wegbeheerder 

verantwoordelijk. Verkeerssituaties die uitnodigen tot onveilig gedrag moeten op korte 

termijn aangepast worden. Niet alleen het aantal ongelukken, maar ook het gevoel van 

verkeersonveiligheid is een goede graadmeter voor onveilige situaties. 

• Bewoners stimuleren om zelf hun buurt veiliger te maken. Wij stimuleren bewoners 

om werk te maken van verkeersonveilige situaties. Bijvoorbeeld door onveilige situaties 

door te geven via www.meldpuntveiligverkeer.nl. En we willen buurtacties faciliteren. Zo 

werken we samen aan het verbeteren van onze directe leefomgeving. 

 

 

6. Sociaal domein 

 

Het gaat niet iedereen altijd voor de wind. En inwoners in nood moeten hulp krijgen. 

Bijvoorbeeld jongeren en ouderen die het moeilijk hebben, maar ook daklozen, mensen met een 

beperking en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij vinden het belangrijk om 

goed voor alle Maashorstenaren te zorgen. Want sociale rechtvaardigheid is ons liberale 

grondbeginsel. We zeggen niet voor niets: liberaal, dat is pas sociaal! 

 

De VVD wil geen betutteling. Wel betrokkenheid bij burgers die (tijdelijk) niet volledig 

zelfstandig kunnen functioneren. Ons uitgangspunt? Dat je zelf het beste weet wat goed voor je 

is. En de gemeente ondersteunt jou door bepaalde behoeften goed, vakkundig en snel te 

realiseren. Daarbij zijn dit onze prioriteiten:  

 

• Het Netwerk van voorzieningen verder ontwikkelen. Daarbij richten we ons op de 

vraag van inwoners. Ons doel is om zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen in zware 

zorgtrajecten terecht komen. Omdat we maatwerk leveren in plaats van alleen aanbod 

produceren houden we grip op onze uitgaven.  

• Focussen op wat iemand kan bijdragen. Wij gaan uit van het principe dat iedereen iets 

kan bijdragen aan de maatschappij. Wij stellen dan ook de vraag: ‘Wat heb je nodig om 

weer mee te kunnen doen?’ in plaats van ‘Waar heb je recht op?’. 

• Werken is belangrijk. Werk is namelijk veel meer dan alleen een inkomen. Als je werkt 

verdien je je eigen geld, waarover je zelf kunt beslissen en dat je kunt besteden op de 

manier zoals jij dat wilt. Alleen mensen die écht hun eigen geld niet kunnen verdienen, 

moeten natuurlijk (tijdelijk) ondersteund worden tot zij dit wel weer kunnen. 

• Inwoners die een uitkering ontvangen helpen met een arbeidsovereenkomst. Wij 

willen de mogelijkheid onderzoeken om inwoners die een uitkering ontvangen in plaats 

http://www.meldpuntveiligverkeer.nl/


daarvan te helpen aan een arbeidsovereenkomst. Dit levert een andere verplichting op 

voor zowel de gemeente als voor de betreffende inwoner. Een verplichting die goed 

aansluit bij de gedachte dat iedereen meedoet in de maatschappij. 

• Inwoners die een uitkering ontvangen en niet voldoen aan de taaleis, verplichten 

om daaraan te werken. Doen zij dit niet, dan kan dat consequenties hebben voor hun 

uitkering. Als je de Nederlandse taal beheerst is de kans op betaald werk proportioneel 

groter. Door actief Nederlands te leren vergroot je je eigen kans om mee te doen in de 

maatschappij. 

• Meer aandacht voor laaggeletterdheid. Laaggeletterdheid is vaak een onzichtbaar 

probleem dat kan leiden tot schaamte en sociale isolatie. Wij willen burgers 

ondersteunen bij hun laaggeletterdheid of hulp bieden om minder laaggeletterd te 

worden. 

• Een eigen bijdrage heffen waar dat kan. Wij staan achter het principe ‘de gebruiker 

betaalt’. Als het enigszins kan zijn wij voor het heffen van eigen bijdrage. Dit maakt dat 

inwoners kritisch kijken naar de zorg die zij aanvragen en ontvangen. 

• Meewerken aan het landelijk vastgestelde immigratie- en asielbeleid. Daarin is er is 

geen opvang mogelijk voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen meewerken 

aan hun terugkeer naar het land van herkomst. En binnen de gemeente Maashorst is op 

dit moment geen plaats voor een grootschalige opvanglocatie voor asielzoekers. 

• Een innovatiebudget voor het sociale domein. Met een mandaat voor het 

afdelingshoofd en de portefeuillehouder, zodat niet voor elke goede nieuwe 

ontwikkeling een langdurig proces doorlopen moet worden.  

• Het Centrum voor Jeugd en Gezin als expertisecentrum voor zorgvragen. Een plek 

waar kinderen en hun ouders altijd terecht kunnen. 

• Compass als laagdrempelige ontmoetingsplek. Daarnaast kan Compass ook als 

expertisecentrum fungeren. 

• Bestaande tegemoetkomingen voor ouderen en minima behouden. Want voor 

mensen met minder doen wij meer! Ons bestaande armoedebeleid gaan we evalueren en 

upgraden naar Armoedebeleid 2.0. Het doel? Deze doelgroep op dezelfde manier als 

iedereen mee laten doen in de maatschappij. We willen geen voedselbank, maar zorgen 

dat minima net als iedereen boodschappen kunnen doen. 

• Ontmoetingsplekken voor ouderen faciliteren. Hierdoor gaan we sociaal isolement 

tegen. Daarnaast kijken we hoe we gewaardeerde initiatieven als de zorgcoöperaties 

verder kunnen uitrollen én promoten we nieuwe ontwikkelingen zoals ‘Leven in 

Gouderdom’.  

• Het armoedebeleid verder uitwerken. We focussen op integrale schuldhulpverlening 

en het (gedeeltelijk) kwijtschelden van lokale lasten. Mensen die geen uitzicht meer 

hebben op werk of kinderen in uitkeringsgezinnen helpen we door deelname aan de 

samenleving te bevorderen.  

• Schulden voorkomen. We schenken aandacht aan budgetbeheer en goede 

communicatie over mogelijke regelingen. Of we kennen regelingen automatisch toe als 

iemand er recht op heeft. Hiermee willen we voorkomen dat mensen de weg naar de 

juiste voorzieningen niet weten te vinden, en deze niet gebruiken. 

• Kritisch zijn op schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening is er niet alleen voor 

minima. Want schulden kunnen iedereen overkomen. Maar wij zijn tegen schuldsanering 

als mensen bewust risico’s nemen, vanuit de gedachte dat de overheid het wel oplost als 



het misloopt. Ook willen we scherpere controle op bewindvoerders. Alleen personen die 

aantoonbare prestaties leveren, mogen zich inzetten voor de gemeente Maashorst. 

• Gemeenschapsgelden verantwoord besteden. Door betere controle willen we 

oneigenlijk gebruik van gemeenschapsvoorzieningen en gemeenschapsgeld tegengaan. 

Overtredingen mogen strenger bestraft worden. 

• Voldoende verblijfplaatsen voor kwetsbare inwoners. Het maakt niet uit of je het 

beschermd wonen, begeleid wonen of tijdelijke opvang noemt. Het gaat erom dat 

inwoners die het tijdelijk niet alleen kunnen, met de juiste zorg toch in onze gemeente 

kunnen verblijven. 

• Minder administratieve rompslomp, meer tijd voor zorg. De uren die voor zorg 

bedoeld zijn, moeten ook echt aan zorg besteed worden. Laat de verantwoordelijkheid 

bij de professional en controleer achteraf. Instanties die onder de maat presteren, komen 

op die manier vanzelf in beeld. 

 

 

7. Sport 

 

Door te sporten, blijven we gezond. In de gemeente Maashorst hebben we een breed scala aan 

sportfaciliteiten en dat willen we graag zo houden. Want sporten draagt bij aan een gezonde en 

sociale levensstijl. Het is leuk en het activeert. En door te sporten leer je belangrijke normen en 

waarden: respecteren, incasseren, doorzetten en samenwerken. De laatste jaren heeft de 

gemeente flink in sport geïnvesteerd. Het resultaat? Een prachtige sportvisie. Daar bouwen we 

graag aan verder. Daarbij zijn dit onze prioriteiten: 

 

• De behoefte aan binnensportlocaties onderzoeken. We zijn blij met de nieuwe 

sporthal voor V&K Uden en de nieuwe, nog te realiseren accommodatie voor Sport en 

Spel Reek. De volgende stap is onderzoeken of er voor de andere kernen voldoende 

vierkante meters aan binnensportlocaties zijn.  

• De behoefte aan zwemwater onderzoeken. De uitkomst leggen we naast het totale 

aantal vierkante meters zwemwater in de hele gemeente Maashorst. Van daaruit gaan 

we op zoek naar een goede oplossing voor zwem- en waterpolovereniging de Zeester in 

Uden. Zij kampen met een lekkage in hun zwembad. 

• Samenwerking tussen scholen en sportverenigingen stimuleren. Voor jongeren is 

sporten extra belangrijk. Het is gezond, voorkomt en bestrijdt overgewicht en houdt 

hangjongeren van de straat. Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang 

kunnen nog beter samenwerken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk en op 

structurele basis te laten bewegen. 

• Korte lijnen tussen sport, onderwijs welzijn, cultuur en zorg. Op die manier kunnen 

we probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk signaleren. 

• Iedereen moet kunnen sporten. Ook mensen en gezinnen met een minimum inkomen. 

Dat moeten we waarborgen in het armoedebeleid. En ook mensen met een beperking. 

Voor hen moeten sportverenigingen goed toegankelijk zijn.  

• Het grote aanbod aan sportmogelijkheden behouden. Zo is er voor iedereen een 

passende sport dicht bij huis. En breedtesport legt de basis voor individuen die 

eventueel doorstoten naar de topsport. 



• Sport- en spelvoorzieningen voor jongeren in de wijk. Wij vinden dat de gemeente 

bij de inrichting van haar openbare ruimte voldoende sport- en spelvoorzieningen voor 

de jeugd moet realiseren, zoals trapveldjes en Cruyff Courts. 

• Beweegtoestellen in al onze kernen. Bijvoorbeeld toestellen als in Sportpark Uden. 

Zodat iedereen gratis in de buitenlucht kan sporten. 

• Het effect van Covid-19 op onze sportverenigingen in beeld brengen. Waar nodig 

moet de gemeente een steentje bijdragen om de breedtesport op niveau te houden. 

• Bestaande afspraken met sportverenigingen zoveel mogelijk in stand houden. 

Sportverenigingen mogen niet lijden onder het harmonisatiebeleid van de nieuwe 

gemeente Maashorst.  

 

 

8. Gezondheid 

 

Gezondheid. Een belangrijk thema, ook voor de VVD. En een onderwerp met verschillende 

kanten. Je hebt te maken met fysieke gezondheid. Daar heb je voor een deel zelf invloed op, en 

het andere deel overvalt je. Dan is het fijn dat goede zorg dichtbij is. Zorg die op jou is afgestemd: 

maatwerk zonder lange wachtlijsten. Voor je psychische gezondheid geldt hetzelfde. Je maakt je 

eigen keuzes, maar als het toch even iets minder gaat is goede zorg die snel opgestart kan 

worden van groot belang. Daar zetten wij dan ook op in. Daarbij zijn dit onze prioriteiten: 

 

• Inzetten op het Netwerk Positieve Gezondheid. Wij vinden de visie en de 

uitgangspunten van dit netwerk enorm belangrijk, en willen deze beweging de komende 

vier jaar doorzetten. 

• De Jongeren op Gezond Gewicht-aanpak behouden en uitbreiden. Uden is een JOGG-

gemeente. Dat houden we zo, en we willen deze aanpak uitbreiden naar alle kernen van 

de gemeente Maashorst. 

• Q-support en C-support maximaal ondersteunen. Q-koorts en Covid-19 laten ernstige 

sporen achter. Q-support en C-support verzorgen nazorg, advies en begeleiding. Wij 

vinden het belangrijk dat hier voldoende aandacht voor is. 

• Sport en Bewegen in de Buurt verder ontwikkelen. Door investeringen van de 

afgelopen jaren, onder in andere sportcoaches, is er in de wijken bewustwording 

ontstaan als het gaat om sport en bewegen. Daarop willen we verder bouwen.  

• Initiatieven die bijdragen aan een positieve gezondheid continueren. Voorbeelden 

hiervan zijn Guus beweegt je en Bullshift.  

• Met ondernemers in gesprek gaan over mogelijke gezondheidsrisico’s door hun 

onderneming. Hoe kunnen ondernemers hun ding blijven doen, en tegelijkertijd kijken 

naar mogelijkheden om bijvoorbeeld uitstoot te verminderen? Daarover gaan wij graag 

met hen in gesprek. Belangrijk daarbij: wij denken in oplossingen en niet in beperkingen.  

• Onze krachten bundelen. Zo gaat het Netwerk van voorzieningen van de gemeente 

Uden samen met het programma Samen Landerd Samen Beter. De nieuwe naam wordt 

Samen Maashorst Samen Beter. 

 

  



9. Wonen 

 

Onze gemeente is prachtig. Een mooie plek om te wonen. En wij vinden het belangrijk dat 

iedereen hier kan wonen op een passende en plezierige manier. In welke levensfase je ook zit, 

met of zonder zorgbehoefte. Daarom zet de VVD in op voldoende aantrekkelijke woningen voor 

diverse doelgroepen. Daarbij zijn dit onze prioriteiten: 

 

• Betaalbare koop- en huurwoningen. En het bouwtempo moet omhoog. Wij gaan voor 

kortere en soepelere procedures bij nieuwbouw en renovatie. 

• Meer keuze voor ouderen hoe zij willen wonen. We kunnen steeds langer thuis 

blijven wonen. Voor veel mensen is dit fijn, maar sommige ouderen voelen zich hierdoor 

juist eenzaam. Zij moeten de keuze krijgen om op een andere plek of een andere manier 

te wonen. Wij zetten ons hiervoor in via het Netwerk van voorzieningen. 

• Woonvormen voor jong en oud samen. Meerdere generaties onder één dak zorgt voor 

meer verbinding en een betere kwaliteit van leven.  

• Startersleningen behouden. We hebben ons eerder met succes sterk gemaakt voor het 

behoud van startersleningen. Dit blijven we doen.  

• Optimale nieuw- en herbouw in al onze kernen. Locaties die vrijkomen, moeten 

gebruikt worden voor nieuwbouw. En panden die vrijkomen voor herbouw. 

• Uitbreiding én inbreiding. We zoeken niet alleen naar nieuwe grond om woningen op 

te bouwen, maar vervangen op bestaande locaties gedateerde woningen voor nieuwe, 

betere en meer duurzame exemplaren. 

• Meer huurwoningen in de vrije sector. In de prijsklasse van circa € 700,- tot € 1.000,- 

per maand. 

• Meer huurwoningen voor spoedzoekers. Dus voor personen die om wat voor reden 

dan ook hun eigen woning hebben verloren, relatief snel op zoek moeten naar een 

alternatief en niet in aanmerking komen voor sociale huur.  

• Scheefwonen verder terugbrengen. Sommige mensen verdienen in feite te veel om in 

een sociale huurwoning te mogen wonen. Die groep willen we stimuleren om de 

overstap te maken naar een woning die in verhouding met hun inkomen beter past. Zo 

ontstaan er meer kansen voor anderen, zoals starters, mensen met een laag inkomen of 

personen die op zoek zijn naar nieuwe woonruimte na een scheiding. 

• Urgentie als belangrijk criterium bij het toewijzen van huurwoningen. Natuurlijk 

als de regels het toelaten. Dit is een taak voor de woningcorporaties. 

• Woningcorporaties met de focus op kerntaken. Namelijk het bouwen, beheren en 

verhuren van woningen, bestemd voor inwoners met een lager inkomen. Er gelden 

(regionale) prestatieafspraken die we periodiek toetsen, bijvoorbeeld over leefbaarheid. 

Area en andere woningcorporaties moeten objectief beoordeeld worden op deze 

afspraken. 

• Woningbouw die voldoet aan de marktbehoefte. Hiervoor gaan we uit van de 

woonvisie, met daarin de afspraken die zijn gemaakt met woningbouwcorporaties. 

• Eigen woningbezit bevorderen. Dit is goed voor de leefomgeving. Je stimuleert 

hiermee particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen. 

• Een kleinere rol voor de welstandscommissie. Zij krijgen alleen een stem in 

bouwprocessen rond monumentale panden en beschermde stads- en dorpsgezichten. 



• Toegankelijke bestemmingsplannen. Inwoners moeten makkelijk en snel kunnen zien 

welke mogelijkheden zij hebben om hun woning te vergroten of aan te passen. Wij 

vinden dat deze gegevens uit het bestemmingsplan actueel, digitaal beschikbaar én 

makkelijk leesbaar moeten zijn.  

• Een databank voor bedrijven die willen of moeten verhuizen. Dit helpt om oude 

industrieterreinen te revitaliseren en leegstand te verminderen. 

• Schone wijken. Door een samenwerking tussen gemeente, bewoners en 

gebiedsplatforms. Groenvoorziening en –onderhoud is de taak van de gemeente. 

Bewoners dragen bij door sociale controle, het opgeruimd houden van de buurt en 

activiteiten die de leefbaarheid bevorderen. 

• Een beter straatbeeld. Wij worden niet vrolijk van al het plastic dat we op straat zien 

liggen. We denken na over een oplossing. 

• De schoonste gemeente van Nederland worden. Nadat Uden ooit de groenste stad van 

Nederland én van Europa was, gaan we nu voor de prijs van schoonste gemeente. 

 

 

10. Onderwijs 

 

Kwalitatief goed onderwijs is erg belangrijk voor de VVD. Onze jeugd moet zich goed kunnen 

ontwikkelen. Als je jezelf optimaal ontplooit, is de kans groter dat je een baan vindt die bij je 

past. Een goed opgeleide beroepsbevolking is om die reden van groot belang voor de lokale 

economie. Wij zien kansen als het gaat om het samenwerken van scholen en bedrijven. Want hoe 

beter zij elkaar weten te vinden, hoe beter het onderwijs kan worden afgestemd op de praktijk, 

en andersom. En hoe beter jongeren kunnen ontdekken wat zij willen. Nu, en in de toekomst. 

Daarbij zijn dit onze prioriteiten: 

 

• Kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor iedereen. De gemeente Maashorst kenmerkt 

zich door voldoende scholen en een breed basisaanbod, met aandacht voor zowel 

kennisoverdracht als sociale vaardigheden. Dat moet zo blijven. Daarnaast schenken we 

aandacht aan de brede school en aan excellente leerlingen. 

• Kansen om te leren, een leven lang. Want leren leidt tot persoonlijke ontwikkeling en 

ontplooiing. Hoe jong of oud je ook bent, We gaan uit van ieders eigen 

verantwoordelijkheid. Haal het beste uit jezelf. 

• Ondersteuning in bijkomende kosten. Goed onderwijs leidt tot meer welzijn, hogere 

arbeidsparticipatie en minder beroep op sociale voorzieningen. Als een kind speciaal 

onderwijs volgt en daarvoor ver moet reizen, draagt de gemeente bij in de 

vervoerskosten.  

• De school als veilige plek. Wij vinden dat de school een nadrukkelijke taak heeft in het 

vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en andere misstanden die het welzijn van een 

kind raken. 

• Vroegtijdig schoolverlaten zonder geldige startkwalificatie voorkomen. Van school 

gaan zonder startkwalificatie leidt tot slechtere kansen op de arbeidsmarkt, en daarom 

willen we dit strenger aanpakken. Hierin hebben scholen, de gemeente, 

leerplichtambtenaren, hulpverleners en ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Goed samenwerken is een must. 



• De hybride leeromgeving stimuleren. De samenwerking tussen het onderwijs en 

bedrijfsleven zorgt ervoor dat leerlingen en studenten beter voorbereid worden op de 

arbeidsmarkt. Kennisoverdracht, praktijklessen en stagemogelijkheden zijn belangrijk 

voor een vloeiende overgang van school naar werk.  

• Goed bereikbare scholen. Kinderen en ouders moeten de school makkelijk, goed en 

veilig kunnen bereiken. Wij gaan voor goede mogelijkheden om kinderen met de fiets of 

auto af te zetten bij school, bijvoorbeeld door kiss and ride-zones te creëren. 

• (Taal)achterstanden bij jonge kinderen aanpakken. Om de ontwikkelkansen van 

jonge kinderen te vergroten, stimuleren we dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen al 

vroeg worden weggewerkt. Bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.  

 

 

6. Opschaling 
 

Een mooie Maashorstgemeente worden en blijven. Dat is ons ideaal. Een evenwichtige gemeente 

in het hart van een sterke regio, met aan de ene kant Meierijstad en aan de andere kant Oss. Wij 

blijven actief de samenwerking en het gesprek met elkaar opzoeken. Wij blijven gastvrij voor de 

gemeente(n) die zich in de toekomst bij de Maashorst wil(len) aansluiten.  

 

 

7. Bedankt! 
 

Bedankt voor het lezen van ons verkiezingsprogramma. We hebben dit programma niet voor 

onszelf geschreven, maar vooral voor jou! Wij, als VVD, kijken reikhalzend uit naar onze mooie 

toekomstige gemeente Maashorst. We hebben er zin in om met elkaar deze unieke plek op alle 

fronten nóg beter te maken. En laten we vooral genieten van alles wat de nieuwe gemeente ons 

te bieden heeft. Waarbij het allerbelangrijkste is: blijf goed voor elkaar zorgen!  


