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Son en Breugel
 
 
 

Woord vooraf 
 
 
PvdA-GroenLinks zet zich in voor een sociaal en groen Son en Breugel. Wij kiezen voor een samen-
leving waarin iedereen mee kan doen en mee kan delen in de welvaart. Voor een samenleving ook 
waarin verantwoord wordt omgegaan met natuur en milieu. De afgelopen jaren hebben we in de 
gemeenteraad veel bereikt. Dat is ons gelukt door een kwalitatief goede inbreng te leveren en open 
en eerlijk te debatteren met raadsleden van andere partijen en met burgemeester en wethouders. 
Verbinding zoeken en samenwerken was en blijft ons streven. Samen kunnen we meer voor de 
mensen in Son en Breugel bereiken. 
 
PvdA-GroenLinks schetst in dit verkiezingsprogramma haar ambities voor de periode 2022 - 2026.  
We drukken die uit in concrete doelstellingen, zodat je weet waar wij voor gaan. Als jij je hierin 
herkent, nodigen wij je uit op 16 maart 2022 je stem aan ons te geven. Daarmee stem je op een 
betrouwbare en eerlijke partij, die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt.  
 
PvdA-GroenLinks is een krachtige sociale en duurzame beweging met een groeiend aantal actieve 
leden. Samen willen wij Son en Breugel beter toekomstbestendig maken. Met minstens vier zetels in 
de gemeenteraad kunnen we jouw en onze idealen sterker bepleiten en hebben we een grotere kans 
weer een ambitieuze wethouder te kunnen leveren. Daar gaan we dan ook voor. 
 
PvdA-GroenLinks zal jouw vertrouwen tijdens de komende gemeenteraadsperiode niet beschamen. 
We zullen ons vanuit onze idealen en ambities met hart en ziel inzetten voor het algemeen belang. 
Daarbij zullen wij ons er hard voor maken dat inwoners over voor hen belangrijke onderwerpen al 
vroeg in het proces van beleidsvoorbereiding hun zegje kunnen doen tijdens openbare inspraak-
avonden. Dat moet waarborgen dat verschillende belangen goed worden afgewogen, voordat er 
besluiten worden genomen. Dat betekent niet dat iedereen altijd over alles zijn of haar zin zal 
krijgen. Gemeenteraadsleden moeten na afweging van alle belangen knopen doorhakken en keuzes 
maken. Zo werkt dat in een vertegenwoordigende democratie. Je mag erop rekenen dat wij 
ruimhartig mee zullen werken aan de uitvoering van zorgvuldig voorbereide en democratisch 
genomen besluiten, ook als wij niet helemaal onze zin hebben gekregen. Zo hoort dat in een 
democratische samenleving! 
 
 
Joris van Dam, lijsttrekker (1)           
 
 
Steven Grevink  (2)       Arjaan Paulen (9)           Eugène Buijs (16) 

Yoram Peek (3)         Jhon Steenbakkers - Kums (10)    Herma Oosting - Visser (17) 

Sylvia Corsten (4)        Cor Coensen (11)           Johan Bijlsma (18) 

Willem Buurke (5)       Rob Wilcke (12)            Han Mul (19)  
Ilse van Weperen (6)       Bas Lourinho da Silva (13)       Raf Daenen (20) 

Peter van Dam (7)       Hans Overbeek (14)           
Albert-Jan Pomper (8)      Marjet van Dam - van Weert (15)   
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........ WAAR JE GOED EN BETAALBAAR KUNT WONEN ! 
 
 
Je wilt graag thuis zijn in een dorp waar je goed en betaalbaar kunt wonen. Waar je als  
jongvolwassene geen jaren hoeft te wachten om 'op je eigen' te kunnen gaan wonen. Waar 
je als oudere zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen, omringd door zorg-op-maat. 
Waar je je kinderen een fijn thuis kunt geven. 
 
 
PvdA-GroenLinks zet zich ervoor in dat je in Son en Breugel goed en betaalbaar kunt wonen.  
Daarvoor willen we het volgende realiseren. 
 
 
• De gemeente pakt het tekort aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen aan met 

een ambitieus bouwprogramma. Dat vraagt regionaal overleg, aanpassing van bestemmings-
plannen, verplaatsing van voorzieningen, aankoop van gronden, afspraken maken met woning-
bouwcorporaties en projectontwikkelaars en zo snel mogelijk beginnen met bouwen. De te 
realiseren koopwoningen stellen huurders in staat door te stromen naar koopwoningen. Door 
daarnaast ruimte te scheppen voor de bouw van huur- en koopwoningen in het middensegment 
voorkomt de gemeente eveneens dat inwoners blijven wonen in woningen, die eigenlijk bedoeld 
zijn voor mensen met een lager inkomen of in een andere levensfase. 

• Bij het toewijzen of verkopen van nieuwbouwwoningen krijgen inwoners van Son en Breugel, die 
binnen de gemeente een andere woning achterlaten, een voorkeurspositie. Ook dat bevordert 
doorstroming. 

• Binnen de totale woningproductie wordt het aandeel sociale huurwoningen en koopwoningen 
met een koopprijs beneden de grens voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheekgarantie 
(nu € 325.000) verhoogd van 50 naar 60 procent. 

• De gemeente voorziet in haar woningbouwprogramma in de maatschappelijke behoefte aan 
kleiner wonen (bijvoorbeeld tiny houses, kleine appartementen/studio's, patiobungalows) en 
gezamenlijk wonen (bijvoorbeeld combinaties van wonen en zorg/begeleiding, meergeneratie-
woningen, mantelzorgwoningen, wooncomplexen met gemeenschappelijke voorzieningen, 
hofjesbouw). Daarnaast wordt actief gestimuleerd dat grote bestaande woningen worden 
omgezet in duowoningen met bijvoorbeeld senioren op de begane grond en jonge starters op de 
verdiepingen. 

• Woningbouw vindt bij voorkeur plaats in de bebouwde kom en niet in het buitengebied. Binnen 
de bebouwde kom wordt snel ruimte voor woningbouw gemaakt. Dat gebeurt door percelen op 
te splitsen en door sport- en andere voorzieningen, die zich daarvoor lenen, te verplaatsen naar 
de rand van de bebouwde kom, het buitengebied of andere locaties waar woningen niet of 
minder goed passen. Pas nadat is vastgesteld dat binnen de bebouwde kom niet meer gebouwd 
kan worden, kan worden gekeken naar vrijkomende landbouwgronden in het buitengebied. 
Daarnaast kunnen door particulieren woningen in het buitengebied worden ontwikkeld als 
daaruit de sloop van leegkomende agrarische bebouwing wordt bekostigd. Voorwaarde is dan 
wel dat de kwaliteit van het landschap daardoor wordt verbeterd en deze projecten de 
gemeente per saldo niets kosten. 
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• Het is ondenkbaar dat de woningnood binnen de gemeente kan worden opgelost zonder 

hoogbouw op dorpse schaal. Aan de randen van de bebouwde kom kunnen heel goed 
appartementengebouwen worden gerealiseerd, die uitzicht bieden op de groene omgeving. Zo 
neemt nieuwbouw minder plaats in en kan het groen in woonwijken behouden blijven. 
Bovendien is wonen in dergelijke appartementengebouwen erg in trek. De gemeente zal hierop 
inspelen. 

• De gemeente voert een regeling in die kopers van (nieuwbouw-)woningen verplicht om deze 
voor een periode van tenminste vijf jaar zelf te gaan bewonen. Dat voorkomt dat woningen een 
beleggingsobject worden en tegen (te) hoge huren op de markt worden gebracht. 

• De herbestemming van het vrijkomende Vestzaktheater wordt bezien in het kader van een 
bredere verkenning van mogelijke woningbouwlocaties in het centrum van Son. Uitgangspunt is 
dat het karakteristieke uiterlijk behouden blijft. Voorafgaand aan de ontwikkeling van plannen 
wordt overleg gevoerd met de omwonenden. De voorkeur gaat voor deze locatie uit naar het 
realiseren van woningen voor starters en ouderen. 
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........ waar je er bij hoort en de hulp krijgt die je nodig hebt !  
 
 
Je wilt dat alle kinderen op school gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Je doet 
graag volop mee in de samenleving, ook als het je even tegenzit in het leven of als je 
beperkt wordt door ziekte of ouderdomsgebreken. Je wilt zelf de regie houden over de 
hulpmiddelen en ondersteuning die nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen of je 
naasten thuis bij te kunnen staan. Je hebt je land ontvlucht en wilt hier een nieuw leven 
opbouwen. Je voelt je als jongere eenzaam en depressief door de coronabeperkingen en 
kunt je leven alleen niet meer op de rit krijgen. Je kunt je huur en je energierekening niet 
meer betalen en dreigt in de schulden terecht te komen. Je wilt dat er naar je geluisterd 
wordt en dat je hulp op maat krijgt.  
 
 
PvdA-GroenLinks zet zich ervoor in dat je er in Son en Breugel bij hoort en de hulp krijgt die je nodigt 
hebt. Daarvoor willen we het volgende realiseren. 
 
 
• In het maatschappelijk beleid van de gemeente gaan het bevorderen van het lichamelijk, 

geestelijk en sociaal welbevinden van de inwoners en het opbouwen van een zorgzame samen-
leving hand in hand. Zorg is immers geen product maar eerst en vooral een kwestie van zorgen 
voor elkaar. En voorkomen is beter dan genezen. Welzijn en zorg worden in het beleid dus 
beschouwd als één onlosmakelijk geheel. De gemeente stimuleert welzijns- en zorginstellingen 
zo nauw mogelijk samen te werken bij het voorkomen en waar nodig oplossen van problemen. 

• Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) schakelt momenteel over op een met de 
gemeente en alle hulporganisaties ontwikkelde meer cliëntgerichte manier van werken. Voor de 
inwoners betekent dit dat de samenwerking binnen het CMD-netwerk verbetert en dat de 
dienstverlening beter wordt afgestemd op de behoeften. Dat is ook goed voor de kwaliteit van 
de hulp. De gemeente volgt het veranderingsproces op de voet en bewaakt dat de beoogde 
verbeteringen worden verwezenlijkt. Zorgvragers houden zo veel mogelijk zelf de regie over de 
hulp die zij krijgen en kunnen daarbij een beroep doen op onafhankelijke zorgmakelaars en 
cliëntondersteuners. Inhoudelijk is er specifieke aandacht voor tachtigplussers, mensen met 
dementie en mensen die last hebben van eenzaamheid en depressiviteit als gevolg van de 
coronabeperkingen in de laatste twee jaar.  

• Bij de inkoop van zorgvoorzieningen hanteert de gemeente primair kwaliteitscriteria. Zij doet dus 
geen zaken met zogenaamde 'zorgcowboys' en organisaties, die gekenmerkt worden door winst-
oogmerk en managementbonussen. Zij werkt bij voorkeur samen met instellingen waar de 
professionals op de werkvloer veel ruimte krijgen, waar sprake is van een platte organisatie met 
een kleine overhead en waar de zorgvraag centraal staat. De gemeente ziet bij alle contract-
partners toe op doelmatige en doeltreffende besteding van overheidsgelden. 
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• De jeugdzorg krijgt extra aandacht. De behoefte aan zorg en ondersteuning onder jongeren is 
sterk toegenomen door beperkingen die de maatregelen tegen corona met zich meebrachten. 
Bovendien is er mede door corona sprake van uitgestelde zorg. Tegen die achtergrond dreigt het 
gebruik van drugs en lachgas onder jongeren toe te nemen. Doel is dan ook te voorkomen dat de 
problemen voor jongeren zich opstapelen zonder dat een oplossing in zicht komt. Dat is een hele 
opgave, omdat het kabinet minder extra middelen voor jeugdzorg wil verstrekken dan was toe-
gezegd. Om adequate zorg aan jongeren te waarborgen zet de gemeente zo nodig extra eigen 
middelen voor de jeugdzorg in. Dat betekent bezuinigen elders in de begroting en/of verhoging 
van de inkomsten. De koers blijft gericht op preventie, vroeg signaleren en aanpakken van 
problemen en op samenwerking tussen alle betrokken organisaties en instanties. Uitgangspunt is 
jongeren als samenleving optimaal te ondersteunen in hun ontwikkeling. 

• Om de maatschappelijke deelname van jongeren binnen de dorpsgemeenschap te stimuleren 
kan een jongerenraad een belangrijke rol vervullen. Zo'n raad kan de belangen van jongeren van 
circa 12 tot 18 jaar behartigen en samenwerking tussen jongerenorganisaties onderling en met 
de gemeente bevorderen. Zodra jongeren zelf weer een raad oprichten, zal de gemeente deze 
ondersteunen. Daarnaast blijft de ondersteuning in stand van de al bestaande lokale Jeugd-
gemeenteraad met daarin kinderen uit de groepen zeven en acht van het basisonderwijs. De 
gemeente zal in overleg met vertegenwoordigers van de jongeren kijken naar de mogelijkheid 
om zowel in Son als in Breugel een ontmoetingsplek te realiseren waar zij ook aan buitensport 
kunnen doen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een skatebaan of een klimwand.   

• De afgelopen raadsperiode zijn goede stappen gezet om de bestrijding van armoede te 
verbeteren. Door de bijstandsnorm te verruimen kunnen nu meer inwoners beneden de 
armoedegrens gebruik maken van regelingen voor minima, zoals een bijstandsuitkering. Ook is 
de gemeentelijke bijdrage aan de Stichting Leergeld verhoogd, terwijl de rijksoverheid minder 
geld beschikbaar stelt. Verdere stappen zijn in voorbereiding. Vanuit de gemeenteraad is het 
initiatief genomen een samenhangende visie op de armoedeproblematiek te ontwikkelen. Een 
raadscommissie brengt de situatie in kaart, bestudeert successen bij andere gemeenten en 
spreekt met allerlei betrokkenen. Na oplevering van de visie komt het college van Burgemeester 
en Wethouders met een uitvoeringsplan. Uitgangspunt is dat de lokale overheid zich op het 
terrein van armoedebestrijding proactief, meewerkend en vernieuwend opstelt. Beoogd wordt 
ook dat zij naast degenen gaat staan die met armoede worden geconfronteerd om samen te 
kijken hoe uit de armoedeval te komen. Maatwerk is daarbij de norm. 

• De stijgende energieprijzen dreigen te leiden tot energiearmoede onder een deel van de 
inwoners. Net als in Eindhoven geeft de gemeente daarom aan inwoners beneden de bijstands-
grens in aanvulling op de tegemoetkoming in de energiekosten van het rijk een gemeentelijke 
tegemoetkoming van 180 euro op jaarbasis. Dat gebeurt in principe totdat de energieprijzen 
terug zijn op een aanvaardbaar niveau, maar in ieder geval in 2022 en 2023. 

• Het aantal bijstandsuitkeringen is de afgelopen jaren flink gedaald doordat sterk is ingezet op 
begeleiding van betrokkenen naar betaald werk. Op dit moment hebben ongeveer 150 inwoners 
een bijstandsuitkering, van wie ongeveer tweederde zo'n afstand heeft tot de arbeidsmarkt dat 
ze moeilijk naar betaald werk begeleid kunnen worden. Onder hen is vaak sprake van 
combinaties van zorg- en andere problemen. Het is van groot belang dat deze mensen in de 
maatschappij mee kunnen blijven doen op een manier die bij hun mogelijkheden past.  
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Daarbij valt te denken aan vrijwilligerswerk of deelname aan dagbestedingsactiviteiten. Waar dat 
niet mogelijk is, heeft het geen zin hen tot een tegenprestatie te dwingen. Daar zijn noch zij noch 
de samenleving mee gediend. Hun uitkering kan dan worden beschouwd als een vorm van 
minimaal basisinkomen, dat voorkomt dat zij maatschappelijk afglijden. Het resterende bestand 
inwoners met een bijstandsuitkering wisselt voortdurend van samenstelling doordat er mensen 
succesvol uitstromen naar de arbeidsmarkt en anderen instromen om vervolgens ook weer naar 
betaald werk begeleid te worden. De gemeentelijke aanpak is succesvol en wordt de komende 
tijd dus gecontinueerd. 

• Een paar honderd huishoudens binnen Son en Breugel komen mogelijk in aanmerking voor 
gebruik van het aanbod van een voedselbank. In de praktijk wordt vanuit onze gemeente echter 
nauwelijks of niet gebruik gemaakt van de Voedselbank in Best. Mogelijk speelt de afstand hierin 
een rol. Overleg tussen PvdA-GroenLinks-wethouder Paul van Liempd en de Voedselbank in Best 
heeft recent geresulteerd in een proef met het distribueren van voedselpakketten vanuit een 
door vrijwilligers verzorgd uitgeefpunt in de Sint Genovevastraat in Breugel. Als hiervan gebruik 
wordt gemaakt en betrokkenen tevreden zijn, werkt de gemeente mee aan de realisatie van een 
permanent distributiepunt van de Voedselbank Best in Son en Breugel. Mocht dat onverhoopt 
niet het geval zijn, dan staat de gemeente positief tegenover een initiatief tot oprichting van een 
Voedselbank Son en Breugel, als de behoefte daaraan is aangetoond en daar voldoende  
vrijwilligers voor beschikbaar zijn.  

• Op dit moment verlenen naar schatting ruim 2500 inwoners van Son en Breugel in een of andere 
vorm mantelzorg aan één of meer naaste(n) van hen, die het zonder deze hulp niet zou(den) 
redden (zelfstandig) thuis te blijven wonen. In veel gevallen gaat het dan om ouderen die voor 
hun (zieke en/of demente) partner zorgen of om volwassen kinderen die een of beide ouders 
ondersteunen. Daarnaast is er sprake van ouders die voor een kind met een beperking zorgen en 
van jongeren die zorg verlenen aan een ouder, broertje/zusje of grootouder. Veel mantelzorgers 
voelen zich zwaar- tot overbelast. De ondersteuning van mantelzorgers wordt dan ook verder 
verbeterd. De gemeente zorgt ervoor dat zij aanspraak kunnen maken op (voldoende) huis-
houdelijke hulp en dat zij voor het vinden van de juiste ondersteuning en voorzieningen aan 
kunnen kloppen bij professionele mantelzorgmakelaars. Verder worden de mogelijkheden voor 
dagopvang van inwoners met beperkingen verruimd. De gemeente stelt hiervoor zo nodig extra 
middelen ter beschikking en regelt dat een en ander tot stand komt. Daarnaast zal zij de bouw 
van mantelzorgwoningen en kleinschalige collectieve woonvormen voor ouderen stimuleren en 
adequaat faciliteren. 

• Buurtcentra Braecklandt en De Boerderij en Jongerencentrum Oase zijn voor de binding binnen 
de lokale samenleving van groot belang. Er vinden allerlei activiteiten plaats die inwoners, jong 
en oud, bij elkaar brengen. Verenigingen vinden er hun thuis. Om in de veranderende maat-
schappij een goede rol te kunnen blijven vervullen moeten de centra voortdurend inspelen op 
nieuwe behoeften van wijkbewoners. De gemeente stimuleert dat dit vernieuwingsproces 
plaatsvindt en dat adequaat ingespeeld blijft worden op uiteenlopende doelgroepen. Bovendien 
wordt de toekomst veiliggesteld door jongeren te interesseren voor een rol als vrijwilliger binnen 
deze centra. 

• Son en Breugel is te klein voor vestiging van een asielzoekerscentrum. De gemeente zal wel actief 
inzetten op huisvesting van tenminste een proportioneel deel van de erkende vluchtelingen in 
ons land. Dat ontlast asielzoekerscentra elders. Verder ondersteunt zij initiatieven die tot doel 
hebben erkende vluchtelingen, arbeidsmigranten en expats in te laten burgeren en zich de 
Nederlandse taal eigen te maken. Zij zorgt ervoor dat inwoners van buitenlandse origine 
desgewenst adequate persoonlijke begeleiding krijgen bij het vinden van werk.  
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• Het medisch centrum De Linden in het centrum van Son en de huisartsenpraktijk Rijnlaan in De 
Gentiaan worden in hun functioneren belemmerd door ruimtegebrek. De gemeente biedt beide 
zo nodig hulp bij het realiseren van uitbreidingsmogelijkheden of andere huisvesting en draagt er 
zo aan bij dat de huisvestingsproblemen snel worden opgelost. 

• De bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer tot aanbieder van een breed spectrum aan sociaal-
culturele en educatieve diensten en activiteiten. Daarbij valt te denken aan het Taalpunt, dat 
inwoners van buitenlandse komaf en laaggeletterden helpt de Nederlandse taal onder de knie te 
krijgen en voorleesactiviteiten organiseert voor kinderen met taalachterstanden. Ook worden 
mensen geholpen die moeite hebben met zaken als het invullen van overheidsformulieren of 
brieven van instanties en het aanmaken van een DIGID. Daarnaast worden computercursussen 
(met name voor ouderen) aangeboden. De gemeente ondersteunt de bibliotheek om deze en 
andere (nieuwe) diensten te verlenen en maakt daar zo nodig extra middelen voor vrij. 

• Voor jonge kinderen is het van belang dat zij in hun eigen wijk naar de basisschool kunnen. Daar-
naast moeten ouders zelf kunnen kiezen naar welke school hun kind gaat. Als de capaciteit van 
scholen tekortschiet, komen deze uitgangspunten onder druk te staan. De gemeente zet zich er 
daarom maximaal voor in, dat alle basisscholen in Son en Breugel voldoende capaciteit hebben 
om aan de vraag te kunnen voldoen. Waar nodig zal zij samen met de schoolbesturen (tijdelijke) 
uitbreiding van scholen mogelijk maken. 

• Alle kinderen hebben recht op gelijke kansen om zich te vormen en te ontwikkelen. De gemeente 
zorgt ervoor dat de basisscholen in Son en Breugel beschikken over de nodige faciliteiten en 
ondersteuning om kinderen gelijke kansen en dus onderwijs en ondersteuning op maat te 
kunnen bieden, ongeacht verschillen in achtergronden, mogelijkheden en overtuigingen. Daarbij 
gaat het ook om goede samenwerking tussen scholen en andere maatschappelijke organisaties, 
die bij kunnen dragen aan een optimale ontplooiing van kinderen. 

• Het is voor de gezondheid en lichamelijke ontwikkeling van kinderen van belang dat zij op school 
twee uur per week gymnastiekonderwijs krijgen en worden gestimuleerd ook daarnaast aan 
sport en beweging te doen. Binnen Son en Breugel gebeurt dat momenteel onvoldoende. De 
gemeente zal daarom met de basisscholen nagaan wat er nodig is om meer gymnastiek-
onderwijs aan te kunnen bieden en kinderen extra te stimuleren aan sport en beweging te doen. 
Aan de hand van de uitkomsten zal gezamenlijk een verbeterplan worden gemaakt en zal de 
gemeente zo nodig (eenmalig en/of blijvend) middelen inzetten om dit te realiseren. In dit kader 
zullen met de scholen ook afspraken worden gemaakt over de wijze waarop zij kinderen (en 
ouders) stimuleren om per fiets of lopend naar school te komen (of - voor de jongsten - gebracht 
en opgehaald te worden). 

• De gemeente overlegt met scholen over de aanpak van ongewenste zaken als pesten, huiselijk 
geweld, radicalisering, loverboys en drugsgebruik. Daarbij legt zij nadruk op preventie, 
vroegtijdige signalering, proactief optreden en tijdige inschakeling van of verwijzing naar 
professionele ondersteuning bij het oplossen. 
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........ waar je op weg kunt naar een duurzamere toekomst !  
 
 
Je wilt dat er een einde komt aan vervuiling van lucht, water en omgeving en aan lawaai-
overlast door vliegtuigen. Je ziet de noodzaak in van maatregelen tegen klimaat-
verandering en daarmee gepaard gaande extreme weersomstandigheden als hitte, 
droogte, wateroverlast en hevige stormen. Je juicht toe dat huizen geïsoleerd worden en 
van het gas afgekoppeld, dat er zonnepanelen op daken worden gelegd en overgeschakeld 
wordt op elektrische vervoermiddelen. Je werkt graag mee aan afvalscheiding en 
hergebruik. Je ergert je aan de overlast voor mens, dier en milieu door vuurwerk. Je zet 
je graag in voor natuurbehoud en snapt dat lang verwaarloosde bossen een kwaliteits-
impuls moeten krijgen. 
 
 
PvdA-GroenLinks zorgt ervoor dat je - binnen je eigen mogelijkheden - mee op weg kunt naar een 
duurzamere toekomst en daarbij waar nodig een steuntje in de rug krijgt. Daarvoor willen we het 
volgende realiseren.       
 
 
• Bijdragen aan duurzame energieopwekking is een topprioriteit. Voor de langere termijn wijst de 

gemeente in het buitengebied enkele geschikte locaties aan voor duurzame energieopwekking 
(windmolens en zonneparken), bij voorkeur door coöperaties zonder winstoogmerk. De 
opbrengsten komen dan ten goede van de risicodragende deelnemers. Totdat het elektriciteits-
net voldoende is uitgebreid om de opbrengsten van nieuwe zonne- en windparken aan te 
kunnen, zal het accent liggen op het isoleren van woningen, het plaatsen van zonnepanelen op 
daken en de afkoppeling van woningen en bedrijven van het gas. Dat laatste betekent over-
schakeling naar elektrisch koken en vervanging van CV-ketels door warmtepompen of andere 
warmte- en warmwatervoorzieningen. De gemeente gaat deze energietransitie aanjagen, 
stimuleren en regisseren door afspraken te maken met woningcorporaties en bedrijven (met 
name op Ekkersrijt). Ook zal zij een adviespunt Energietransitie opzetten. Daar kunnen huis-
eigenaren informatie en advies krijgen over de wijze waarop zij hun woning energie- en klimaat-
neutraal kunnen maken en over de vraag van welke rijkssubsidies en andere financierings-
mogelijkheden zij daarbij gebruik kunnen maken. Bezien wordt of aanvullende gemeentelijke 
stimuleringssubsidies voor speciale doelgroepen noodzakelijk zijn. 

• De gemeente gaat het gebruik van elektrische auto's stimuleren door snelle uitbreiding van het 
aantal publieke laadpalen (planologisch en financieel) mogelijk te maken op locaties waar 
inwoners daaraan behoefte hebben. Daarnaast zal zij bevorderen dat er op  tenminste één 
locatie binnen de gemeente een snellaadstation wordt gerealiseerd op basis van groene stroom 
(overdag via zonnepanelen op het dak). 
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• De gemeente zorgt ervoor dat de luchtverontreiniging en lawaaioverlast in de bebouwde kom 
continu wordt gemeten. Speciale aandacht is hierbij vereist voor het centrum van Son (vanwege 
de grote verkeersdrukte) en voor Son-Noord (waar luchtvervuiling, lawaai- en stankoverlast door 
autoverkeer op de A50, door vliegverkeer vanaf Eindhoven Eindport en door agrarische bedrijven 
samenkomen). Als de volksgezondheid in gevaar is of geluidsnormen worden overschreden, 
worden passende maatregelen genomen c.q. wordt de naleving van regels gehandhaafd. De 
gemeente blijft zich inzetten voor de beperking van de lawaaioverlast en luchtverontreiniging 
door vliegverkeer van en naar Airport Eindhoven. 

• Intensieve veeteeltbedrijven veroorzaken milieu- en stankoverlast en vormen een risico voor de 
gezondheid van omwonenden. De gemeente zal daarom geen vergunning afgeven voor de start 
van nieuwe intensieve veeteeltbedrijven of de uitbreiding van bestaande. Verder zal zij 
stimuleren dat intensieve veeteeltbedrijven omschakelen naar meer kleinschalige en biologische 
veeteeltvormen en ondersteuning bieden aan boeren die hun bedrijf willen beëindigen. Ook zal 
geen vergunning worden afgegeven voor vestiging van een mestverwerkingsbedrijf binnen de 
gemeente. 

• De gemeente zal duurzame biologische land- en tuinbouw en veeteelt stimuleren en faciliteren. 
Meer concreet zal zij eraan bijdragen dat lokale agrarische bedrijven overschakelen naar 
ecologisch-biologisch verantwoorde productie van voedsel (groenten, fruit, noten, honing, vlees, 
zuivel, kaas en eieren) en samenwerking zoeken met een vaste kring van consumenten, 
bijvoorbeeld in coöperaties die (een deel van) het bedrijfsrisico dragen. Om vervoer van deze 
biologische producten over langere afstanden te voorkomen wordt mogelijk gemaakt dat die 
direct op de bedrijven en/of op een speciale biologische weekmarkt in bij voorkeur Breugel aan 
consumenten verkocht kunnen worden. De gemeente zal zo'n 'Breughelse Boerenmèrt' op het 
Pieter Breughelplein faciliteren. 

• Het stoken van hout of andere materialen in open haarden, houtkachels, korven en allesbranders 
in woningen en tuinen is een bedreiging voor de gezondheid van inwoners en voor het milieu. 
Zolang er geen landelijk verbod is, zal de gemeente stimuleren dat bestaande stook-
voorzieningen van rookgasreinigers worden voorzien of liever nog worden verwijderd. Daarnaast 
zal zij geen vergunningen meer geven voor (ver)bouwplannen als daarin stookvoorzieningen zijn 
opgenomen. 

• De gemeente gaat via regelgeving en vergunningen en via adequate bewaking en handhaving van 
regels en afspraken maximaal tegen dat (agrarische) bedrijven stank- en geluidsoverlast en/of 
milieu- en luchtvervuiling veroorzaken. 

• Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt meer rekening gehouden met de verandering van 
het klimaat (extreme hitte en droogte, storm en zware regenval). Via verdere vergroening wordt 
verkoeling geboden en wateroverlast voorkomen. Ook wordt ingezet op nieuwe voorzieningen 
voor afvoer en opslag van water (voor gebruik bij grote droogte). De gemeente zal (financiële) 
stimulansen blijven geven voor vervanging van stenen door groen in particuliere tuinen en voor 
afkoppeling van het riool van de waterafvoer van daken. 

• Inzet is ecologisch waardevol natuurgebied binnen de gemeente te behouden en vrijkomende 
landbouwgronden zo veel mogelijk om te zetten in natuur. Onder voorwaarden mogen 
vrijkomende landbouwgronden worden gebruikt voor woningbouw, duurzame energie-
opwekking en vestiging van kleinschalige recreatie- of zorgbedrijven (zoals een bed & breakfast, 
minicamping of zorgboerderij). 
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• Het is uit milieu- en klimaatoverwegingen het beste de hoeveelheid niet herbruikbaar restafval te 
blijven minimaliseren en herbruikbare afvalsoorten door inwoners zelf te laten scheiden van het 
restafval. Op de stijgende kosten van de inzameling van restafval wordt bespaard door inwoners 
hun restafval zelf naar een ondergrondse afvalcontainer in de buurt te laten brengen. Zij leveren 
immers ook glasafval in bij de glasbak en flessen en blikjes met statiegeld bij de supermarkt. De 
gemeente zal zo snel mogelijk afvalcontainers laten plaatsen en stoppen met het ophalen van 
restafval. Dat maakt het tevens mogelijk huishoudens inzicht te geven in de hoeveelheid rest-
afval die zij vergeleken met een gemiddeld huishouden inleveren. De hoogte van de afvalheffing 
wordt niet afhankelijk gemaakt van de ingeleverde hoeveelheid restafval. Dat lokt namelijk 
ongewenst gedrag uit. Wel bevordert de gemeente dat inwoners (her)bruikbare spullen die zij 
weg willen doen, inleveren bij de kringloopwinkel c.q. de milieustraat.     

• De ingezette kwaliteitsimpuls voor de bossen binnen de gemeente wordt doorgezet, zodat deze 
gevarieerder worden, beter bestand tegen de opwarming van het klimaat en boomziektes en 
aantrekkelijker worden voor vogels en andere dieren. Inwoners kunnen daardoor op niet al te 
lange termijn genieten van veel sterkere, mooiere en ecologisch interessantere bossen, waar het 
goed recreëren is. De informatievoorziening aan inwoners over de kap- en herplantactiviteiten 
wordt verbeterd en bij de werkzaamheden wordt onnodige schade aan beplanting en paden 
voorkomen. Onvermijdelijke schade aan paden wordt zo snel mogelijk hersteld. 

• Natuur- en milieueducatie zijn nodig voor het maatschappelijk draagvlak onder natuurbehoud, 
milieubescherming en verduurzaming. De gemeente biedt daarom adequate steun aan 
organisaties voor natuur- en milieueducatie en bevordert dat zij samenwerken met het 
basisonderwijs. 
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........ waar je veilig kunt fietsen en wandelen ! 
 
 
Je vindt dat fietsers en voetgangers in een dorp op de eerste plaats komen en auto's, 
vrachtwagens en motoren op de tweede. Je ergert je aan het doorgaande verkeer door 
het dorp. Je hebt last van het lawaai en de vervuiling door het autoverkeer. Je wilt 
veilig op de fiets naar school of werk kunnen. Je wilt dat bij de inrichting van trottoirs en 
straten meer rekening gehouden wordt met gebruikers van rolstoelen en rollators, met  
inwoners die slecht ter been zijn en met slechtzienden. Je zou het fijn vinden als trottoirs 
en fietsstroken beter worden onderhouden. 
 
 
PvdA-GroenLinks zet zich ervoor in dat je in Son en Breugel veilig kunt fietsen en wandelen en dat de 
overlast door gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk wordt teruggedrongen. Daarvoor willen we het 
volgende realiseren.       
 
 
• De doorgaande noord-zuid-route door Son (Kanaalstraat-Nieuwstraat-Hendrik Veenemanstraat) 

en de route Wilhelminalaan-Veerstraat worden autoluw gemaakt en aantrekkelijk en veilig voor 
fietsers. Met het oog daarop stelt de gemeente zo snel mogelijk in beide richtingen een algeheel 
inrijverbod in voor niet-bestemmingsverkeer. Zij gaat dat verbod adequaat handhaven door op te 
treden tegen overtreders. Tegelijkertijd start zij een onderzoek naar de vraag welke vervolgstap 
de beste optie is: realiseren van vrij liggende fietspaden langs deze routes of deze routes 
inrichten als fietsstraat, waar fietsers voorrang hebben en auto's fietsers niet in mogen halen en 
hun snelheid aan moeten passen aan die van fietsers (met een maximum van 30 km/uur). Bij 
beide opties wordt ook bekeken welke verkeersregulatiemaatregelen zij elders in de gemeente 
noodzakelijk maken. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt snel een knoop doorgehakt en 
tot actie overgegaan. Uitgangspunt is dat beide routes uiterlijk eind 2024-begin 2025 autoluw 
zijn en veilig en aantrekkelijk voor fietsers. 

• De gemeente maakt een inventarisatie van verkeerssituaties elders in de bebouwde kom die 
onveilig zijn voor fietsers en/of wandelaars en stelt op basis daarvan een plan van aanpak op. Bij 
het nemen van maatregelen staat de veiligheid van fietsers en voetgangers voorop, ook als dat 
belemmerend werkt voor de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer.  

• Met winkels en horecagelegenheden worden op korte termijn afspraken gemaakt over de tijden 
waarop zij bevoorraad worden, over de routes waarlangs vrachtwagens naar de bedrijven rijden 
en terug en over de plaatsen waar zij hun wagens parkeren om te laden en lossen. Bevoorrading 
vindt in principe niet plaats tijdens de spitsuren in de ochtend en namiddag. De rijroutes zijn 
zodanig dat vrachtwagens zo min mogelijk door het dorp rijden. Parkeren mag geen overlast 
veroorzaken voor andere weggebruikers en zeker geen gevaar opleveren voor voetgangers en 
fietsers. 

• De gemeente ontwikkelt snel een visie op de mogelijkheden het openbaar vervoer van en naar 
Best en Eindhoven aantrekkelijker te maken en het gebruik ervan door inwoners te vergroten. 
Uitgangspunt is dat Ekkersrijt, Winkelcentrum Woensel, Catharina-ziekenhuis en de stations Best 
en Eindhoven goed bereikbaar zijn en in het spitsuur een goed alternatief bieden voor de auto. 
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  Met de busondernemingen wordt overleg gevoerd over gewenste aanpassingen in bus routes en 
  dienstregelingen. 
• In de gehele bebouwde kom blijft de maximumsnelheid 30 km/uur. Aan de handhaving zal een 

hogere prioriteit worden gegeven. Dat gebeurt door regelmatige of zo nodig permanente 
snelheidscontroles op wegen waar hardnekkig te hard wordt gereden, zeker waar dat gevaarlijke 
situaties voor fietsers of voetgangers met zich meebrengt. 

• De gemeente stimuleert dat kinderen (al of niet begeleid door ouders) per fiets of lopend naar de 
basisschool komen en weer naar huis gaan, dus niet per auto. Daarover worden afspraken 
gemaakt met de directies en besturen van de scholen. Een en ander is dringend gewenst uit een 
oogpunt van veiligheid en gezond milieu rond de scholen en vanuit de noodzaak autoverkeer in 
de bebouwde kom zoveel mogelijk te beperken. Bovendien is het voor kinderen (en hun ouders) 
goed om meer te bewegen. 

• De gemeente zorgt ervoor dat trottoirs en wandelpaden voor mensen met een rollator of 
rolstoel en voor slechtzienden veilig toegankelijk en begaanbaar zijn en - zeker op veel door 
ouderen belopen routes - beter worden onderhouden. Onkruid, bladeren en afval zullen vaker 
worden verwijderd. Dat laatste geldt ook voor fietsstroken en -paden. De gemeente maakt hier 
voldoende middelen voor vrij. 
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........ waar je prettig kunt winkelen, sporten en recreëren ! 
 
 
Je voelt je in Son en Breugel vooral thuis door de dorpse ons-kent-ons-sfeer. Je winkelt 
graag in het centrum van Son en bent een trouwe gast van de horecagelegenheden en 
gezellige terrassen. Je bezoekt graag dorpse feesten en hebt in deze bizarre coronatijd 
evenementen als de ijsbaan, concerten, carnaval, kermis en jaarmarkt heel erg gemist. Je 
snakt weer naar meer contacten met andere mensen. Je sport graag en bent actief in 
het gevarieerde verenigingsleven. Je vindt het heerlijk om door het buitengebied en de 
bossen te wandelen. 
 
 
PvdA-GroenLinks zet zich ervoor in dat je in Son en Breugel prettig kunt winkelen, sporten, recreëren 
en van cultuur genieten en dat de kernen van zowel Son als Breugel groener en aantrekkelijker 
worden. Daarvoor willen we het volgende realiseren.       
 
 
• De gemeente zorgt ervoor dat het centrum van Son aantrekkelijker,  gezelliger, groener, veiliger 

en gezonder wordt door:  
  - de groenvoorzieningen uit te breiden met schaduw gevende bomen en waar mogelijk stenen te 
   vervangen door groen (zoals bijvoorbeeld achter de kerktoren richting park Vroonhoven); 
  - meer terrassen toe te staan op Raadhuisplein en Kerkplein; 
  - doorgaand gemotoriseerd verkeer uit het centrum te weren en het (bestaande) inrijverbod   
   voor doorgaand (vracht)verkeer streng te handhaven; 
  - het voor inwoners aantrekkelijker en veiliger te maken per fiets naar het centrum te komen en 
   voldoende stalplaatsen voor fietsen te realiseren; 
  - in het centrum alleen kort parkeren (met parkeerschijf) gratis toe te blijven staan en het     
   parkeren zoveel mogelijk op een beperkt aantal locaties te concentreren;      
  - de bij regen gladde natuurstenen randafwerkingen van trottoirs en in- en uitritten waar nodig  
   adequaat op te ruwen; 
  - in samenwerking met de lokale middenstand een gevarieerd winkelaanbod te bevorderen. 
• De gemeente zal er met inzet van mensen en middelen actief aan bijdragen dat het Dommelhuis 

een succes wordt. Met het oog daarop stimuleert zij een optimaal gebruik van het Dommelhuis 
door verenigingen en organisaties, bewaakt zij continu dat zaken - ook qua exploitatie - lopen 
zoals gewenst en neemt zij proactief maatregelen als bijgestuurd moet worden. Commerciële 
partijen krijgen de mogelijkheid om tegen marktconforme tarieven gebruik te maken van 
vergader- of theaterruimten, althans voor zover dat past binnen de activiteiten en 
programmering van de vaste gebruikers. Hierover maakt de gemeente goede afspraken met de 
beheerder van het Dommelhuis. 
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• De plannen om Breugel weer te laten bruisen worden krachtdadig en in onderlinge samenhang 

verder uitgevoerd. Leidraad daarbij is de in goed overleg met de bewoners opgestelde gebieds-
visie. Naast de al gerealiseerde renovatie van De Boerderij betekent dat: 

  - het realiseren van nieuwbouw voor de basisscholen De Krommen Hoek en De Regenboog op de 
   huidige locatie van de Krommen Hoek (met daarbij de bindende afspraak tussen ouders en    
   school dat kinderen alleen te voet of per fiets naar deze 'groene school' gebracht en opgehaald  
   kunnen worden); 
  -  sloop van het schoolgebouw van De Regenboog en realiseren van woningbouw (bij voorkeur   
   voor jongeren en ouderen) op deze locatie onder het motto 'Wonen in het groen'; 
  - herinrichting van de omgeving van De Boerderij; 
  - nieuwbouw van sporthal De Bongerd (inclusief ontmoetings- en horecavoorziening); 
  - renovatie van in ieder geval het aanzicht van het winkelblok met bovenliggende woningen; 
  - verbinden van De Boerderij, de Bongerd, het winkel-woonblok en de 'woningen in het      
   groen' door een aantrekkelijke parkachtige omgeving met speel- en recreatievoorzieningen. 
  Daarnaast zou Breugel zoals gezegd meer kunnen gaan bruisen door op het Pieter Breughel-   
  plein elke veertien dagen een 'Breughelse Boerenmèrt' mogelijk te maken, waar lokale      
  ecologisch- biologisch verantwoorde agrarische bedrijven hun waren kunnen aanbieden. 
  De gemeente zorgt ervoor dat een en ander binnen de komende raadsperiode (2022- 2026)    
  volledig wordt gerealiseerd. 
• Sporten is gezond voor lichaam en geest, sociaal vormend en verbindend. Sportbeoefening blijft 

daarom voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven. Sportverenigingen worden gekoesterd 
en sportvoorzieningen in stand gehouden. De gemeente is bereid hier zo nodig extra middelen 
voor uit te trekken. Ook meer in het algemeen is het van belang dat de gemeente een gezonde 
levensstijl van de inwoners bevordert. Dat kan door wandelen, fietsen en sporten door middel 
van goede voorzieningen en evenementen te bevorderen. En door voorlichtingsinstanties, 
medische instellingen en consumentenorganisaties een platform te bieden voor het verspreiden 
van verantwoorde informatie over dit onderwerp. Daar zet de gemeente dan ook op in. 

• Culturele verenigingen en voorzieningen (toneel, zang, muziek, theater enzovoorts) zijn bij 
uitstek in een dorpsgemeenschap onmisbaar. Deze blijven dan ook voor iedereen toegankelijk en 
betaalbaar. Het theater in het nieuwe Dommelhuis kan na alle lockdowns in coronatijd wel een 
extra duwtje in de rug gebruiken. De gemeente is bereid voor een en ander zo nodig extra 
middelen vrij te maken.  

• De gemeente verleent medewerking aan culturele en recreatieve evenementen op een dorpse 
schaal, primair gericht op de eigen inwoners. Zij verleent alleen vergunningen en subsidie aan 
evenementen die geen milieuschade, onaanvaardbare lawaaioverlast voor inwoners of 
verkeersonveiligheid veroorzaken. Voorrang wordt gegeven aan nieuwe duurzame 
evenementen, dus bijvoorbeeld eerder aan een rally voor elektrische auto's dan aan de huidige 
ELE-rally. 

• Vrijwilligers zijn de kurk waarop verenigingen en evenementen in een dorpsgemeenschap 
drijven. Het is fantastisch dat zij zich belangeloos voor de gemeenschap inspannen. Zij verdienen 
dat hun inzet wordt beloond en dat zij in het zonnetje worden gezet. Daartoe blijft de gemeente 
jaarlijks een vrijwilligerspenning uitreiken aan iemand die zich als vrijwilliger bijzonder heeft 
onderscheiden. Het Steunpunt Vrijwilligers wordt gehandhaafd en zal zich er extra voor inzetten 
vrijwilligers de mogelijkheid te bieden om zich kennis en vaardigheden eigen te maken die voor 
hun vrijwilligerswerk belangrijk zijn. 
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........  waar je veiligheid in goede handen is ! 
 
 
Je hecht aan je privacy maar wilt wel dat de overheid overlast en criminaliteit signaleert 
en stevig aanpakt. Je bent samen met je buurtbewoners alert op het voorkomen van 
criminaliteit en vandalisme. Je spreekt anderen netjes aan op ongewenst gedrag en seint 
de BOA of wijkagent in als je ongewenste of verdachte zaken in je buurt constateert. Je 
wilt dat politie en BOA's na een tip snel in actie komen. Je ergert je aan de overlast door 
vuurwerk. 
 
 
PvdA-GroenLinks zorgt ervoor dat je veiligheid in Son en Breugel in goede handen is en zet daarom in 
op de volgende zaken.  
 
 
• De gemeente zal alles doen wat in haar vermogen ligt om criminaliteit en ondermijning van de 

samenleving door criminelen tegen te gaan. Hard ingrijpen is bij dat laatste noodzakelijk om te 
voorkomen dat de onderwereld macht verwerft in de bovenwereld. 

• Ter wille van de privacy van burgers mag cameratoezicht in Son en Breugel bij hoge uitzondering 
worden toegestaan en dan alleen op plaatsen, waar veelvuldig sprake is van ernstige overlast 
en/of criminaliteit. 

• Uitbreiding van het aantal BOA's is niet nodig. Wel zullen de beschikbare opsporingsambtenaren 
beter aangestuurd worden en meer gericht worden ingezet op het voorkomen en bestrijden van 
ernstige verkeersovertredingen, overlast en (drugs-)criminaliteit in bebouwde kom én buiten-
gebied. Zij zullen alert reageren op signalen en tips van burgers. Dat geldt ook voor de wijk-
agenten. Goede contacten van BOA's en wijkagenten met de inwoners in de verschillende 
buurten en met  instanties die hulp kunnen bieden bij maatschappelijke problemen is van groot 
belang. De gemeente zet hierop in. 

• Buurtpreventie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners en gemeente/welzijns-
organisaties/politie/BOA's. Een hechte en waakzame samenleving voorkomt criminaliteit en 
vandalisme. Als inwoners oplettend zijn en ongewenste of verdachte zaken direct melden bij de 
instanties,  kunnen deze gericht actie ondernemen. De gemeente zal dit stimuleren. 

• Vuurwerk leidt tot milieuverontreiniging, overlast voor mens en dier, zware letsels en 
vermijdbare  zorglasten. Het bezit van illegaal vuurwerk zal streng worden aangepakt en het 
bestaande verbod op het afsteken van gevaarlijk vuurwerk zal beter worden gehandhaafd. 
Overlast door vuurwerk wordt niet getolereerd. Uiteindelijk is een algeheel verbod op verkoop, 
bezit en afsteken van vuurwerk het beste, maar dat kan alleen op landelijk niveau worden 
ingevoerd. Bovendien zijn over een verbod Europese afspraken nodig om te voorkomen dat 
vlakbij over de grens vuurwerk kan worden gekocht. De gemeente zal hier binnen de eigen 
veiligheidsregio voor pleiten. 

• Het is verstandig in ons land door de overheid gecontroleerde experimenten met wietteelt te 
starten om de criminaliteit de wind uit de zeilen te nemen. Dat kan het beste in regionaal 
verband opgepakt worden. Son en Breugel heeft niet de schaal om zo'n experiment te faciliteren, 
maar stelt zich in de regio wel op als voorstander daarvan. 

 



 

18 
 

Son en Breugel
 
 
 

........  waar je kunt rekenen op een dienstbare overheid ! 
 
 
Je wilt graag in het eigen dorp bij het gemeentehuis binnen kunnen lopen voor een 
paspoort, informatie of inzage in gemeenteraadsstukken. Je vindt de mogelijkheid van 
persoonlijk contact met ambtenaren van belang. De informatievoorziening van de 
gemeente mag in jouw ogen niet alleen via internet toegankelijk zijn. Als ondernemer wil je 
een overheid die met je meedenkt en geen onnodige regels aan je oplegt. Als inwoner wil je 
over belangrijke zaken je visie of wensen kenbaar kunnen maken voordat er beslissingen 
worden genomen. Je wilt dat politiek en overheid dienstbaar zijn en zich inzetten voor 
het algemeen belang. Het groenbeheer mag van jou wel wat beter. 
 
 
PvdA-GroenLinks zorgt ervoor dat je in Son en Breugel kunt rekenen op een dienstbare overheid en 
wil dat bereiken door het volgende na te streven. 
 
 
• Inwoners en belangengroepen kunnen voortaan over voor hen belangrijke onderwerpen al vroeg 

in het proces van beleidsvoorbereiding hun opvattingen en wensen naar voren brengen. Daartoe 
organiseert de gemeente openbare inspraakbijeenkomsten. Dit moet eraan bijdragen dat 
verschillende belangen integer en respectvol worden afgewogen, voordat beleidsplannen 
worden opgesteld en besluiten worden genomen. Dat betekent niet dat iedereen altijd zijn of 
haar zin zal krijgen. Wel zal de gemeente in beleidsplannen beter duidelijk maken hoe met de 
ingebrachte wensen en opvattingen is omgegaan en waarom. De gemeenteraad hakt na weging 
van alle belangen knopen door en neemt een beslissing. Uiteindelijk hebben de kiezers het 
laatste woord: elke vier jaar kunnen zij in het stemlokaal stemmen op de partij die in hun ogen 
de beste keuzes heeft gemaakt. De gemeente draagt er zorg voor dat inwoners actief worden 
geïnformeerd over het verloop van het inspraak- en beleidsontwikkelingsproces, de besluit-
vorming en de uitvoering. Dat bevordert draagvlak voor democratisch genomen beslissingen.  

• De integriteit van ambtenaren, gemeenteraadsleden en bestuurders behoort te allen tijde boven 
elke twijfel verheven te zijn. Zij houden zich dus aan integriteitsnormen, handelen transparant en 
leggen publiekelijk verantwoording af. Dit voorkomt ongewenste beïnvloeding, vriendjespolitiek 
of omkoping en gaat criminele ondermijning van politiek en overheid tegen. In dat kader wordt 
aan de inwoners duidelijk gemaakt dat de inloopuren bij de gemeenteraad en de inspraakuren bij 
bestuurders primair zijn bedoeld voor het bespreken van zaken die van belang zijn voor grotere 
groepen inwoners of van algemeen belang. Persoonlijke zaken worden bij voorkeur mondeling of 
schriftelijk aangekaart bij ambtenaren. Wie persoonlijke problemen, wensen of opvattingen 
kenbaar wil maken aan de gemeenteraad of het College van Burgemeester en Wethouders doet 
dat schriftelijk. Daarmee is gewaarborgd dat de behandeling van deze problemen, wensen en 
opvattingen integer en transparant plaatsvindt. Wie invloed uit wil oefenen op beleid-in-
ontwikkeling, kan dat doen tijdens de hiervoor genoemde openbare inspraakbijeenkomsten. 

• Bij de samenstelling van het College van Burgemeester en Wethouders wordt gestreefd naar 
kwaliteit en afspiegeling van de diversiteit van de samenleving.  
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• Juist in een tijd waarin al snel tweespalt, polarisatie en wantrouwen opduikt, wisselen we in ons 

dorp op een fatsoenlijke en respectvolle manier met elkaar van gedachten over onderwerpen 
van algemeen belang. Ook of juist als er grote verschillen van opvatting bestaan. Het 
maatschappelijke en politieke debat wordt open, eerlijk en constructief gevoerd op basis van 
kennis van zaken en feiten. Lokale politici en bestuurders debatteren primair met elkaar in de 
raadszaal. Nadat een meerderheid na weging van alle belangen een besluit heeft genomen, 
wordt dat gerespecteerd en wordt de uitvoering ondersteund. Zo wordt voorkomen dat de 
democratie en het vertrouwen in de politiek en overheid onder druk komen te staan. 

• De gemeente zet zich ervoor in dat de ambtelijke organisatie kwantitatief en kwalitatief op peil is 
en blijft. Het is in Son en Breugel net als in andere kleine gemeenten moeilijk om ervaren en 
gespecialiseerd personeel vast te houden. Ervaren specialisten stappen nogal eens over naar 
grotere gemeenten of naar advies- en interim-bureaus, waar ze meer uitdaging en een hoger 
salaris krijgen. Als dit probleem niet wordt opgelost, kan het voortbestaan van Son en Breugel als 
zelfstandige gemeente in gevaar komen. Met het oog daarop zal de samenwerking met andere 
gemeenten worden uitgebreid en geïntensiveerd. Door gezamenlijk een projectorganisatie op te 
zetten van waaruit ervaren specialisten ingezet worden bij de betrokken gemeenten, kunnen 
high potentials aangetrokken worden en kunnen aan topspecialisten aantrekkelijke uitdagingen 
en betere arbeidsvoorwaarden worden geboden. Uitgangspunt is verder dat vanuit de politiek en 
door bestuurders op een respectvolle manier met ambtenaren wordt omgegaan. 

• De bestaande samenwerking met Nuenen en Geldrop/Mierlo in de Dienst Dommelvallei wordt 
gecontinueerd en waar zinvol uitgebreid. Daarnaast wordt samenwerking gezocht met andere 
gemeenten. Ook blijft ingezet worden op regionale afstemming en samenwerking in het kader 
van het Stedelijk Gebied Eindhoven, de Metropoolregio Eindhoven, Brainport Eindhoven en 
andere regionale samenwerkingsverbanden. 

• De gemeente zal blijven aansturen op een robuuste financiële huishouding, waarbij er voldoende 
reserves zijn om noodzakelijke investeringen te kunnen doen en niet altijd te vermijden tegen-
vallers op te kunnen vangen. Bij het inzetten van financiële ruimte wordt de hoogste prioriteit 
gegeven aan beleid dat erop is gericht maatschappelijke voorzieningen voor iedereen en met 
name voor de minima toegankelijk en betaalbaar te houden. 

• De Onroerende Zaak Belasting (OZB) was in Son en Breugel tot voor kort lager dan het landelijk 
gemiddelde. Daarvan profiteren vooral eigenaren van grote woningen en bedrijfspanden. 
Aansluiten bij het gemiddelde tarief is hier de gulden middenweg. Verdere verhogingen vinden 
alleen in uitzonderlijke situaties plaats. Voor gemeentelijke heffingen en leges worden maximaal 
kostendekkende tarieven gehanteerd. 

• Uitgangspunt van het economisch beleid is dat (startende) ondernemers gebaat zijn bij een 
lokale overheid die met hen meedenkt, goede publieke voorzieningen waarborgt en geen 
bureaucratische blokkades opwerpt. Maatwerk is wenselijk, net als bescheiden legestarieven en 
bij starters soms uitstel van betaling van leges. Bij het inkopen van goederen en diensten zal de 
gemeente binnen de wettelijke mogelijkheden en financiële en kwalitatieve kaders voorrang 
geven aan lokale ondernemingen. 

• Hoewel een adequaat groenbeheer primair de verantwoordelijkheid is van de gemeente, zal de 
gemeente inwoners steunen die samen groenstroken in hun buurt willen inrichten en 
onderhouden. Dat is goed voor de samenhang tussen mensen en de betrokkenheid bij het groen. 
De gemeente zal hier gelden voor vrij maken. De kwaliteit van het groenbeheer door de 
gemeente zelf wordt verbeterd. 
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PvdA-GroenLinks Son en Breugel 
 

heeft een groeiende groep enthousiaste en actieve leden! 
 

Wil jij ook meedenken, -praten en -doen? 
 

Wordt dan lid van  
 

                                  of         
 
                    www.pvda.nl/word-lid                      www.groenlinks.nl/word-lid  
 

 
 

 

Voor meer informatie kun je terecht op onze website: 
www.pvda-groenlinks-sonenbreugel.nl 

 

Stuur je vragen of reacties per e-mail naar: 
info@pvda-groenlinks-sonenbreugel.nl 

 
 


