
Stelling: Verkeer: De verkeersontsluiting van en de doorstroming door de vijf kernen moet veilig en toekomstbestendig worden ingevuld.

Verkiezingsnieuws: Bladelse politieke partijen vergelijken
Bent u al zeker in uw stem, twijfelt u nog, of heeft u geen idee hoe te stemmen? De Bladelse politieke partijen geven hun standpunt op zes stellingen. 

Om sluipverkeer door de kernen te voorkomen moet de 
N284 zo snel mogelijk worden aangepakt. Betere 
doorstroming op de provinciale weg zorgt voor minder 
sluipverkeer. Daarnaast moet het voor fietsers 
aantrekkelijker worden: veilige (snel)fietspaden naar 
school en bedrijventerreinen.
Het Openbaar Vervoer richting Eindhoven en Tilburg 
moet ook een beter alternatief voor de auto worden.

Davy Jansen (1): “Bladel Transparant is voor het versneld 
realiseren van betere mobiliteit waarbij de herinrichting 
van de provinciale weg N284 prioriteit heeft. Hierbij 
moet het kruispunt bij Van Mossel voor zowel 
voetgangers, fietsers als voor het overig verkeer veilig 
worden ingericht. Daarnaast is het van belang dat 
sluipverkeer in de kern van Netersel, Hoogeloon en 
Casteren sterk wordt teruggebracht.” 

Verkeersveiligheid is letterlijk ‘van levensbelang’. In onze 
gemeente zijn diverse gevaarlijke situaties. Zowel binnen 
de kernen als buiten de bebouwde kommen. De meest 
gevaarlijke situatie is het kruispunt bij Van Mossel aan de 
N284. We moeten de herinrichting van de N284 
aangrijpen om die gevaarlijke situatie op te lossen. In de 
nieuwe Verkeersvisie wordt aandacht besteed aan 
sluipverkeer door de kernen, hoge snelheden op de 
60-km wegen en het oplossen van gevaarlijke kruisingen.

Ja! Met een eigen grondpositie kan de gemeente beter 
sturen op betaalbare woningen voor starters en kleine 
huishoudens. Tegelijkertijd moeten er in de bestaande 
wijken voldoende woningen voor senioren komen. Door 
grond aan de randen van onze kernen aan te kopen 
hoeven we in de dorpskern niet alles vol te bouwen. Zo 
behouden we voldoende groen in onze dorpen. Nieuwe 
woningen moeten zoveel mogelijk bij eigen inwoners 
terecht komen. Daarom willen we ook graag kansen 
bieden aan bouwen met CPO.

Niels van der Heijden (6): “Gemeente Bladel dient 
actiever gronden aan te kopen om sneller woningbouw 
te realiseren. Er moeten vooral betaalbare sociale 
koopwoningen voor starters en senioren gebouwd 
worden in plaats van alleen huurwoningen. Hierbij 
spelen uitbreidingslocaties, CPO-ontwikkelingen en 
wijk-herinrichtingsplannen een belangrijke rol.”

De vraag naar woningen is in alle segmenten ongekend 
groot: starters, senioren, doorstromers kijken hoopvol uit 
naar meer woningen. Actief grond aankopen om te 
bouwen is een middel dat daarvoor ingezet kan worden. 
CPO-projecten, samenwerken met Woningstichting De 
Zaligheden en efficiënt omgaan met de bestaande 
voorraad draagt ook bij aan meer woningen. Naast de 
vraag hoeveel we willen bouwen, moeten we ook 
aandacht hebben voor de vraag waar we persé niet 
willen bouwen.

Stelling: Wonen: De gemeente Bladel moet actief grond aankopen en deze gefaseerd uitgeven.

Eens. We richten wegen, voet- en fietspaden zo in dat 
veiligheid voorop staat en iedereen wordt uitgenodigd 
om wat vaker de fiets te pakken. Voor het dorp Hapert is 
snel een verkeersplan noodzakelijk, omdat er grote 
ontwikkelingen gaande zijn. Hoe weggebruikers in de 
toekomst door het dorp bewegen moet in goed overleg 
met ondernemers en inwoners van Hapert worden 
bepaald. Daarnaast willen we dat 60-km wegen worden 
aangepakt zodat auto’s niet te hard rijden.

Eens. Komende jaren is er werk aan de winkel. Als VVD 
Bladel zien we dan ook graag dat er werk met werk 
gemaakt wordt. We willen dat overlast beperkt wordt bij 
de werkzaamheden. We zetten dan ook in op het 
ontlasten van de N284 en willen zeker, tot dat deze 
opnieuw is ingericht, dat de afrit bij Reusel open blijft 
om de gemeente Bladel te ontlasten. We zorgen dat 
voordat de N284 op de schop gaat de “Bladelse” wegen 
duurzaam en veilig zijn ingericht. Waarbij vrachtverkeer 
ontmoedigd moet worden.

Vanzelfsprekend. D66 wil inzetten op het ontzien van de 
kleinere kernen van sluipverkeer. Dit vraagt om inzet om 
de doorstroming van de hoofdwegen te verbeteren 
zodat automobilisten ontmoedigd worden om 
sluiproutes te gebruiken. Dit betekent ook dat de 
verkeersveiligheid voor andere weggebruikers verbeterd 
wordt. Ook wil D66 inzetten op veilige (snel)fietsroutes 
tussen en in de dorpen.
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Eens. Het aankopen van bouwgronden is de 
belangrijkste eerste stap om de woningmarkt weer op 
gang te krijgen. Het is belangrijk dat we voor het 
inrichten van die locaties ook gebruik maken van 
moderne mogelijkheden. Wij ondersteunen de komst 
van Tiny Houses, (tijdelijke) Flexwoningen en ecowijken. 
Om deze woningen ook betaalbaar te houden voor 
volgende generaties, moet de gemeente de 
Koopgarantregeling gebruiken.  

Ja. Echter, deze moet niet gefaseerd uitgegeven worden. 
De tijd om te bouwen is NU! Niet over een paar jaar. 
Geef duidelijke duurzame kaders mee in aan-
bestedingen van ontwikkelaars: gebruik bouwcapaciteit 
en betrek omwonenden. We willen dat er gebouwd kan 
worden voor alle doelgroepen, naast starters en sociale 
woningbouw moet er ruimte zijn voor seniorenbouw, 
wat de doorstroom bevordert. Om de leefbaarheid voor 
iedereen te optimaliseren, pleiten wij voor ruimte en 
groen in woningprojecten.

D66 onderschrijft een actieve grondpolitiek. Dit bete-
kent dat de gemeente actief inzet op het verwerven van 
grond en zo ook de regie kan houden op woning-
bouwontwikkelingen de komende jaren. D66 heeft 
hierbij een voorkeur voor initiatieven uit de samen-
leving. Op deze manier wordt tevens voorkomen dat 
projectontwikkelaars de dienst uitmaken en nog meer 
vermogen vergaren over de rug van starters en andere 
woningzoekenden.

Stelling: Duurzaamheid: De gemeente Bladel doet genoeg voor de energietransitie.

Stelling: Economie: Om ondernemerschap en innovatie een stevige impuls te geven is herijking van de strategische koers voor Bladel essentieel.

Stelling: Zorg: We willen een ontmoetingsplek met al het sociale aanbod waar je zonder verwijzing of afspraak terecht kan voor ondersteuning.

Stelling: Veiligheid: Om de overlast en het onveiligheidsgevoel in Bladel te verminderen moet de gemeente meer investeren in handhaving en toezicht.

Er moet nog een tandje bij. Met de huidige inspannin-
gen neemt de uitstoot van CO2 onvoldoende af. Iedereen 
moet een steentje bijdragen. Daarom willen we breed 
inzetten op verschillende maatregelen voor particulieren 
en bedrijven. Energie besparen door isoleren heeft 
prioriteit. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld 
geven door gemeentelijke gebouwen energieneutraal te 
maken. Ook willen we onderzoek naar het gebruik van 
groene waterstof in onze gemeente ondersteunen.

Paul Wouters (2): “Bladel Transparant vindt dat gemeente 
Bladel goed op weg is. Bladel Transparant gaat evenwel 
voor realisme. Wij willen grote slagen maken, maar niet 
ten koste van alles. Zo koppelen we niet blindelings 
vervroegd het gas af, maar moeten we kijken naar 
logische momenten en (financiele) haalbaarheid. Bladel 
Transparant wil dat de gemeente een actieve rol speelt in 
het stimuleren en ondersteunen van ondernemers en 
inwoners om de energietransitie te laten slagen.” 

De afgelopen periode is in onze gemeente al flink ingezet 
op de transitie. Met subsidiemaatregelen is een 
aanzienlijke schaalsprong bereikt. Ook de komende jaren 
moet onze gemeente samen met inwoners en bedrijven 
stappen blijven zetten. Goede voorlichting, een geza-
menlijke aanpak en subsidiemaatregelen leiden tot meer 
duurzaamheidswinst. De Regionale Energie Strategie kan 
een boost geven aan de ontwik-keling naar meer 
duurzaam energiegebruik. 

Oneens. De gemeente moet een vliegwielfunctie hebben 
in de energietransitie. Daarom moet iedere woning een 
energiescan aangeboden krijgen. Met besparing in 
woningen houden we als gemeente de energierekening 
van inwoners ook betaalbaar. Voor opwekking van 
schone energie denken we aan zonnepanelen op 
geluidswallen en in de berm langs de snelweg.

Nee, maar dat kan ook niet. De capaciteit van wat het 
energienetwerk aankan is al te laag. Er zal eerst 
geïnvesteerd moeten worden in dat netwerk om er voor 
te zorgen dat er genoeg capaciteit is om de duurzaam 
opgewekte energie op te vangen. De VVD zet in op 
zonnepanelen op daken en niet in wind- en zonne-
energie in onze groene buitenruimte! We ver-
eenvoudigen procedures om zonnepanelen en laadpalen 
te plaatsen!

Deze stelling daagt uit. De gemeente kan niet genoeg 
doen om de energietransitie te bevorderen. De laatste 
vier jaar zijn er nagenoeg geen stappen gezet die het 
verschil maken. De urgentie neemt toe en we moeten 
werk maken van energieopwekking, maar ook om 
alternatieven voor gas te vinden die toepasbaar in onze 
gemeente en betaalbaar zijn. Een stem op D66 helpt, 
we hebben een kort lijntje met de verantwoordelijke 
minister.

Voor het CDA blijft Bladel het ‘Economische hart van de 
Kempen’. De onstuimige groei van de economie in Bladel 
en Brainport biedt kansen. Wij willen graag dat iedere 
inwoner hieraan kan meedoen en er van kan profiteren. 
Om de economische groei in goede banen te leiden 
moeten we inderdaad onze visie herijken: waar is ruimte 
voor bedrijven en woningen? Hoe regelen we de 
bereikbaarheid? Maar ook: houden we groene 
buitenruimte, landbouw en natuur? De gemeenteraad 
moet hiermee snel aan de slag.

Niek Panjoel (4): “Gemeente Bladel is economisch erg 
sterk. We willen echter een strategische koers vaststellen 
waarin we een belangrijke deelregio blijven van de 
Brainportregio. Hierin moeten we belangrijke acties 
vastleggen om de bedrijventerreinen te vitaliseren, meer 
aandacht te hebben voor de arbeidsmarkt, personeel en 
het techniekonderwijs. Daarnaast moet er meer ruimte 
en ontwikkeling komen voor recreatiebedrijven die 
belangrijke dragers zijn van de lokale economie.”

Onze gemeente wordt voortdurend gevraagd om in te 
spelen op ontwikkelingen. Nu het KBP ‘uitverkocht’ is, 
moeten we uitkijken naar nieuwe kansen. De veran-
derende vraag van de markt moet daarbij leidend zijn. 
Onze gemeente staat daar niet alleen in; afstemmen en 
samenwerken met de Kempen-gemeenten heeft de 
afgelopen 10 jaar meerwaarde gehad. Een Kempenvisie 
voor economie en werkgelegenheid is een pré. Ruimte 
voor bedrijven die door willen ontwikkelen is een 
noodzaak.

Eens, met onze strategische economische koers moeten 
we onze ondernemers uitdagen en faciliteren om in de 
komende jaren de meest duurzame keuzes te maken. 
Zowel voor hun huisvesting als in de bedrijfsvoering. 
Innovatie en doorontwikkeling vinden we belangrijker 
dan schaalvergroting en uitbreiding. Op die manier 
willen we als gemeente een voorloper worden in kwa-
litatief en duurzaam ondernemen.

Dit duurt té lang. Wij willen zo snel mogelijk goede 
faciliteiten voor ondernemers, dus werk aan de winkel in 
lokale kernwinkelgebieden, bedrijventerreinen en op de 
VAB’s in het buitengebied. We starten zo snel mogelijk 
met een uitbreiding van het KBP in onze gemeente! Wij 
zetten in op een gezonde mix van kennisbedrijven, 
industrie, recreatie en landbouw in onze gemeente! We 
faciliteren ondernemers en geven ze de kans om te 
ondernemen! De Posthof moet dit jaar nog ontwikkeld 
worden!

D66 betwijfelt of er op dit moment überhaupt sprake is 
van een strategische koers op dit onderdeel. Als dit al zo 
was geweest dan was bijvoorbeeld eerder ingespeeld op 
het volstromen van het KBP. Voordat we een 2e KBP op 
de rails hebben zijn we 10 jaar verder. D66 ziet kansen 
om de industrieterreinen van Reusel en Bladel met elkaar 
te verbinden en dat kan volgens ons op redelijk korte 
termijn. Kansen pakken; daar gaat het om.

CDA vindt dat zorg en ondersteuning voor iedereen 
toegankelijk moet zijn, met of zonder verwijzing. 
Belangrijk is dat alle inwoners (jong en oud) terecht 
kunnen op een plek die veilig en laagdrempelig is. Een 
plek voor ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen. 
Het is belangrijk dat de gemeentelijke hulpverleners 
aanwezig en makkelijk aanspreekbaar zijn. Zij hebben 
een verbindende rol binnen het sociaal domein. Wij zien 
dit graag o.a. in het gemeenschapshuis aan de Markt en 
in het Hart van Hapert.

Lisa Coolen (3): “Bladel Transparant wil dat het duidelijk 
is waar inwoners terecht kunnen als zij een zorg- of 
wel-zijnsvraag hebben. Goede communicatie is daarbij 
heel erg belangrijk. We willen voorkomen dat mensen 
van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daarom 
zetten wij ons in voor een ‘sociaal huis’ met één loket, 
waar onze inwoners door één contactpersoon worden 
geholpen.

”Elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan, elkaar 
vooruit helpen en extra ondersteuning geven is van groot 
belang. Voor jong en oud! In alle kernen zijn voor-
zieningen die ruimte geven aan ‘elkaar ontmoeten’. Het 
ondersteunen op gebied van bijvoorbeeld sport- en 
andere culturele voorzieningen maakt ‘het meedoen’ 
makkelijk. Voor inwoners, jong en oud die daarbij extra 
ondersteund moeten worden is er in het ‘sociaal domein’ 
voldoende ruimte. MFA’s in de kernen dragen daar aan 
bij.

Eens, wij willen het huidige Praktijkhuis uitbreiden naar 
een ‘Sociaal Station Bladel’. Al het sociale aanbod van 
de gemeente onder één dak, waar de deur altijd open 
staat en je met je vragen terecht kunt. We denken hierbij 
aan hulp bij geestelijke gezondheid, inburgering van 
nieuwkomers, (kinder)kleding ruilen, eenzaamheid 
bestrijden en nog veel meer. Voor jongeren willen we 
het OverKophuis, waar jeugd  die vast loopt op eigen 
initiatief ondersteuning kan krijgen van ervarings-
deskundigen.

Als iemand hulp nodig heeft, kan men bij de gemeente 
of Kempenplus aankloppen voor hulp. Een bij ieder 
bekend loket voor deze sociale voorzieningen met een 
duidelijk aanspreekpunt voor het hele gezin, welke 
signaleert en oppakt en doorverwijst naar de juiste 
instanties en periodiek monitort of we verbetering zien 
en snel bijstuurt waar nodig. Om mogelijke grote 
problematiek te voorkomen zetten wij in op preventie 
om grotere problemen te voorkomen. 

D66 ondersteunt initiatieven om de toegang tot de zorg 
eenvoudig en laagdrempelig te maken. Ervaringen in 
andere gemeenten tonen aan dat het bieden van een 
ontmoetingsplek waar het sociale aanbod centraal 
wordt aangeboden voor mensen die op zoek zijn naar 
ondersteuning een positief effect heeft. D66 wil graag 
deze discussie in de nieuwe bestuursperiode de 
aandacht geven die het verdient, drempels wegnemen 
voor mensen die op zoek zijn naar zorg verdient 
prioriteit.

Toezicht en handhaving zijn voor het CDA een sluitpost 
bij overlast en onveiligheid. Wij pleiten voor leefbare 
buurten en wijken, waar mensen omzien naar elkaar. Een 
openbare ruimte die jong en oud uitnodigt voor 
ontmoeting, een schone en veilige omgeving moet 
daaraan bijdragen. Dus ondersteunen we ook clubs en 
verenigingen, op mooie sportparken en in goede 
gemeenschapshuizen: zo kan iedereen samen sporten of 
op een zinvolle manier bezig zijn.

Dick Zumker (5): “Bladel Transparant signaleert een 
groeiend probleem met jongerengroepen in de 
gemeente Bladel. Grensoverschrijdend en crimineel 
gedrag worden niet getolereerd en moet aangepakt 
worden. Daarom moeten we inzetten op voorzieningen 
voor de jeugd. We gaan ons hard maken voor meer 
zichtbaarheid van veiligheidsfunctionarissen zoals politie 
en boa’s. We willen in het integraal veiligheidsplan 
keuzes maken als het gaat om waar de prioriteit moet 
liggen voor onze handhavers.”

Het is belangrijk om te weten wat de oorzaak is van 
overlast en het gevoel van onveiligheid bij de inwoners. 
Wat is de invloed van Corona? Waar is de overlast het 
grootst? Samen met bijvoorbeeld de jeugdcoaches, 
onderwijs, politie en handhaving moet grondig ge-
analyseerd worden wat er speelt. Als je daar een goed 
inzicht in hebt, kan er gericht ingezet worden op het 
voorkomen van overlast. Gericht investeren in hand-
having en toezicht heeft dan een hoger rendement en 
beter resultaat.

Eens, om prettig samen te leven is het noodzakelijk om 
toe te zien op de naleving van regels en afspraken die 
voor ons allemaal gelden. Overtreders spreken we aan 
op hun verantwoordelijkheid. Iedereen heeft een 
aandeel in een goed functionerende gemeenschap. 
Jongeren die voor (beginnende) overlast zorgen bieden 
we begeleiding en onderdak om zichzelf positief te 
ontwikkelen. 

We zijn voor preventie en voorlichting om misstanden 
vooraf te tackelen. Maar zodra dit geen effect heeft en 
de veiligheid (gevoel) in het gedrang komt dan dient hier 
op te worden gereageerd. Daarom toezicht en tijdig 
ingrijpen om erger te voorkomen. Handhaving is een 
boete uitschrijven, maar ook aangaan van de dialoog of 
het betrekken van ouders blijkt vaak al voldoende te zijn. 
Echter schuwen we niet om door te pakken. We gaan 
niet ons hoofd buigen voor het niet aangepaste gedrag 
van enkelen.

D66 staat voor preventie in plaats van repressie. In-
vesteren in handhaving en toezicht betekent dat we aan 
de voorkant gefaald hebben. Laten we vooral investeren 
in het voorkomen, dat is beter dan genezen. Bladel is 
landelijk gezien een van de meest veilige gemeenten, nu 
extra investeren is in de ogen van D66 een overdreven 
reactie op incidenten. De burgemeester heeft in de ogen 
van D66 de zaak voldoende in de hand. Dit verdient een 
compliment.
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