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Het presenteren van het verkiezingsprogramma is voor mij nieuw. Ik merk dat het een dubbel gevoel met
zich meebrengt. Enerzijds voel ik trots omdat we iets moois willen voor Laarbeek. Anderzijds ben ik
realistisch. Konden en kunnen we al onze plannen en ideeën wel waarmaken? Hoe is dat in de afgelopen
raadsperiode gegaan? Konden we onze ambitie waarmaken samen met de andere partijen?
 
Deze tijd met corona brengt grote onzekerheid mee voor iedereen. Ondernemers worstelen met
maatregelen en sluitingen. De scholen hebben het lastig, bijvoorbeeld met online onderwijs. En ook de
jongeren en ouderen die met de maatregelen moeten omgaan, hebben het niet gemakkelijk. Hoe gaat het
volgend jaar? En wat kunnen wij daar als politiek in betekenen?  
 
Tussen ondernemer, leraar, mantelzorger en pensionado bestaan verschillen, maar we moeten het samen
doen. Niet alleen wat corona betreft, maar ook het ontwikkelen en bouwen aan een mooi Laarbeek. We
hebben al hele mooie kernen. Daar mogen we trots op zijn. Toch valt er nog wat te verbeteren en te
veranderen, want meegaan met de tijd hoort er ook bij. Een mooi Laarbeek is meer dan alle kernen bij
elkaar. Elke kern vraagt om acties op maat. Mariahout heeft meer nodig dan alleen een school en een kerk.
Aarle-Rixtel heeft echt meer woningen nodig. In Lieshout moet er een goede invulling komen voor de
Heuvel. De verkeersproblematiek rond de Beekse brug in Beek en Donk dient opgelost te worden. Dit alles
bespreken we in onze partij. Een partij met enthousiaste mensen van jong tot oud. Maar helaas nog te
weinig mannen én vrouwen, afkomstig uit alle kernen van Laarbeek. Er zouden meer vrouwen in onze partij
actief mogen zijn. Gelukkig hebben we al een aantal jonge vrouwen die iets willen betekenen in de politiek.
Bij Jong PNL krijgen zij kansen om politiek actief te zijn binnen onze partij. De jeugd heeft de toekomst en
dat geldt bij ons zeker voor hen.

In de raadsperiode 2022-2026 wil PNL zich maximaal inzetten om de doelen in dit programma te realiseren.
We beseffen dat dit alleen samen kan. De komende jaren wordt er veel van ons allemaal gevraagd. De
corona crisis is nog niet voorbij, maar we komen de tegenslagen te boven. Zeker als we samenwerken met
andere partijen. We moeten iedereen gelijke kansen geven. We moeten ongelijkheid tegengaan. Dat begint
op de scholen. Als voormalig directeur basisonderwijs draag ik bijvoorbeeld een warm hart toe aan
stichting Leergeld. Wat zou het mooi zijn als deze organisatie zichzelf kan opheffen, omdat die niet meer
nodig is. Dat geldt evenzeer voor de voedsel- en kledingbank. Als die zich kunnen opheffen, is er heel veel
bereikt. Maar ik ben realistisch en heel blij dat we in Laarbeek genoeg vrijwilligers hebben die deze
prachtige initiatieven draaiend houden. Dit verkiezingsprogramma is de aanzet daartoe. We maken hierin
keuzes die belangrijk zijn voor al onze burgers. Ik kan hier niet alles noemen. Er is een gebrek aan
woningen, de leefbaarheid van de kernen vraagt aandacht, evenals veiligheid en duurzaamheid. En nog veel
meer. Te veel om op te noemen. We staan SAMEN voor deze belangrijke taak. Als inwoner levert u een
bijdrage door op 16 maart te kiezen.

In dit programma kunt u zien welke koers PNL kiest om van Laarbeek op alle fronten een gezonde
gemeente te maken. Ik nodig u daarom uit ons programma met interesse te lezen en PNL te steunen, zodat
we de komende 4 jaar onze doelen realiseren. Kortom: PNL hoopt op uw steun en uw stem op 16 maart.

Inleiding
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1. Financiën

Laarbeek schrijft op dit moment groene cijfers. Dat is goed voor iedereen in onze gemeente. De manier
waarop dit is gelukt, is echter niet de wijze waarop PNL dat wil doen. Met een extreem grote OZB-
stijging van 28% in 2020, die vanaf dat moment jaarlijks -aangevuld met verhogingen- betaald moet
worden, zijn de tekorten aangevuld. Daarbij heeft Laarbeek het ‘geluk’ dat de rijksoverheid voor 2022
enkele miljoenen euro’s meer overmaakt dan in de afgelopen jaren. Als we echter naar het
uitgavenpatroon van de gemeente kijken dan baart ons dat zorgen. In vier jaar tijd zijn de uitgaven met
liefst €18.5 miljoen gestegen. Dat is een stijging van bijna 42%. Een dergelijke stijging van uitgaven is
ons inziens niet vol te houden.
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Visie PNL

Net als bij de meeste mensen thuis, moet ook de gemeente te allen tijde scherp kijken naar de
uitgaven. Doen wat moet, maar ook kijken waar het wellicht wat minder kan. Evengoed als
thuis moet soms besloten worden iets niet, of op een andere -goedkopere- manier  te doen.
Wanneer iedereen bereid zou zijn om ieder jaar meer belasting te betalen, is er financieel heel
veel mogelijk. 

Uit een representatief onderzoek van de Rekenkamer blijkt echter dat bijna alle inwoners van
Laarbeek (93% !!) kiest voor verlaging (33%) of geen grote verschuiving (60%) van lasten (zoals
OZB) t.o.v. onderhoud van voorzieningen en subsidieverstrekking. Ook op het gebied van
groenonderhoud maken de Laarbeekse inwoners duidelijke keuzes in het onderzoek. Ook hier
wil een grote meerderheid (79%) geen grote verschuivingen (52%) of zelfs goedkoper en dus
beperkter groenonderhoud (27%), met keuzes tussen kernen en het buitengebied. Toevallig
allemaal precies zoals PNL dat altijd al heeft uitgedragen en graag wil.   

Bijna de helft van alle Laarbeekse kiezers heeft al meerdere keren PNL als grootste partij
verkozen. Eén van de belangrijke redenen hiervoor is geweest het financiële beleid dat PNL wil
voeren. Vele jaren zat PNL mee aan het roer en zorgde het voor een financieel gezonde
gemeente, met geweldige voorzieningen. Ondanks die luxe waren we altijd voorzichtig met
onnodige uitgaven en hielden we de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk. Dat beleid
willen we graag weer terugbrengen in Laarbeek.

Hoe willen we dat doen?
Kritisch zijn op uitgaven - Geen (leuke) onnodige uitgaven doen. 
Terughoudend zijn met gemeentelijke lastenstijging. Ook voor bedrijven.
OZB voor particulieren en bedrijven mag geen sluitpost van de begroting zijn.
Scheiden van afval moet lonen en zorgen voor minder kostenstijging voor inwoners.

Afvalstromen zoveel mogelijk veranderen in grondstofstromen.
Zorgverleners moeten beter gecontroleerd worden op hun financiële handel en wandel. 

Er mogen geen grote winsten gemaakt worden over de rug van de premie- en
belastingbetaler.
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2. Woningbouw

In de afgelopen jaren is er steeds te weinig gebouwd om het woningtekort op te vangen. Hierbij komt
dat er amper concrete nieuwe plannen zijn om woningbouw de komende jaren mogelijk te maken. Het
tekort is er vooral in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout. Maar ook Mariahout heeft de grens van haar
mogelijkheden bereikt. In Beek en Donk is er voor de komende jaren nog voldoende plancapaciteit.
Echter ook hier is alertheid geboden.
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Visie PNL

De komende raadsperiode willen we minimaal het aantal woningen realiseren dat nodig is om
aan de Laarbeekse behoeften te kunnen voldoen. We zetten in op betaalbare woningen, in
zowel de huur- als de koopsector. Belangrijk voor de betaalbaarheid is het betaalvermogen van
de verschillende doelgroepen. Extra aandacht voor starters is in de huidige markt essentieel.
Dat geldt ook voor ouderen. Zij laten tenslotte meestal een gezinswoning achter en bevorderen
hiermee de noodzakelijke doorstroming.

Hoe willen we dat doen?
Aan de slag met nieuwe woningbouwplannen (inbreiden + uitbreiden).

Vooral in de kernen Aarle-Rixtel en Lieshout, maar ook voor de kern Mariahout door het
aanwijzen van toekomstige bouwlocaties. In Lieshout en Aarle-Rixtel willen we extra
aandacht voor betaalbare (huur/koop-)woningen voor jongeren om hen voor deze
kernen te behouden.
Particuliere initiatieven krijgen zoveel als mogelijk de ruimte. Inwoners moeten
mogelijkheden hebben om zelf hun woning te bouwen.

Met de woningbouwcorporaties die in Laarbeek actief zijn, worden duidelijke afspraken
gemaakt om hun woningvoorraad hier uit te breiden.
Deels voorrang geven aan eigen inwoners bij de verdeling van woningen.
Herstructureringsfonds t.b.v. woningbouw in het goedkopere segment.

PNL wil een herstructureringsfonds. Hierin worden winsten uit de grondexploitatie
gereserveerd voor woningbouw in het goedkopere segment. Hierdoor kan de gemeente
Laarbeek de regie nemen bij het ontwikkelen van goedkopere, betaalbare koop- en
huurwoningen en waar nodig financiële middelen beschikbaar stellen. 

Legeskosten en de grondprijs mogen geen belemmeringen zijn of worden om betaalbare
woningen te bouwen.
De Starterslening blijft bestaan en wordt geïndexeerd aan de huizenprijzen.
De 'Blijverslening' komt opnieuw op de agenda.  Met de Blijverslening kunnen inwoners
aanpassingen aan hun huis doen, zodat ze er kunnen blijven wonen.
Gebruik maken van woningsplitsing als één van de oplossingen voor het woningtekort.
Tiny Houses en/of tijdelijke woningen aan de randen van de kernen kunnen een tijdelijke
oplossing zijn.
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3. Klimaat en
duurzaamheid

Duurzaamheid is een uitgangspunt in alle onderdelen van ons partijprogramma. Het is een
grondhouding voor alle besluiten en staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel van de besluitvorming.
Zo komt duurzaamheid bijvoorbeeld terug bij afvalstoffenheffing, woningbouw, openbare ruimte, maar
ook bij financiën. Duurzaamheid is toekomstgericht, en het is rekening houden met alle facetten van
nu én van de generaties na ons.

Verkiezingsprogramma / Pagina 6



Visie PNL

Er is veel geld beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsprojecten. PNL wil deze uitgaven de
komende periode tegen het licht houden en kritisch kijken waar duurzaamheid een
meerwaarde heeft voor Laarbeek en haar inwoners. Wij vinden het belangrijk dat investeringen
in duurzaamheid terugvloeien naar de gemeenschap, zodat meer mensen van het geld gebruik
kunnen maken. Een goed voorbeeld hiervan is de duurzaamheidslening die PNL heeft
voorgesteld. Hierbij leent men geld van de gemeente voor duurzame investeringen (zoals
zonnepanelen of isolatie). Met de besparing die dat oplevert, betaalt men de lening aan de
gemeente terug. 

Hoe willen we dat doen?
Inzetten op isoleren, de belangrijkste manier om energieverbruik te verminderen.
Bij het opwekken van duurzame energie richten we ons eerst op het aanleggen van
zonnepanelen op daken van woningen en bedrijfsgebouwen.
Er komen geen windmolens in Laarbeek zonder steun van de omwonenden.
Er komen geen grootschalige proeven met onbewezen technieken. In plaats daarvan bieden
we ruimte voor kleinschalige proeven met innovatieve technieken voor het verwarmen van
gebouwen.
De duurzaamheidslening blijft in stand en wordt zo nodig periodiek bijgesteld.
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4. De Laarbeekse
kernen

In iedere kern van Laarbeek zijn voorzieningen aanwezig: scholen, kindcentra, dorpshuizen,
ontmoetingsruimten, speelveldjes, ruimten voor culturele voorzieningen en sport. Niet alleen de
voorzieningen waar gemeente, verenigingen en organisaties verantwoordelijk voor zijn behoren hier
echter toe. Ook winkels, horeca, openbaar vervoer, e.d.. Al deze voorzieningen borgen de leefbaarheid
in de kernen.
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Visie PNL

Leefbaarheid gaat over de mate waarin een kern, buurt of ander gebied aantrekkelijk en/of
geschikt is om te wonen en/of te werken. Als gemeenschap moeten we, steeds meer samen,
proberen deze voorzieningen op peil te houden. Vrijwilligers, ook mantelzorgers en mensen die
spontaan iets organiseren voor hun buurt, dorp of de hele gemeente, zijn hierbij van
levensbelang. PNL vindt het dan ook belangrijk dat deze vrijwilligers gestimuleerd en
gefaciliteerd worden door de gemeente. Bij het stimuleren en waarderen dat jongeren
vrijwilligerswerk verrichten en zich inzetten voor de maatschappij is nog een slag te maken.
Met Jong-PNL gaan we ons daarvoor inzetten.

Hoe willen we dat doen?
Ontmoetingscentra ook open tijdens vakantieperiodes.

Inwoners die in deze periode thuis zijn, moeten hiervan gebruik kunnen maken. Dit is
belangrijk voor het onderhouden van sociale contacten en tegen eenzaamheid.

(Bereikbare) voorzieningen in iedere kern zoveel mogelijk behouden.
Samen met inwoners/betrokkenen naar mogelijkheden zoeken.

Alle Laarbeekse kernen zijn even belangrijk en krijgen dus evenveel aandacht.
Daarnaast willen wij in de komende raadsperiode specifieke aandacht voor:

Mariahout
Woningbouw op locatie D’n Hoge Suute 2.
Fietspad Sonseweg.
Herbestemmen leegstaande horecapanden.

Lieshout
Ontwikkelingen  aan de Heuvel en omgeving. Hierbij is de mening van de
Lieshoutse inwoners mede bepalend.
Verkeersveiligheid Deense Hoek (bijv. aanleggen rotonde).
Onderzoek naar nieuwe woningbouwlocaties.

Aarle-Rixtel
Verkeersveiligheid en -drukte Dorpsstraat + kerkplein (alternatieve route?).
Uitbreiding aan de rand (Buizerdstraat).
Natuurontwikkeling Gulden Land (geen horeca) op de kop van Aarle-Rixtel.
Herbestemming basisschool Brukelum (woningen).

Beek en Donk
Oplossing voor knelpunt bij de Beekse Brug.
Oplossing capaciteitsprobleem Sparta’25 (Net voor het einde van de raadsperiode
is het college met een voorstel gekomen. PNL dringt hier al jaren op aan).
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5. Buitengebied en
natuur

Laarbeek is een landelijke gemeente met veel buitengebied. PNL vindt dat er een goede balans moet
zijn tussen de kernen en het buitengebied. Er moet voortdurend een afweging gemaakt worden tussen
behoud van de natuur en mogelijkheden voor de bestaande land- en tuinbouw. Deze maken immers
ook een onvervreemdbaar onderdeel uit van het buitengebied. In de omgevingsvisie staat per specifiek
gebied beschreven wat we in het buitengebied wel of niet willen toestaan. Deze omgevingsvisie
buitengebied wordt gedurende de komende jaren onderdeel van het omgevingsplan. Hierin staat tot in
detail beschreven wat er op welke manier mogelijk is.
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Visie PNL

Wat de omgevingsvisie buitengebied betreft is PNL vooral voorstander van het kijken naar
mogelijkheden. Duurzame ontwikkelingen in de agrarische sector moeten mogelijk blijven en
kunnen worden ingepast in de omgeving. Er dient uiteraard altijd rekening gehouden te worden
met de gezondheid en het leefklimaat van buurtbewoners. Het buitengebied moet een plek zijn
waar wonen, de agrarische sector, recreatie, zorgboerderijen en de natuur, in een goed
afgestemde mix mogelijk zijn.

Hoe willen we dat doen?
Geen extra regels bovenop landelijke en provinciale regelgeving agrarische sector.

Door lokale regelgeving neemt de wirwar aan regels verder toe. Voor de huisvesting
van seizoenarbeiders is het noodzakelijk om maatwerk te leveren, met aandacht voor
de omgeving en omwonenden.

Brede plattelands bestemming (eenvoudige regels wat in het buitengebied wel/niet mag). 
Kwaliteitsverbetering buitengebied.

Initiatieven moeten een bijdrage leveren aan een economisch, ecologisch, ruimtelijk, en
sociaal-maatschappelijk krachtig gebied.
Tegengaan van verrommeling (b.v. leegstaande panden die verpauperen). 

Prominente plek voor wandel- en fietspaden in het buitengebied.
Voor inwoners en toeristen heeft Laarbeek een prachtig buitengebied waar fietsers en
voetgangers van kunnen genieten. Dit kan alleen wanneer de gemeente zorgt voor
goede wandel- en fietspaden. 

Recreatie in het buitengebied.
Natuur, waar mogelijk en niet ongewenst, toegankelijk houden voor mensen. 
Recreatie uiteraard alleen wanneer dit niet slecht is voor de aanwezige natuur.

Natuur moet natuur blijven.
Voorkomen dat natuur onnodig wordt opgeofferd voor andere doeleinden. Als
voorbeeld noemen we het plan voor horeca in het Gulden Land (kop van Aarle-Rixtel).
Sinds een PNL-motie hierover is aangenomen, is dat van de baan. 
De biodiversiteit in Nederland is afgenomen tot circa 15% van de oorspronkelijke
situatie. De gemeente moet zorgen dat de natuur in het buitengebied ook echt natuur
kan zijn en kan blijven. In 2021 heeft PNL middels een unaniem aangenomen motie
aanzet gegeven tot het aanbrengen van vlechtheggen in het buitengebied, die een
streekgebonden en cultuurhistorische basis bieden voor het vergroten van flora en
fauna rond akkers en weilanden.
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6. Jong en oud

De ideale samenstelling van een gemeenschap bestaat uit een gezonde mix van jonge en oudere
mensen. De bevolkingsprognoses voor Laarbeek laten echter zien dat we sterk gaan vergrijzen. Daarbij
trekken steeds meer jongeren naar elders (vaak een stad). Voor de leefbaarheid is dat niet goed.
Vergrijzing zorgt er o.a. voor dat verenigingen minder leden en vrijwilligers krijgen, dat -zeker bepaalde-
ondernemingen en winkels het moeilijker krijgen of zelfs verdwijnen, scholen minder bestaansrecht
hebben, onrendabel openbaar vervoer verdwijnt, huisvestingsproblemen steeds lastiger worden (meer
ouderen die een manier van zorg nodig hebben) en dat er steeds minder activiteiten zijn. Gemeenten
hebben taken en verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, jeugd en werk & inkomen. Belangrijke
onderwerpen, waar iedereen mee te maken heeft.
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Visie PNL

Een groot probleem wat om oplossingen vraagt is huisvesting voor jong en oud. Ouderen
willen vaak graag naar een wat kleinere, beter toegankelijke en liefst levensbestendige woning
op een gunstig gelegen plek in de eigen woonplaats, mits deze goed betaalbaar is. Zij leveren
dan een grotere woning in voor gezinnen. Door ouderen geen gunstig perspectief te bieden,
blijven ze op de plek waar ze zitten. Jongeren willen vaak ook graag in het eigen dorp blijven
wonen. Er moeten voldoende nieuwe woningbouwplannen komen voor de middellange en
lange termijn. Alleen dan kunnen we blijven zorgen voor een gezonde mix van jonge en oudere
inwoners.

Ook is het belangrijk om jonge mensen te betrekken in de gemeenschap en de lokale politiek.
PNL heeft als enige politieke partij in Laarbeek een eigen jongerenafdeling. Jong PNL
vertegenwoordigt jonge mensen in Laarbeek. Dit doen zij door zowel binnen als buiten de
lokale politiek diverse activiteiten en projecten te organiseren. Ook is Jong PNL goed
vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Laarbeek en het bestuur van PNL. In de afgelopen
jaren heeft Jong PNL zich bijvoorbeeld ingezet om de starterslening te actualiseren en om
middelbare scholieren te informeren over de lokale politiek. Natuurlijk gaat Jong PNL ook de
komende jaren weer volop aan de slag voor alle jonge mensen in Laarbeek.

Hoe willen we dat doen?
Middellange en lange termijn woningbouwplannen opstellen.
Zorgen dat jonge mensen in de eigen gemeente kunnen- en willen blijven wonen.
Doorstroming in betaalbare huisvesting tussen generaties mogelijk maken.
Faciliteren van activiteiten om de leefbaarheid (ook voor jongeren) te stimuleren.
Onder andere via Jong PNL meer jongeren bewegen zich te mengen in de lokale politiek en
gemeenschapszin.
Zorgen dat er balans is tussen de beschikbare financiën en de kwaliteit van zorgverlening.

Er is vaak sprake van samenhangende problemen op deze gebieden. De aanpak
daarvan kan het best dichtbij de burger met die problematiek georganiseerd worden.
Ouderen raadplegen wat hun wensen zijn via achterban en MooiLaarbeekKrant. 
Met het oog op de vergrijzing zouden we naast Jong PNL ook OPNL (Oud-PNL) willen
plaatsen. Samen kunnen zij kijken wat voor hen gezamenlijk ‘optrekken’ kan
betekenen.
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7. Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Laarbeek is afhankelijk van een goede infrastructuur. Knelpunten als bruggen,
stoplichten en files zorgen voor vertragingen bij het woon- en werkverkeer. Ondernemers, die o.a.
belangrijk zijn voor de plaatselijke werkgelegenheid, vestigen zich logischerwijs liefst in een gebied
waar de bereikbaarheid goed is. Daarnaast veroorzaakt sluipverkeer overlast en verkeersonveiligheid.
Het is bij vele Laarbekenaren een doorn in het oog en de klachten hierover nemen alsmaar toe.
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Visie PNL

PNL vindt het belangrijk dat de bereikbaarheid van Laarbeek goed is. Al geruime tijd wordt er
gesproken over de problemen rondom de Beekse Brug in Beek en Donk. PNL blijft druk zetten
om snel tot een gedragen en adequate oplossing te komen voor dit en andere belangrijke
knelpunten. Het is belangrijk dat de doorstroming op de verbindingswegen van Laarbeek
voldoende is, zodat de verkeersproblematiek in de kernen afneemt. Daarnaast blijft PNL
inzetten op het vergroten van de verkeersveiligheid bij gevaarlijke of onoverzichtelijke locaties.

Hoe willen we dat doen?
We blijven druk zetten om snel tot een gedragen en adequate oplossing te komen voor de
problemen bij de Beekse Brug in Beek en Donk.
Samen met inwoners en dorpsraden worden oplossingen bedacht om sluipverkeer tegen
te gaan en de verkeersproblematiek in de kernen aan te pakken.
Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt gestimuleerd, onder andere door:

Blijvend in te zetten op snelfietsroutes.
Het ondersteunen van buurtbussen.
Bij vervoersbedrijven te hameren op aantrekkelijke busroutes en rijtijden.
Fietsenstallingen bij de bushaltes te vergroten, zoals bij de Bavaria-rotonde.
Autoparkeerplaatsen te creëren bij de bushalte bij de Bavaria-rotonde.

Er komt een oplossing voor de verkeersveiligheid op de kruising Deense Hoek/N615 in
Lieshout.
Voorzover mogelijk blijven we inzetten op een N279 met 2x2 rijbanen om zo de
bereikbaarheid van Laarbeek en de verkeersveiligheid te verbeteren. Na de uitspraak van
de Raad van State, in december 2021, is het echter afwachten hoe dit proces verder gaat
verlopen. Wellicht kan het tracé in delen worden opgedeeld, waardoor bepaalde stukken
eerder uitgevoerd kunnen worden.
Er komt een oplossing voor de verkeersveiligheid van het fietspad bij de Sonseweg.
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8. Inwoners en
participatie

Dat het vertrouwen in de politiek -vooral vanwege de invloed hierop vanuit de landelijke politiek-
dalende is, klinkt niemand vreemd in de oren. Dit bevordert niet het overleg en de samenwerking
tussen inwoners en gemeente. Toch willen inwoners meepraten over- en vaak ook meedoen met
onderwerpen die hen aangaan. Inwoners zijn ervaringsdeskundigen van hun eigen wijk, dorp en
vereniging. Door samen te werken met inwoners kan het draagvlak van verschillende plannen worden
vergroot. Juist om deze reden zijn de dorpsraden van de vier kernen van Laarbeek zo belangrijk. Ook
vormen zij een goed en laagdrempelig aanspreekpunt voor inwoners en wijken die goede ideeën of
juist reële zorgen hebben.
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Visie PNL

In de komende periode wil PNL de samenwerking met de inwoners graag verder vorm geven.
Het is belangrijk dat deze samenwerking meer structuur krijgt en dat inwoners echt betrokken
worden gedurende het hele proces, vanaf een idee tot en met de uitwerking. Op voorstel van
PNL -uit het verkiezingsprogramma 2018- is in de afgelopen raadsperiode een nieuwe
vergaderstructuur uitgewerkt. Hierin is veel meer plek voor inwoners en deskundigen om mee
te praten binnen de politieke arena. Met ingang van de nieuwe raadsperiode gaat deze nieuwe
manier van werken van start.

Vertrouwen tussen mensen kan er alleen zijn als er op basis van gelijkwaardigheid met elkaar
wordt gesproken en gehandeld. Echt luisteren en er vervolgens -indien mogelijk en gewenst-
iets mee doen is daarbij cruciaal. Afspraken nakomen en uitleggen waarom iets wel of juist
niet mogelijk is, is minstens even belangrijk.

Hoe willen we dat doen?
Vertrouwen herstellen in politiek en gemeentebestuur.

Meer inspraak voor inwoners, doen wat beloofd wordt, en betere communicatie met
inwoners.

Mogelijkheid voor inwoners om echt mee te doen.
Dorpsraden zijn een belangrijke bron van informatie. Zij staan midden in de
samenleving en zijn laagdrempelig bereikbaar.
Besluiten goed en duidelijk uitleggen.
Participatie (meepraten en meedoen) een belangrijke plek geven.
Inwoners, dorpsraden, wijken en verenigingen krijgen goede en tijdige
informatievoorziening over zaken waar zij bij betrokken zijn.
Inwoners moeten pro-actief worden benaderd wanneer zij nuttige inbreng kunnen
leveren over specifieke onderwerpen in vergaderingen. Dat kan b.v. door
bijeenkomsten te houden, maar ook door raadpleging via e-mail of online vragenlijsten.
Inwoners worden uitgenodigd voor themavergaderingen die de gemeenteraad
regelmatig houdt. Deze kunnen zowel fysiek, als ook online worden gevolgd.
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9. Ondernemers

Een goed ondernemersklimaat is belangrijk voor iedere gemeente, ook voor Laarbeek. Laarbeek ligt
aan de rand van Brainport. Er is veel bedrijvigheid op allerlei gebieden: ambachtelijke bedrijven,
(fijn)metaal, hightech, transport, agrarische bedrijven, detailhandel, food, horeca en recreatiebedrijven
enz… Al deze bedrijven zijn goed voor de lokale werkgelegenheid en zorgen voor levendigheid en
bedrijvigheid in Laarbeek. Ook steunen ze vaak verenigingen en/of evenementen; financieel of middels
inzet van middelen.
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Visie PNL

PNL is groot voorstander van samenwerkende ondernemers. Het gaat ons echter tot op heden
te ver om hen verplicht bij te laten dragen aan het ondernemersfonds. Alleen wanneer dit
vanuit de ondernemers in meerderheid gewenst is, zou de gemeente zich mogen mengen. 

Laarbeek heeft veel te bieden voor recreanten. Bezoekers zijn economisch goed voor een
groot aantal ondernemers in onze gemeente. Overnachten kan in een hotel, op een camping of
in een B&B. Voor de toeristen die via het water een bezoekje brengen aan Laarbeek is een
perfect startpunt de passantenhaven in Aarle-Rixtel. Met voorstellingen voor jong en oud zijn
er het Mariahoutse Openluchttheater en het Dorpstheater in Lieshout. Muziekliefhebbers
kunnen terecht bij WiSH Outdoor, het Oktoberfest in Aarle-Rixtel of één van de vele andere
muzikale evenementen en optredens. Voor een hapje en een drankje hebben we diverse
horecagelegenheden. Eén van de vele fiets- of wandeltochten maken in Laarbeek en omgeving
is meer dan de moeite waard. Wij zijn van mening dat (dag)recreatie zoveel mogelijk onder de
aandacht van bezoekers aan Laarbeek bekend moet worden gemaakt. Het zorgt voor
levendigheid in onze kernen en het buitengebied. Tevens is het goed voor (een deel van) onze
ondernemers. De komst van o.a. stichting Toeristisch Laarbeek levert hier een belangrijke
bijdrage aan. PNL wil blijvend inzetten op de promotie van verblijven en recreëren in Laarbeek.

Hoe willen we dat doen?
Meedenken met ondernemers (kijken naar kansen en mogelijkheden).

De gemeente moet voor bedrijven goed bereikbaar zijn (korte lijnen) en voldoende
faciliteren. De gemeente moet meedenken over de mogelijkheden om deze bedrijven te
behouden én nieuwe bedrijven aan te trekken, zonder te vervallen in onnodig
langlopende procedures. 

Zorgen voor een goed vestigingsklimaat
Voldoende bedrijventerrein beschikbaar hebben.
Zorgen voor een goede bereikbaarheid.
Gemeentelijke lasten voor ondernemers beperkt houden.

Reële evaluatie Ondernemersfonds na afloop huidige periode.
De komende periode zullen wij ons opnieuw beraden over ons standpunt t.a.v. het
Ondernemersfonds Laarbeek. Buiten dat we kijken wat het fonds heeft bereikt,
luisteren wij ook weer naar de aangesloten ondernemers én het bestuur van het fonds. 

Stimuleren recreëren en verblijven in Laarbeek.
Ondersteunen van blijvend inzetten op promotie van recreëren en verblijven in
Laarbeek via ondersteuning van toeristisch Laarbeek en Land van de Peel. 
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10. Openbare orde en
veiligheid

Veiligheid is méér dan ‘meer blauw op straat’. Veiligheid is ook goede brandweerzorg,
verkeersveiligheid, veilige leefomgeving en hulpdiensten die snel ter plaatse zijn. Veiligheid is ook
voorzorgsmaatregelen nemen om calamiteiten te voorkomen bij evenementen en feesten. Tevens is
het ook een gevoel: bij een donker stuk weg, plantsoen of achterpad kan men zich onveilig voelen.
Maar ook een luidruchtige samenscholing van een groep mensen kan een onveilig gevoel oproepen.
Daarnaast komt ondermijning helaas steeds vaker in het nieuws, ook in onze eigen gemeente. Het is
belangrijk dat we als gemeente het hoofd bieden aan alle vormen van (drugs)criminaliteit.
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Visie PNL

PNL vindt het belangrijk dat Laarbeek een veilige gemeente is en blijft. Om een goede, mooie
en veilige leefomgeving te behouden wordt er van de inwoners verwacht dat ze zich aan de
regels houden. Regels die landelijk, provinciaal maar ook lokaal zijn afgesproken. Wij vinden
dat deze regels regelmatig geëvalueerd moeten worden door de gemeente met de diverse
organisaties (en eventueel de hulpdiensten), zodat de veiligheidsregels actueel, praktisch en
uitvoerbaar blijven. Zo blijft Laarbeek een mooie en fijne gemeente om te wonen, werken en
recreëren. 

Hoe willen we dat doen?
De politie en handhaving blijft aanspreekbaar.
Veiligheidsregels voor onder andere verenigingen moeten helder en eenduidig zijn.
De gemeente moet handhavend optreden tegen overtreders van wet- en regelgeving.
De organisatie van buurt-WhatsApp-groepen wordt gestimuleerd.
Er wordt voldoende verlichting geplaatst op plekken waar dit nodig is om het
veiligheidsgevoel en de verkeersveiligheid te waarborgen.
Groen moet goed onderhouden blijven om uitzicht op de omgeving te houden.
Er wordt goed samengewerkt met de Veiligheidsregio om brandweerzorg en
ambulancedienst op peil te houden en aanrijtijden kort te houden.
Er is voldoende aandacht voor de aanpak van ondermijning, bijvoorbeeld door deelname
aan het PIT (Peelland Interventie Team) in stand te houden.
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11. Onderwijs

Onze kinderen zijn onze toekomst. Hun ontwikkeling is dus van groot belang. Uiteraard begint hun
opvoeding, en alles wat ze in hun belangrijke eerste levensjaren leren, thuis. Wanneer deze eerste jaren
niet goed gaan, wordt het vervolg hierop niet eenvoudiger. Steeds vaker krijgen kinderen te maken met
opa’s, oma’s, kinderopvang of anderen die hen de dag door helpen terwijl hun ouders werken. Het
aantal mensen dat van invloed is op de opvoeding wordt dus steeds groter. De meeste kennis gaan ze
vanaf hun vierde jaar echter opdoen op school.

Verkiezingsprogramma / Pagina 22



Visie PNL

Laarbeek heeft in iedere kern tenminste één basisschool. De huisvesting hiervan is op orde.
Kinderen kunnen hierdoor de eerste acht jaren van hun schoolgaande tijd doorbrengen in hun
eigen veilige omgeving, zo dicht mogelijk bij huis. Ook kinderen die uiteindelijk via het VMBO
het middelbaar onderwijs ingaan, hoeven daarvoor Laarbeek niet uit. VMBO De Laarbeecke,
onderdeel van de Onderwijsgroep Oost-Brabant (voorheen Commanderij College), is een
prachtige en moderne school waar het fijn is om te werken en leren. Een grote uitdaging is het
tekort aan onderwijzend personeel in ons land. Voor het overgrote deel kunnen we daar als
gemeente niet veel aan doen. Goede huisvesting van scholen en daardoor een prettige
werkomgeving kan echter ook helpen onderwijzend personeel aan te trekken en te behouden.
Daar hebben we als gemeente wel invloed op. Waar we nog eens goed naar willen kijken is de
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De gemeente heeft voor dit beleid gekozen voor
zogenaamd maatwerk. Echter onduidelijk is of dit ook succesvol is gebleken. In de praktijk kan
het gevolg hiervan zijn dat hulp pas komt, wanneer de problemen al groot zijn en dus achter de
feiten aan wordt gelopen.

Hoe willen we dat doen?
In iedere kern van Laarbeek tenminste één basisschool behouden.
Ervoor blijven zorgen dat de huisvesting van Laarbeekse scholen op orde is en voldoet aan
de huidige maatstaven.
Onderzoeken in hoeverre de keuzes van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) de
juiste zijn en aansluiten op het uitvoeringsplan Jeugd 2021-2022.
De (verkeers)veiligheid in de nabijheid van scholen borgen en waar nodig verbeteren. Hier
moet continu aandacht voor zijn. Dat geldt ook voor de route die kinderen af moeten leggen
naar hun school.
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12. Zorg

Iedereen wil- en moet uiteraard de zorg krijgen die nodig is. Klant- en vraaggericht werken is hierbij
steeds belangrijker. Veel mensen blijven bij voorkeur zelfstandig wonen in de eigen vertrouwde
omgeving. Daar is dus in veel gevallen ook de hulp voor een zorgvraag nodig. Dat betekent ook dat er
bij escalatie snel een alternatief geboden moet kunnen worden. De vraag om zorg moet snel en
integraal opgepakt worden (benadering die, gezien vanuit de klant, samenhangend is en aandacht
heeft voor alle leefgebieden/vraagstukken van de klant). Nauwe samenwerking met professionals,
zoals huisartsen en praktijkondersteuners, wordt steeds belangrijker.
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Visie PNL

In samenwerking met de Laarbeekse zorginstellingen zullen er altijd een aantal plaatsen direct
beschikbaar en inzetbaar moeten zijn bij noodsituaties. Het aanbod wordt altijd afgestemd op
de vraag, wordt er resultaatgericht gewerkt en is er geen ruimte voor onnodige bureaucratie.
Mantelzorgers zijn een hele belangrijke schakel in de zorg. Het versterken van hun netwerk,
zodat ze hun taken aan kunnen en waar mogelijk de mantelzorger ontlasten door de taken te
verlichten, is één van de uitdagingen. Bij het inkopen van zorg hechten we niet alleen aan een
scherpe prijs-kwaliteitverhouding. We willen ook dat zorg zo lokaal en dichtbij als mogelijk
georganiseerd wordt, bij instanties waar klanttevredenheid, klantervaring en innovatie voorop
staan.

Hoe willen we dat doen?
Mantelzorger: versterken van hun netwerk en het verlichten van hun taken. Een mogelijke
oplossing hierbij zijn logeerfuncties.
Huiskamers: We maken ons hard om deze kamers een succes te laten worden. Iedereen
moet er kunnen binnenlopen, elkaar ontmoeten, maar ook terecht kunnen voor raad en
daad.
Eetpunten: We bevorderen gezelligheid in combinatie met gezond eten bij de zogenaamde
eetpunten. Vrijwilligers kunnen hierbij helpen. 
Activatie van buurtbewoners: niet alleen tijdens burendag, maar door actief de dorpen in te
gaan en buren te wijzen op de kwetsbaren in hun omgeving.
Het inkopen van zorg: we gaan voor een scherpe prijs-kwaliteitverhouding en willen daarbij
dat zorg zo lokaal en dichtbij als mogelijk georganiseerd wordt. Dit bij instanties waar
klanttevredenheid, klantervaring en innovatie voorop staan.
Vrijwilligersinitiatieven: Ruimte geven aan particuliere initiatieven en stichtingen die gericht
zijn op zorg en begeleiding. Zij moeten zich kunnen ontwikkelen en geen last hebben van
bureaucratische formulieren.
Priklocaties. In ieder dorp een locatie voor het laten prikken van b.v. bloed. Tijdens de
corona booster prik is wel gebleken dat er gemakkelijk vrijwilligers te vinden zijn om
priklocaties te bemensen! Een zucht van verlichting voor mantelzorgers die hun kwetsbaren
niet hoeven weg te brengen naar Helmond, Veghel of Uden.

Verkiezingsprogramma / Pagina 25



Tenslotte
Voordat je gaat stemmen.

Met ons verkiezingsprogramma als leidraad gaan
we de komende 4 jaren verder met datgene doen
waarvan wij denken dat dit het beste is voor
Laarbeek, de 4 kernen en hun inwoners. Daarbij
luisteren we goed naar alle inwoners en onze
achterban. Zoals we dat ook afgelopen
raadsperiode hebben gedaan, blijven wij ieder
onderwerp positief-kritisch bekijken. 

Onze besluiten zijn (en waren) altijd gebaseerd op
de uitgangspunten van onze partij. Bijna de helft
van alle Laarbeekse inwoners die naar de stembus
gaan, hebben ons hier al vele jaren in gesteund. We
hopen dat we met onze manier van werken opnieuw
het beste voor Laarbeek kunnen doen. Wij gaan
voor alles wat goed is voor onze inwoners. 
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