#dekrachtvangestel
voor een duurzame, innovatieve en sterke gemeente

Nu
vooruit
D66 wil vooruit. Ook in Gemonde, Sint-Michielsgestel, Berlicum,
Middelrode, Maaskantje, Halder en Den Dungen. Vooruit door
nieuwe groei, door met een open blik te kijken naar de toekomst.
Vooruit door onderwijs, vooruit door een slimmere arbeidsmarkt.
Maar ook vooruit door slim te bouwen, door slim om te gaan met
onze omgeving en infrastructuur. Vooruit in een sterke,
democratische gemeente, waarin gemeenschappen elkaar
versterken en iedere burger telt. Maar altijd vooruit met oog voor
elkaar en onze planeet: duurzaam vooruit.
In dit programma vindt u onze ideeën, plannen en voorstellen.
Op 19 maart beslist u.

De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven.
Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente
spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op
D66.
De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer
stemmen? Veel mensen vragen zich af of gemeentepolitiek
wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij
deze gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen.
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als
raadslid, wethouder en burgemeester heb ik gezien hoe dat
werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn 'Wat betekent
dit voorstel voor mensen in hun dagelijks leven, in hun
directe omgeving?'. Voor D66 is het essentieel dat iedereen
meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken. Dat
is een democratisch recht én, vinden wij, ook een
democratische plicht. Het is in ieder geval de beste garantie
voor politiek waarin de mens centraal staat.
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de
klas van uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen
tegen jeugdwerkeloosheid? Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten
op maat geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde
industrieterreinen en niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte
aan bewoners die samen zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner
zelf over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven.
Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen;
stemmen op D66.
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en
ontplooien. Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten
ons van nature niet alleen in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving,
de maatschappij en onze gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van
iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden
schept en waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen onderling de
belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen,
individueel en samen.
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken in
mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het oog op
de toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om onze
idealen te verwezenlijken.
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van Nederland woont?
Of gaat u er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt
het verschil maken. Zeker hier in Sint-Michielsgestel, in uw eigen omgeving!
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66!
Alexander Pechtold

(T)huis in Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel is een aantrekkelijke groene gemeente om te
wonen, te werken en te recreëren. Het is centraal gelegen onder
de rook van Den Bosch. Het is van belang om dat goede woonen werkklimaat in onze dorpskernen te behouden, zowel voor
onze inwoners als voor mensen van buiten onze gemeente. We
moeten zuinig zijn om onze natuurlijke omgeving en blijven
investeren in onze wijken, centra en voorzieningen. En vooral
investeren in mensen. Mensen maken de gemeenschap.

Kwaliteit van woningen - Meer dan ooit staat kwaliteit van woningen centraal.
Bouwen doen we in de visie van D66 altijd duurzaam, levensloopbestendig en met
oog voor mens en omgeving. Waar mogelijk verdient het bouwen binnen de
bestaande dorpskommen, het zogenaamde inbreiden, de voorkeur boven bouwen
aan de randen van de dorpen of daar buiten. We moeten er wel voor zorgen dat er
voldoende groen binnen de dorpen overblijft. Groen is gezond.
Zelf bouwen – D66 verwelkomt eigen initiatief als het gaat om woningbouw; Veel
woningbouw in onze gemeente komt echter tot stand met projectontwikkelaars. Er
is weinig ruimte voor particuliere bouwplannen, zoals bijvoorbeeld nieuwbouw in
eigen beheer, collectief particulier opdrachtgeverschap of splitsing van bestaande
woningen. D66 vindt dat er meer ruimte moet komen voor dergelijke initiatieven. De
gemeente moet meer kavels direct verkopen aan particulieren en ruim baan geven
voor initiatieven op het gebied van collectief particulier opdrachtgeverschap
Overdaad schaadt - Vernieuwing is belangrijk. Zonder nieuwbouw staan onze
kernen stil en stilstand gaat over in achteruitgang. Maar dat betekent niet dat de
cementmolen onbeperkt moet blijven draaien. D66 wil selectief bouwen, gebaseerd
op realistische prognoses en passend binnen regionale woningbouwafspraken.

3

Gebruik lege gebouwen tijdelijk - Doordat nieuwbouw soms wat langer op zich
laat wachten, zeker nu, staan oude gebouwen soms langdurig leeg. Vaak zijn ze
eigendom van de gemeente. Nu kiest de gemeente nog te vaak voor
dichtspijkeren of de sloophamer. D66 denkt dat het slimmer kan en wil
maatschapelijk gebruik van deze leegstaande gebouwen stimuleren. Door
verenigingen, maatschappelijke organisaties, maar ook door startende
ondernemers, zeker als zij er een maatschappelijke functie vervullen.
Tegelijkertijd moeten we er voor zorgen dat de markt niet verstoord wordt en
terughoudend zijn als het gaat om commerciele activiteiten. D66 ziet graag een
inventarisatie van de huidige bezettingsgraad van dit vastgoed en een antwoordt
op de vraag of het beter benut kan worden.
Slimme en duurzame bouwplannen - Veel meer dan nu moet er bij
bouwplannen rekening gehouden worden met duurzaamheid. Door daken te
ontwerpen met een gunstige richting voor PV panelen voor energieopwekking of
een zonnecollector voor verwarming en warm water; Of door koude- en
warmteopslag met energiepalen in de fundering te realiseren en een hogere
ambitie te tonen als het gaat om isolatie. D66 ziet graag dat elke nieuwe woning
een energieneutrale woning is. Niet alleen in de koopsector, maar juist ook in de
sociale woningbouw. De gemeente kan daar aan bijdragen door de bouwleges te
vergroenen; des te beter de energiebalans, des te lager het tarief.
Een levendig dorpshart - Onze dorpskernen vervullen een belangrijke rol in de
gemeenschap. Een centrum met een plein, winkels, horeca, een bank, het
gemeenschapshuis en een gezondheidscentrum is meer dan de optelsom van de
delen. Het is een plek waar mensen een gemeenschap worden, waar de
samenleving leef, waar evenementen een plek hebben. D66 hecht dan ook sterk
aan een aantrekkelijk, vitaal en levensvatbaar dorpshart, in alle kernen. Met een
duidelijke visie voor de toekomst en een plan hoe we daar moeten komen.
Centrumplan Sint-Michielsgestel - Vier jaar geleden wilden we dat de schop de
grond in ging. En dat wil D66 nog steeds. Zo snel mogelijk. Sint-Michielsgestel
verdient een modern en levensvatbaar centrum. Wel zijn er meer zorgen dan vier
jaar geleden. Door het juridisch getouwtrek van de afgelopen jaren heeft de crisis
ons ingehaald. Winkels hebben het steeds moeilijker, appartementen zijn bijna

Toekomst van de Huif - Den Dungen en Berlicum hebben inmiddels een modern,
up-to-date gemeenschapshuis. Een breed gemeenschapshuis, met
maatschappelijke functies zoals de bibliotheek, theater en lokale verenigingen. In
Sint-Michielsgestel zijn de plannen om ook gemeenschapshuis de Huif in te
richten naar dit concept in de ijskast gezet. Nieuwbouw lijkt, gezien de huidige
financiële situatie, op dit moment niet haalbaar. D66 gaat graag de dialoog aan met
alle betrokken partijen en gaat creatieve oplossingen niet uit de weg. Bijvoorbeeld
door te kiezen voor combinaties: de Huif in het gemeentehuis of ruimte samen
delen met het Elde college.
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onverkoopbaar en de projectontwikkelaar trok zich vorig jaar terug. We zullen dus
een pas op de plaats moeten maken. Maar dat betekent niet dat we stil moeten
blijven staan. We kunnen nog steeds vooruit, al zullen we het plan wel moeten
aanpassen aan de realiteit van 2014.
Niet alleen denken, ook doen - Alleen een visie op onze dorpskernen is niet
genoeg. We moeten ook voortvarend werk maken van zo'n visie. De
spreekwoordelijke trein moet gaan rijden, op weg naar het eindstation. Dat gold 4
jaar geleden in Sint-Michielsgestel en dat geldt daar nog steeds. In Den Dungen
wordt inmiddels druk gebouwd. In Berlicum staan we nog bij het vertrekpunt.
Maar als het aan D66 ligt zetten we op al deze trajecten een tandje bij - creatief,
met meer lef, een open blik en gericht op de toekomst.
Modern winkelen - Steeds meer consumenten kopen online. Dat heeft invloed
op het winkelbestand in onze dorpscentra. Verkopers van produkten als TV's en
wasmachines zullen wellicht verdwijnen. D66 wil niet vechten tegen deze trend
maar ziet juist kansen. Online winkels willen graag een locatie waar ze goede
logistiek kunnen combineren met een fysieke winkel. Die mogelijkheden zijn er
binnen onze gemeente. Soms binnen, maar vaak ook buiten de dorpscentra. D66
wil flexibeler omgaan met het toestaan van deze moderne winkels, ook op
bedrijventerreinen. Tegelijkertijd willen we dat de gemeente, in samenspraak met
ondernemers, probeert om onze dorpscentra levendig te houden. Waar
detailhandel verdwijnt komt meer ruimte voor horeca en de verkoop van
levensmiddelen.
Brede scholen - Samen staan we sterker. Dat geldt ook voor basisscholen,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. D66 combineert deze functies
graag zoveel mogelijk in een gebouw, de Brede School. Ook het combineren van
meerdere basisscholen in een enkel brede school-gebouw is voor D66 een
mogelijkheid. De beschikbaarheid en onafhankelijkheid van openbaar onderwijs
moet wel gewaarborgd blijven.
Elde College - Goed onderwijs is de motor van nieuwe welvaart; van
persoonlijke ontplooing en economische groei. Een goede en prettige
leeromgeving is daarbij van groot belang. De leerlingen van het Elde College

Centrumplan Sint-Michielsgestel - Vier jaar geleden wilden we dat de schop de
grond in ging. En dat wil D66 nog steeds. Zo snel mogelijk. Sint-Michielsgestel
verdient een modern en levensvatbaar centrum. Wel zijn er meer zorgen dan vier
jaar geleden. Door het juridisch getouwtrek van de afgelopen jaren heeft de crisis
ons ingehaald. Winkels hebben het steeds moeilijker, appartementen zijn bijna
onverkoopbaar en de projectontwikkelaar trok zich vorig jaar terug. We zullen dus
een pas op de plaats moeten maken. Maar dat betekent niet dat we stil moeten
blijven staan. We kunnen nog steeds vooruit, al zullen we het plan wel moeten
aanpassen aan de realiteit van 2014.
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hebben recht op goede huisvesting, recht op een leeromgeving die voldoet aan
de eisen van de 21e eeuw. Wij dagen de gemeente graag uit om creatief te kijken
naar haar huidige en het toekomstige vastgoed. Maar D66 kiest daarbij wel voor
een grondige en toekomstbestendige oplossing, niet slechts een likje verf. Een
combinatie met gemeenschapshuis de Huif zien wij als goede optie. Met het oog
op de ontwikkelingen rond onze gemeente is toekomstige huisvesting in het
huidige gemeentehuis ook het overwegen waard. Lang wachten is echter niet
meer mogelijk; ook met een helder toekomstbeeld is directe actie vereist.
Meedoen in de regio - Regionale verbanden om de economie te stimuleren
vervullen een belangrijke rol in de groei van onze economie. Deelname van onze
gemeente staat dan ook voorop. Sint-Michielsgestel moet in de ogen van D66
actieve deelnemen aan samenwerkingen zoals Agrifood Capital, de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij en het strategisch beraad Noord-Oost Brabant. 80%
van onze beroepsbevolking werkt in andere, omliggende gemeenten. Een groot
deel van de arbeidsplaatsen in onze gemeente worden ingevuld door mensen die
buiten onze gemeente wonen. Onze economie houdt niet op bij onze
gemeentegrenzen; economisch beleid moet dat dus ook niet doen.
Een schone gemeente - Afval zijn we graag zo snel mogelijk kwijt. In de
container, uit het zicht. Het verwerken van dat afval kost veel energie. Veel kan
gelukkig gerecycled worden. Goed scheiden van verschillende materialen, met
name kunststoffen en papier, helpt daarbij. D66 wil mensen die hier werk van
maken meer belonen. Bijvoorbeeld door de afvalstoffenheffingen nog verder te
vergroenen: meer kosten voor het aanbieden van restafval en minder vaste
kosten. De milieustations in hun huidige vorm voldoen. Wel ziet D66 graag nog
meer verschillende afvalstromen op de regionale stations en moet er betere
voorlichting komen over de verschillende afvalsoorten om verkeerde scheiding te
voorkomen. Door de inzet van D66 wordt nu ook EPS, beter bekend als
piepschuim, gerecycled. De samenwerking met Schijndel bevalt goed en kan
ongewijzigd worden voortgezet.
Hout niet opstoken, maar hergebruiken - Afvalhout wordt nog te vaak verbrand
in open haarden, allesbranders en terrashaarden. Dat veroorzaakt veel overlast
en is slecht voor de gezondheid. D66 ziet liever dat hout terecht komt bij de

Centrumplan Berlicum - Ook in Berlicum is er behoefte aan verandering. D66 ziet
graag dat het Mercuriusplein zich in de toekomst ontwikkelt tot een levendig,
modern en gezellig dorpshart. Een plein om trots op te zijn en een plein waar
inwoners en bezoekers zich thuis voelen. Een plein met winkels, horeca en
woningen. Met ruimte om te ontspannen. En met ruimte voor de markt en voor
evenementen. Die visie kunnen we niet in vier jaar realiseren. Wel kunnen we de
fundering leggen door samen met politici, ondernemers en omwonenden een
helder toekomstbeeld te schetsen en de eerste stappen op weg naar die toekomst
te zetten.
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houtindustrie; heel veel kan gerecycled worden. Alleen hout waarbij dat niet
mogelijk is kan dan verbrand worden voor energieopwekking, Maar wel in een
speciale energiecentrale waar maatregelen zijn getroffen om afvalstoffen af te
vangen. Het zelf opstoken van hout zonder dergelijke maatregelen vind D66
bezwaarlijk, zeker in de bebouwde kom. D66 pleit voor de mogelijkheid om hout
gratis bij de milieustations aan te bieden om hiermee de inzameling te stimuleren.
Sport in de buurt en op school - Sport draagt sterk bij aan gezondheid, voor
alle leeftijden. Daarbij geldt 'jong geleerd is oud gedaan'. Gymles is daarom voor
D66 een belangrijk onderdeel van de schoolopleiding. D66 wil dat basisscholen
voldoende en kwalitatief goede gymlessen aanbieden. Toegankelijke lokale
sportvoorzieningen en sportverenigingen zijn essentieel om mensen te laten
bewegen. Sportverenigingen vormen een essentieel onderdeel van onze
samenleving. Tegelijkertijd sporten steeds meer mensen individueel of in ad-hoc
verbanden. De gemeente moet ook aandacht schenken aan deze groep en ook
hen laagdrempelig toegang bieden tot onze sportfaciliteiten.
Duurzaamheid: jong geleerd, oud gedaan - D66 wil dat jongeren de
basisprincipes van duurzaamheid leren begrijpen en toepassen. De gemeente
kan hierin een stimulerende rol spelen. Door te zorgen voor een duurzaam
schoolgebouw en aandacht voor duurzaamheid bij activiteiten waar de gemeente
een rol in heeft hopen we dat de generatie van morgen dit oppakt en ons hierin
zo snel mogelijk voorbij streeft.
Cultuur: inspiratiebron voor iedereen - Voor D66 is cultuur een inspiratiebron
voor iedereen, geen luxeartikel voor enkelen. Kunst, cultuur en erfgoed kunnen
verbinden en onderscheiden. Ze helpen een samenleving om voortdurend op
zichzelf te reflecteren. Sint-Michielsgestel kent een sterke culturele sector. Met
bijvoorbeeld theater Den Durpsherd, meer dan 20 carnavalsverenigingen,
fotoclubs, dansverenigingen, toneelgezelschappen, 2 musea en tientallen
muziek- en zang verenigingen staat onze gemeente cultureel op de kaart. Een
bloeiende culturele sector is een reden om ergens te willen wonen en maakt
onze gemeente op die manier aantrekkelijk voor talenten en bedrijven. De
gemeente speelt waar nodig een stimulerende en faciliterende rol: door
accomodaties ter beschikking te stellen en eventueel een kleine financiele
bijdrage te doen.
Onafhankelijke lokale omroep - Lokale omroepen worden nog gefinancierd
door de gemeente. D66 wil dit landelijk regelen zodat belangenverstrengeling niet
meer mogelijk is. Hiertoe is door D66 een initiatiefwet ingediend. Zolang de
gemeente nog verantwoordelijk is moet bij de financiering van Lokaal 7 elke
vorm, of schijn van belangenverstrengeling of afhankelijkheid vermeden worden.
Bijvoorbeeld door het budget ver vooruit vast te leggen, zonder verdere
voorwaarden.
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Een groen en bereikbaar Sint-Michielsgestel

Een optimale infrastructuur is van belang voor de
bereikbaarheid van onze kernen. Goede wegen,
fietspaden en openbaar vervoer zijn een essentieel
onderdeel van onze maatschappij. D66 wil tegelijkertijd
ook graag een prettige, gezonde, groene en duurzame
leefomgeving. Niet alleen buiten de kernen, maar ook
daarbinnen. Daar waar infrastructuur, (agrarische)
bedrijvigheid en natuur met elkaar strijden maakt D66
telkens weer een slimme en verstandige keuze, op
basis van argumenten. Zonder taboes, zonder
dogma's.

Infrastructuur - Onze gemeente wordt van noord naar zuid doorsneden door
drie belangrijke verkeersaders: de N617 naar Schijndel en Sint-Oedenrode, de
N279 naar Veghel en de daarnaast liggende Zuid Willemsvaart. Deze wegen
worden nu klaar gemaakt voor de toekomst. D66 is blij daarmee. Ongelijkvloerse
kruisingen en een rotonde met onderdoorgang voor fietsers zorgen voor veiligere
wegen. Het verdwijnen van de verkeerslichten op de N279 zorgt voor betere
doorstroming, minder files en daardoor minder uitstoot van fijn stof. Vaste
bruggen over het kanaal zorgen er voor dat containerschepen ongehinderd
kunnen passeren en er minder vrachtauto's op de N279 nodig zijn.
Kansen benutten - D66 benut graag de kansen die deze projecten geven voor
onze kernen. Zo pleiten wij voor een rechtstreekse fietsverbinding vanaf Berlicum
naar Den Dungen, in het verlengde van de Runweg en de nieuwe Runwegbrug
over het kanaal. In de visie van D66 is deze route straks onderdeel van de hoofdfietsroute van Berlicum, via Den Dungen en Sint-Michielsgestel naar Vught. Met
een goed geasfalteerd wegdek, voorrang voor de fietser op kruispunten en
duidelijke bewegwijzering. Voor fietsers van Berlicum naar De Brand of de
binnenstad van 's-Hertogenbosch zien we kansen in een nieuwe route via het
Aaveld, met een aansluiting op de nieuwe brug in de Beusingsedijk.
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Een wakend oog - Maar er zijn ook zorgen. Bijvoorbeeld bij de afhandeling van
vrachtverkeer naar bedrijventerrein Venkant; rondom de veiligheid bij de
aansluiting van de N617 op de Hoogstraat in Sint-Michielsgestel; en voor wat
betreft de steilheid van de hellingbanen naar de nieuwe bruggen. D66 blijft dan
ook met een kritische blik kijken naar de voortgang van deze projecten; vooraf
bijsturen is slimmer dan achteraf corrigeren.
Meer en vaker op twee wielen - we leggen met zijn allen steeds meer
kilometers af op de fiets. Met de komst van de e-bike rijden we vaker, verder, tot
op latere leeftijd en sneller. Wielrennen wordt als sport steeds populairder.
Daardoor stellen we steeds hogere eisen aan fietspaden en andere infrastructuur
voor de fietser. Schoolgaande kinderen, forensen en recreatieve fietsers, zowel
jong als oud, snel als langzaam, moeten prettig samengaan op deze
infrastructuur en veilig aankomen op de plaats van bestemming. Tegelijkertijd
moeten we ook rekening houden met de toekomst. Afwijkende voertuigen zoals
ligfietsen en nieuwe, innovatieve ontwikkelingen zoals Segways en elektrische
scooters moeten ook een plekje op de weg krijgen.
Ruim baan voor de fiets - D66 pleit er voor om bij het ontwerpen van fietspaden
rekening te houden met bredere voertuigen en hogere snelheden. Waar mogelijk
maken we fietspaden graag breder dan gebruikelijk en altijd vrij van obstakels.
Kruisingen zijn overzichtelijk. Op de hoofdroutes heeft de fietser voorrang en
deze routes zijn zoveel mogelijk voorzien van rood asfalt en duidelijk
bewegwijzerd. Daar waar - op hoofdroutes - fietsers de weg moeten delen met
gemotoriseerd verkeer maken we gebruik van fietsstraten.
Openbaar vervoer - Niet iedereen is in staat om zichzelf op eigen gelegenheid
te verplaatsen. Voor die burgers is openbaar vervoer dan ook van groot belang
om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Voor de reis naar school,
naar het werk, het ziekenhuis of naar familie en vrienden. Maar het openbaar
vervoer moet ook aansluiten bij de wensen van de moderne forens. Veel vaker is
de auto niet meer onbetwist de eerste keuze. Maar dat betekent wel dat het
alternatief van goede kwaliteit moet zijn: comfortabel, snel en betrouwbaar.
Kwaliteit in haltes - D66 wil dat de haltes voor het OV zo dichtbij mogelijk en
natuurlijk altijd sociaal veilig zijn. Binnen de bebouwde kom is het streven om
vanaf elke voordeur binnen 10 minuten naar een halte te kunnen lopen. Maar
D66 wil meer. Graag zien we bij elke halte bijvoorbeeld een goede fietsenstalling
en moderne reisinformatiesystemen. De aansluiting op het NS netwerk blijft van
groot belang.
Duurzaam OV - Ook wil D66 meer aandacht voor duurzaamheid in openbaar
vervoer. Waar mogelijk wordt het formaat van de bus afgestemd op het aanbod
van reizigers. Dat zorgt voor minder overlast en minder uitstoot. Nieuwe
regionale HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) lijnen, bijvoorbeeld van 'sHertogenbosch naar Veghel, kunnen de huidige buslijnen ontlasten. Dynamische
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dienstregelingen en schonere voertuigen dienen meer aandacht te krijgen.
Nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld vraaggestuurd kleinschalig openbaar
vervoer moeten worden omarmd en gestimuleerd.
Reizen tussen de kernen – Het centrum en NS-station van 's-Hertogenbosch
zijn vanuit alle kernen goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Tussen
Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel is echter geen directe verbinding.
Voor burgers die voorzieningen in andere kernen willen gebruiken en afhankelijk
zijn van het openbaar vervoer betekent dit vaak een lange omweg via het
busstation in 's-Hertogenbosch. D66 wil graag dat er overstapmogelijkheden
worden voorzien in de huidige buslijnen waardoor zo'n verbinding, met een of
twee keer overstappen, wel mogelijk wordt. Ook is er momenteel geen verbinding
tussen Berlicum en NS station Rosmalen. Voor forensen die vanuit Berlicum
richting Oss reizen of voor scholieren die naar het Rodenborch college willen zou
zo'n verbinding een uitkomst zijn. D66 wil graag met de provincie in gesprek over
de mogelijkheden.
Ruim baan voor nieuwe ontwikkelingen - D66 verwelkomt nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer. Steeds vaker zijn dit
ontwikkelingen die leiden tot duurzamer en schoner vervoer. Deze ontwikkelingen
vinden vooral plaats in de grote steden, maar D66 wil ze ook graag naar onze
kernen halen. De gemeente kan duurzaam vervoer stimuleren door bijvoorbeeld
laadstations te faciliteren. Of bij het creëren van speciale parkeerplaatsen voor
deelauto's van bedrijven zoals Greenwheels en Car2Go.
Veilige en gezonde dorpskernen - Een goede afwikkeling van verkeer is
belangrijk. Mensen moeten op het werk, op school of bij de winkel kunnen
komen. Maar verkeer geeft ook overlast en brengt risico's met zich mee. Op de
vaak smalle dorpsstraten leidt dit maar al te vaak tot onveilige situaties. Ook
zorgt het verkeer daar voor ongewenste trillingen in omliggende woningen en
voor uitstoot van fijnstof op een plek waar dat juist het minst wenselijk is: in het
dichtbevolkte dorpscentrum. D66 wil verkeer dan ook zo veel mogelijk
afhandelen buiten die dorpsstraten. Dat betekent dat we routes als de
Hoogstraat in Sint-Michielsgestel, de Litserstraat in Den Dungen en de
Hoogstraat in Berlicum onaantrekkelijk willen maken voor doorgaand verkeer. De
nieuwe N617 en N279 bieden volop kansen om betere routes te bieden en de
routes door de dorpen autoluw(er) te maken. Dat willen we bijvoorbeeld doen
door het toepassen van 30km zones, shared space concepten en een slimmere
inrichting van de overige wegen zodat de “logische” route mensen vanzelf
buitenom leidt. Dat zorgt er voor dat meer mensen kiezen voor de snelle
uitvalsroutes en minder vaak kiezen voor de kortste route “binnendoor”. D66 wil
ook meer aandacht voor het ontwerp van de infrastructuur bij
nieuwbouwprojecten zodat ook daar geen extra belasting wordt gegenereerd op
de oude dorpskernen.
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Een groene en prettige woonomgeving - Sint-Michielsgestel profileert zich als
“Groene Gemeente”. Dat is een beeld waar D66 zich in herkent en dan ook graag
aan vast wil houden. Tegelijkertijd zien we nog veel ruimte voor verbetering.
Binnen de dorpskernen is er, bij uitbreidingen die in de afgelopen jaren zijn
gebouwd, veel aandacht geweest voor woningbouw en infrastructuur. In de visie
van D66 is er echter te weinig gedeelde en groene ruimte gerealiseerd; zoals
parken, speelplaatsen en overig groen. Waar mogelijk wil D66 dan ook meer
groen in de wijken realiseren en nieuwe plannen goed tegen het licht houden. Bij
een nieuwbouwproject moet niet alleen gekeken worden naar het aantal
woningen, maar ook naar het toekomstige woongenot.

Dit zijn onze richtingwijzers, onze uitgangspunten. Ze st
gedachtengoed. Meer weten? Kijk op d6

Vertrouw op de eigen k

Denk en handel interna

Beloon prestatie en de

Streef naar een duurzam

Koester de grondrecht

Een duurzaam buitengebied - Het grootste deel van onze gemeente is
buitengebied. Hier komen agrarische taken, natuur, milieu en recreatie samen.
Vaak botsen ze ook. Op dat grensvlak ligt een taak voor de overheid; voor onze
gemeente. D66 ziet het economisch belang van agrarische activiteiten in onze
regio. Tegelijkertijd vinden we ook dat deze activiteiten niet ten koste mogen gaan
van de leefbaarheid, de natuur en het recreatieve karakter van ons buitengebied.
D66 is dan ook terughoudend voor wat betreft uitbreiding van de veehouderij,
met name bij bedrijven met grote hoeveelheden dieren, zoals megastallen. Wij
zien dat er veel problemen zijn rondom de geurhinder en luchtvervuiling. Ook zijn
er grote zorgen over het welzijn van de gehouden dieren en de effecten van het
gebruik van grote hoeveelheden anti-biotica. Voor de bestaande bedrijven dient
het gebruik van milieu-voorzieningen zoals luchtwassers gecontroleerd en goed
gehandhaafd worden. De gemeente moet veel meer dan nu een pro-actieve
houding innemen waar het gaat om het beschermen van het milieu. Signalen uit
de samenleving worden serieus genomen en voortvarend opgepakt. In de landen tuinbouw moet innovatie voorop staan, niet uitbreiding.

taan aan de basis van ons progressieve, sociaal liberale
66.nl of op mrhansvanmierlostichting.nl

kracht van mensen

ationaal

eel de welvaart

me en harmonieuze samenleving

ten en gedeelde waarden

Meer recreatie - Recreatie in het buitengebied mag van D66 een grotere rol
gaan spelen in de economie van onze kernen. Natuurlijk met oog voor
natuurbehoud en voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier. Vanuit
campings, bed & breakfasts en andere verblijfsvoorzieningen. Maar ook voor
recreanten die maar een uur of dag in onze gemeente zijn. Creatieve
ondernemers moeten ruimte krijgen om hun ideeen gestalte te geven, zonder
onnodige regeldruk.
Structuur voor natuur - De groene structuur en samenhang van natuurgebieden
is van grote waarde. Niet alleen voor de kwaliteit van onze leefomgeving, maar
ook om biodiversiteit in de toekomst te waarborgen; zodat volgende generaties
ook kunnen genieten van een groene omgeving. Projecten zoals die rondom het
dynamisch beekdal de Aa worden samen met provincie, rijk en Europa
uitgevoerd. Zij versterken de natuur in onze gemeente en daarmee ook de
aantrekkelijkheid van Sint-Michielsgestel; voor inwoners en recreanten.
Energie voor de toekomst - Energie speelt een steeds grotere rol in de
samenleving. Desondanks wekken we het grootste deel van die energie nog
steeds op door fossiele brandstoffen op te maken en CO2 in de atmosfeer te
brengen. Dat is onhoudbaar. Gelukkig is er een trend naar meer duurzame,
decentrale energie opwekking. D66 denk dat deze kleinschalige initiatieven de
beste manier zijn om in de aankomende jaren een positieve bijdrage te leveren
aan de energieproblematiek. Projecten om energie uit zon, wind en waterkracht
te halen verdienen dan ook een prominente plek op de lokale politieke agenda.
De gemeente kan burgers en bedrijven stimuleren om over te stappen op
duurzame energie. Zo kan de gemeente faciliteren bij het aanleggen van een
windmolenpark langs de Zuid-Willemsvaart of bij een waterkrachtcentrale in de
Dommel. Maar boren naar schaliegas ziet D66 niet als een duurzame oplossing.
Goed voorbeeld doet volgen – De gemeente kan meer doen dan stimuleren.
Bijvoorbeeld door zelf het voortouw te nemen rond duurzame energie.
Zonnepanelen op daken van scholen, het gemeentehuis of buurthuizen zijn
zichtbaar en bieden inspiratie aan burgers en bedrijven. Een aantal moderne
miniatuur-windturbines bij of op het gemeentehuis leveren niet alleen energie op,
maar de ervaringen met deze nog vaak omstreden vorm van opwekking kan de
acceptatie bevorderen en de weg vrij maken voor vergunningen aan burgers en
bedrijven.
Slim besparen - Waar de gemeente zelf verbruiker is moet er, nog meer dan nu,
aandacht komen voor efficiency. Voor gebouwen van de gemeente, scholen en
gemeenschapshuizen kan gedacht worden aan betere isolatie, slimme
verlichtings- en klimaatsystemen, energievriendelijke ICT-voorzieningen en meer
bewustzijn bij de gebruikers. Maar er is meer mogelijk. Zo kan er slimmer worden
omgegaan met straatverlichting. Op veel plaatsen binnen de bebouwde kom kan
volstaan worden met minder verlichting. Elders kan gedacht worden aan
lichtgevende belijning of vraaggestuurde verlichting; met bewegingssensoren,
sensoren in het wegdek of zelfs met slimme, mobiele apps.
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Een sociaal en menselijk Sint-Michielsgestel

D66 werkt aan een wereld waarin de mens centraal staat. Vrije
mensen die niet beperkt moeten worden door starre systemen, strikte
regels of vooroordelen. Vrij om te denken en te doen. Daarvoor
bieden wij maximale ruimte. Ruimte en kansen om het beste uit jezelf
en anderen te halen. Daar de vruchten van te plukken en die met
anderen te delen. In onze wereld staan mensen niet alleen. Een mens
is geen eiland. Wij zoeken elkaar op, hebben elkaar nodig. Onderling
verbonden, in vertrouwen, met zorg en verantwoordelijkheid voor
elkaar, voor onze omgeving en onze gezamenlijke toekomst. Wie
struikelt wordt op de been geholpen en aangemoedigd om zelfstandig
te blijven staan. Dat is liberaal, dat is sociaal.

Eigen kracht - D66 wil dat mensen zelfredzaam zijn, eigen regie kunnen voeren
en worden gestimuleerd om in hun eigen vertrouwde omgeving naar
ondersteuning en zorg op zoek te gaan. Dat principe geldt zowel in de
ouderenzorg als in de jeugdzorg. Mensen worden hierbij ondersteund. Pas
daarna kan een beroep op algemene voorzieningen worden gedaan. Voor
burgers voor wie dit niet volstaat, zijn er individuele voorzieningen. D66 wil zo
een verschuiving plaats laten vinden van individuele voorzieningen richting eigen
kracht: ondersteuning door familie, vrienden en vrijwilligers in combinatie met
algemen voorzieningen. Wanneer we dit combineren met betere afstemming
tussen zowel zorg, welzijn en vraag, krijgen we betere en beter betaalbare
voorzieningen.
Meedoen – Mensen moeten ongeacht hun beperking mee kunnen doen in onze
samenleving. Dat betekent dat we mensen kunnen ondersteunen zodat ze
kunnen blijven participeren. Het betekent volgens D66 ook dat we de scholen,
verenigingen en gemeenschapshuizen voor hen toegankelijk moeten houden.
Bijvoorbeeld door niet-gehandicapte burgers bewust te maken om te leren gaan
met kinderen of volwassenen met een lichamelijke of psychische handicap, zoals
bijvoorbeeld dementie. Het is waardevol als kinderen met een handicap naar
reguliere scholen kunnen (Passend Onderwijs).
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Zelf aan het roer - Individuele zeggenschap over de keuze van zorg en
zorgverleners is voor D66 belangrijk. Een toekomstbestendig persoonsgebonden
budget past daarbij, zeker bij langdurige zorg. Door het systeem simpel en
transparant te houden wordt fraude voorkomen. Een mogelijkheid is ook om geen
geld uit te betalen, maar de betalingen van de PGB-houders via de gemeente te
laten verlopen. Zo houden we controle op een goede besteding van het geld en
voorkomen we fraude. Om voldoende keuzevrijheid te houden is het ook van
belang dat de gemeente bij de inkoop nieuwe aanbieders – van zorgboerderij tot
zorgcoöperatie en zelfstandig werkende begeleider – een kans geeft.
Herkenbare gezichten – Professionals moeten herkenbaar aanwezig zijn in de
dorpen. Naast de huisarts zijn dit bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige, de
consultatiebureau-verpleegkundige en de ouderenwerker. Professionals werken
samen in een dorpsgericht sociaal team. Met één aanspreekpunt voor een gezin,
ook als er meerdere problemen spelen. Professionals krijgen van de gemeente
de ruimte en het vertrouwen om met gezinnen zorg en ondersteuning te
organiseren. Dat betekent geen minutenregistraties maar verantwoording
afleggen op basis van het resultaat en het budget.
Samenhang in uitvoering - De gemeenten krijgen veel extra taken. In wat
decentralisaties genoemd worden legt de rijksoverheid de verantwoordelijkheid
voor zorg- en werktaken bij de gemeente neer. Jeugdzorg, maatschappelijke
ondersteuning maar ook de participatie van mensen met een arbeidshandicap.
D66 wil dat de gemeente deze verschillende taken in samenhang uitvoert. De
gemeente levert hulp, ondersteuning en begeleiding en de zorgverzekeraars
leveren verzorging en verpleging. Een goede samenwerking tussen beide
partijen is noodzakelijk om deze diensten naadloos op elkaar te laten aansluiten.
Sober, goed en krachtig - De extra zorgtaken moeten door onze gemeente
goed en daadkrachtig worden uitgevoerd. Maar D66 wil wel soberheid
betrachten; de extra taken uitvoeren met het geld dat de gemeente van het Rijk
krijgen. Uiteindelijk moeten we mensen helpen om, waar mogelijk, weer zo snel
mogelijk op eigen benen te staan. Familie- of mantelzorg is nog alom aanwezig
en verdient ondersteuning. Gezamenlijke maatschappelijke initiatieven juicht D66
toe. Professionele zorg blijft echter van groot belang en D66 vindt dat die zorg
dan ook gewaarborgd moet zijn, zeker voor groepen die intensieve zorg nodig
hebben, zoals de groeiende groep ouderen met dementie.
Op school of aan het werk - Werkzoekenden worden actief gestimuleerd om
zichzelf te ontwikkelen. Door het volgen van onderwijs of een leer-werktraject.
Werken loont en geeft zelfrespect. Voor iedereen zijn er kansen op de
arbeidsmarkt. D66 wil dat werkzoekenden (bijstand/Wajong) en werknemers van
de sociale werkplaats actief worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen richting
arbeidsmarkt. Jongeren zitten op school of hebben een baan.
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Samen actief met werk - De gemeente werkt, samen met uitvoeringsinstanties,
intensief samen met werkgevers om bijstandsgerechtigden, Wajongers en andere
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Zelf vervult de
gemeente een voorbeeldfunctie, door sociaal aan te besteden en zelf mensen
met een arbeidshandicap in dienst te nemen/houden. Zij geeft haar inspanningen
op dit gebied transparant weer, bijvoorbeeld door mee te doen aan een erkend
keurmerk.
Stille armoede - 40% van de mensen die recht hebben op (bijzondere) bijstand
of andere financiële hulp van de overheid doet daar geen beroep op. Soms door
onbekendheid met de mogelijkheden, soms ook door schaamte. Er is veel stille
armoede. D66 wil mensen helpen om de goede ingang te vinden. Niet afwachten
achter het loket maar zelf op pad of samenwerken met verenigingen en
instellingen die te maken hebben met gezinnen die in armoede leven. De
bijzondere bijstand wordt steeds strenger. Voor mensen die buiten die doelgroep
vallen is het mogelijk dat de gemeente doel- en doelgroepgerichte particuliere
initiatieven ondersteund. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de
Voedselbank. Kinderen mogen bij wijze van spreken niet de dupe worden van
dubbele hypotheeklasten
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Democratie en bestuurskracht voor de toekomst

De gemeente moet haar taken goed en krachtig
kunnen uitvoeren. Zij moet financieel gezond zijn.
Maar ook democratisch, open en transparant.
Communicatie met burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties dient helder, duidelijk
en vlot te gebeuren. Burgers moeten het gevoel
hebben dat de gemeente zowel van hen als er voor
hen is en dichtbij staat. D66 is niet bang voor
verandering. Als onze gemeente in zijn huidige vorm te
klein wordt durven we stappen vooruit te nemen.

Naar een toekomstbestendige gemeente - Sint-Michielsgestel staat als
gemeente in de huidige vorm onder druk. Taken rondom zorg en welzijn worden
steeds meer verlegd van de landelijke overheid naar gemeenten. Dat biedt
kansen om deze taken beter uit te voeren, dichter bij de burger. Maar het brengt
ook uitdagingen met zich mee. Voor een kleine gemeente wordt het vrijwel
onmogelijk om al deze taken goed uit te voeren. In de visie van D66 zullen kleine
gemeenten dan ook samen moeten gaan om de uitdagingen van de toekomst
gezamelijk, in groter verband, aan te gaan. D66 doet dit liever in een keer goed,
dan met tussenstappen zoals samenwerkingsverbanden waar de democratische
controle vaak op de tweede plaats komt. Dat betekent dus herindelen. Om ons
heen is er op een aantal plaatsen al gekozen. Schijndel en Sint-Oedenrode gaan
samen en willen verder met Veghel. Voor Sint-Michielsgestel is het een logische
keuze om op korte termijn samen met Vught en Boxtel verder te praten. Vught is
voor D66 een belangrijke spil in het web. D66 wil niet met de rug naar de stad toe
staan en ziet 's-Hertogenbosch, de centrumstad in onze regio, als belangrijke
partner.
Kleinschalig en dichtbij - Tegelijkertijd vindt D66 dat juist die kleinschaligheid, het
gevoel dat de burger dicht bij “de politiek” staat, gewaarborgd moet blijven. De
gemeente is meer dan alleen een dienstverlener en belastinginner. De gemeente
is immers de basis van onze democratie. Samen besturen we onze
leefomgeving. Die gemeente moet dan ook goed aansluiten op onze
leefomgeving. Als de kernen van Sint-Michielsgestel in de toekomst op gaan in
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een grotere regiogemeente dan wil D66 dat die kleinschaligheid gewaarborgd
blijft. Bijvoorbeeld via democratisch gekozen dorps- of wijkraden met een
duidelijk mandaat, heldere verantwoordelijkheden en bijbehorende
bevoegdheden.
De burger beslist - Voor grote, ingrijpende beslissingen vinden we dat de burger
meer directe invloed moet kunnen uitoefenen. Zeker als het om thema's gaat die
geen inzet zijn geweest van de gemeenteraadsverkiezingen of die de
partijpolitiek overstijgen. Bijvoorbeeld als er een nieuwe burgemeester moet
komen. D66 wil in zo'n geval een raadgevend referendum inzetten zodat iedere
burger kan meepraten. Via een correctief referendum moeten burgers de
mogelijkheid krijgen om al genomen beslissingen terug te draaien. D66 wil deze
mogelijkheid vastleggen in een gemeentelijke referendumverordening. Andere
gemeenten gingen ons hierin al voor zoals Oisterwijk, Haaren en Bernheze.
Gezond financieel beleid met heldere keuzes - Onze middelen zijn beperkt. De
crisis heeft een grote impact gehad op de reserves van onze gemeente. Het is
dan ook belangrijk om pas op de plaats te maken; de gemeente kan elke euro
maar een keer uitgeven. D66 maakt bij die uitgaven heldere keuzes. Dat
betekent ook dat subsidies en voorzieningen niet altijd meer vanzelfsprekend
zijn. Steeds vaker zullen we aan maatschappelijke organisaties moeten vragen
om faciliteiten te delen, zelf verantwoordelijkheden op het gebied van beheer en
onderhoud te nemen of moet nieuwbouw worden uitgesteld. Uitgaven voor
onderwijs en verduurzaming staan bij D66 bovenaan de prioriteitenlijst. Er is in de
afgelopen jaren fors bezuinigd maar we zullen deze lijn ook in de aankomende
jaren moeten voortzetten.
Vergroenen, niet verzwaren - Aan de inkomstenkant kunnen we niet eindeloos
doorgaan met lastenverzwaringen. D66 pleit daar voor vergroening van de
belastinginkomsten, waarbij aan vervuilers een grotere bijdrage gevraagd wordt.
Het verhogen van de OZB biedt extra ruimte in de begroting. Maar ook burgers
en bedrijven kunnen elke euro slechts een keer uitgeven. Voor wat betreft D66 is,
naast de inflatiecorrectie, de huidige verhoging van 1,5% op jaarbasis in deze
crisis aanvaardbaar. Zodra er meer ruimte is moeten we onze reserves weer op
peil brengen en de lastenverzwaringen afbouwen..

De ontwikkelingen gaan razendsnel. Twee jaar keken de meeste partijen niet
verder dan de grenzen van onze huidige gemeente. Denken over fusies en
herindelen was vaak taboe. D66 keek toen al verder. Inmiddels zijn de meeste
ogen geopend. Alleen kunnen we het niet meer. Bestuurlijk fuseren, ofwel
herindelen, is echter voor velen nog steeds onbespreekbaar. Het alternatief is een
zogenaamde “ambtelijke fusie”, waarbij gemeenten wel samengaan maar toch ook
weer niet. In 2013 leken we af te stevenen op zo’n constructie samen met
Schijndel, Boxtel, Vught, Haaren en Sint-Oedenrode.
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Huisvesting van scholen, verenigingen en buurthuizen - De huisvesting van onze
scholen, waaronder met name het Elde college, moet prioriteit krijgen. Leerlingen
hebben recht op een moderne, gezonde en prettige omgeving om te leren. D66
wil ook graag dat die gebouwen duurzaam met energie omgaan. Wij vinden dat
de gemeente creatief moet zijn als het gaat om de huisvesting van scholen en
overige maatschappelijke functies. Combineren van de school met andere
maatschappelijke functies, zoals bijvoorbeeld het gemeenschapshuis, moet
serieus bekeken worden. Met het oog op de ontwikkelingen rondom onze
gemeente kan ook kritisch gekeken worden naar de toekomstige rol van het
huidige gemeentehuis.
Meer gemeenschap, minder gemeente - Niet de gemeente, maar de
gemeenschap staat centraal. De gemeente moet steeds meer een faciliterende
rol innemen en niet meer alles uit handen willen nemen van de burger. Dit leidt
tot een burgerkrachtige samenleving, waarin we allemaal participeren. Natuurlijk
moet daarin wel bijzondere aandacht zijn voor burgers die het niet helemaal
alleen kunnen. Niet door meteen alles tot in de puntjes te willen regelen, maar
door te luisteren en mensen op weg te helpen. D66 vertrouwt op de eigen kracht
van mensen. Zelforganisatie en maatschappelijke initiatieven moeten meer steun
krijgen. De gemeente kan middelen ter beschikking stellen - denk aan
leegstaande gebouwen of ambtelijke ondersteuning. Nieuwe media moeten
omarmd worden als het gaat om communicatie tussen de burger en de
gemeente, maar ook tussen burgers onderling.
Meer transparantie en inzet nieuwe media - D66 ziet veel kansen als het gaat om
het benutten van nieuwe media. De website van de gemeente moet niet slechts
een elektronische gemeentegids zijn maar een interactief platform. Vergunningen
die worden aangevraagd zijn direcht online zichtbaar en kunnen ook daar worden
ingezien. Bezwaar maken kan zonder dat er een enveloppe aan te pas komt en
voor besluiten van de gemeenteraad is de stemverhouding online in te zien.
De offline burger niet vergeten – De technologische ontwikkelingen gaan snel.
Bijna iedereen is online. Die mogelijkheden moeten we benutten. Bijvoorbeeld
door via de afvalapp relevante informatie door te geven over de inzameling of
door de raadsvergaderingen live te streamen op de website van de gemeente.

D66 bleef echter verder kijken. Wij hechten veel waarde aan onze democratie en
de middelen die we hebben om de macht te controleren. 4, 5 of 6 kapiteins sturen
samen over het algemeen niet de beste koers. Daarom kiezen wij wel voor
herindelen. Met aandacht voor kleinschaligheid en democratie.
De realiteit haalt ons in. Een aantal van onze buurgemeenten heeft al gekozen.
Schijndel en Sint Oedenrode willen samen verder gaan met Veghel. Maasdonk
wordt gesplitst maar koos voor de stad. Sint-Michielsgestel, Vught en Boxtel
hebben nog niet gekozen. We kampen met dezelfde problematiek en kunnen niet
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Maar lang niet voor iedereen is het internet de eerste keuze voor nieuws en
informatie van de overheid. Veel burgers hechten nog aan het lezen van de krant.
D66 vindt het belangrijk dat we ook deze burgers goed op de hoogte houden. De
wekelijkse publicatie in De Brug is daar een belangrijk middel bij. Bij publicaties
over vergunningen moet helder zijn waar het over gaat; ook bij complexe
aanvragen.
Privacy voorop - De inzet van meer ICT kan leiden tot problemen als het gaat om
privacy en beveiliging. Persoonsgevens staan niet meer op een plek, maar in
diverse applicaties die door verschillende personen of organisaties beheerd
worden. D66 pleit voor een eenduidig beveiligingsbeleid en het aanstellen van
een security officer, iemand die verantwoordelijk is voor het gehele beveiligingsen privacybeleid. De gemeente moet een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat
om de opslag en verwerking van persoons- en andere gevoelige gegevens.
Eventuele incidenten worden direct gemeld en daarna zo snel mogelijk in de
openbaarheid gebracht. Op basis van onderzoek bij incidenten worden
maatregelen genomen.
Conflicten samen oplossen - De overheid is niet onfeilbaar. Om er voor te zorgen
dat burgers niet tussen wal en schip belanden of de gang naar de rechter moeten
maken pleit D66 voor een grotere rol voor mediation en eventueel een
gemeentelijke ombudsman of vrouw. Iemand die onafhankelijk is, luistert en waar
mogelijk bemiddelt.
Kwaliteit en efficiency in dienstverlening - De taken die de gemeente voor haar
burgers uitvoert zijn van groot belang voor het functioneren van onze
samenleving. Zonder paspoort geen vakantie of zakenreis, zonder rijbewijs niet
naar het werk of op familiebezoek en zonder vergunning geen dakkapel of
uitbouw. De gemeente moet deze taken zo bereikbaar en flexibel mogelijk
maken, voor iedere burger. Maar tegelijkertijd is het budget beperkt. D66 denkt
dat de inzet van nieuwe media en ICT hierbij kunnen helpen. Veel zaken kunnen
online worden voorbereid of zelfs helemaal worden afgehandeld. Om de
flexibiliteit te waarborgen moet de loketfunctie op het gemeentehuis blijven
bestaan; D66 ziet ook graag weer momenten waarop burgers zonder afspraak
langs kunnen komen voor eenvoudige vragen en diensten.

stil blijven staan. De inwoners van Berlicum, Den Dungen en Sint-Michielsgestel
werken, winkelen en gaan uit in ‘s-Hertogenbosch. D66 wil die binding dan ook niet
verliezen. Veghel is voor ons geen optie.
D66 staat open voor een fusie met Vught., Boxtel en Haaren zodat we voldoende
slagkracht hebben voor de toekomst. Maar D66 staat ook positief tegenover
verdere ontwikkelingen, bijvoorbeeld het vormen van een grote regiogemeente
samen met ‘s-Hertogenbosch. Voorop staat echter altijd dat de kleinschaligheid en
democratie gewaarborgd moet blijven.
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Slotwoord

Dit is ons verkiezingsprogramma. Aan onze standpunten en ons handelen ligt
de progressieve, sociaal-liberale visie van D66 ten grondslag. Waarbij we
vertrouwen op de eigen kracht van mensen, internationaal denken en handelen,
prestatie belonen en de welvaart delen, de grondrechten en onze gedeelde
waarden koesteren en streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving.
D66 is eerlijk en transparant - Niet altijd geeft dit programma direct duidelijkheid
over onze visie op alle dossiers. De wereld om ons heen verandert immers
continu; zonder de spreekwoordelijke glazen bol weten we nog niet hoe de
komende vier jaar zich gaan ontwikkelen. Ons programma is geen uitgewerkte lijst
van gedetailleerde standpunten. Het is een visie op de samenleving, een visie op
onze gemeente. D66 kijkt graag met een open blik, zonder dogma's, naar de
toekomst. Als de omstandigheden wijzigen dan durven wij ook, als het moet, ons
standpunt te herzien. We laten de feiten spreken; niet de emoties. Maar natuurlijk
altijd binnen de kaders van onze sociaal-liberale uitgangspunten en dit programma.
Vaak ook pas na een uitgebreid intern debat. Natuurlijk lichten we u onze
overwegingen altijd graag toe. Per e-mail, telefonisch of persoonlijk.
Ook mee praten, mee denken en mee doen? - Een partij valt of staat bij het
aantal leden. We zijn er dan ook heel trots op dat ons ledenaantal nog steeds
groeit. Niet alleen in aantal, maar ook in diversiteit. Bij D66 komen mensen met
allerlei achtergronden en interessegebieden bij elkaar. Een ding hebben ze
gemeen. Ze hebben een positieve en open blik op Nederland, Europa en de
wereld en werken aan een duurzame en welvarende toekomst.
Vind je het leuk om hier een bijdrage aan te leveren, in welke vorm dan ook? Vul
het aanmeldformulier op d66.nl in en neem een kijkje in de keuken van de meest
vooruitstrevende, positieve en energieke partij van Nederland. Eerst meer weten?
Bel of mail dan eens met een bestuurs- of raadslid in onze gemeente of kom langs
tijdens een fractievergadering of bij de raadsvergadering.
Wie/wat/waar - D66 Sint-Michielsgestel is onderdeel van D66 Meierij. Samen met
Schijndel en Sint-Oedenrode delen we een bestuur. Momenteel hebben we in SintMichielsgestel twee zetels. Vanaf 19 maart met uw steun wellicht meer.
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Colofon
Bestuur
Fractie
Website
Twitter
Facebook

bestuur@d66meierij.nl
fractie@d66gestel.nl
http://d66gestel.nl
@d66gestel
http://fb.com/d66gestel

Onze lijst voor 2014-2018:
1.

Alexander vd Dungen – Sint-Michielsgestel
alexander@d66gestel.nl, 06-44138093

2.

Roel Bouwman – Berlicum
roel@d66gestel.nl, 073-5034883

3.

Marom Portier-Ayoubi – Gemonde
marom@d66gestel.nl, 06-42373538

4.

Cees Koopmans – Sint-Michielsgestel
cees@d66gestel.nl, 073-8515822

5.

Anne-Marie Spierings – Den Dungen/Maaskantje
annemarie@d66gestel.nl

6.

Henri Elands – Berlicum
henri@d66gestel.nl

7.

Marieke den Ouden – Sint-Michielsgestel
marieke@d66gestel.nl

8.

Ad van der Staak – Sint-Michielsgestel

9.

Monique Roosen – Berlicum

9.

Martijn van Hulten – Sint-Michielsgestel

10. Ton Koenders – Sint-Michielsgestel
11. Jan Taks – Sint-Michielsgestel
Meer info over de kandidaten vind u op http://d66gestel.nl/kandidaten.
Alvast bedankt voor uw stem. Nu vooruit!

19 maart - stem D66 - Nu vooruit!

En nu
vooruit
-1Alexander
vd Dungen

-3Marom
Ayoubi

-2Roel
Bouwman

-4Cees
Koopmans

