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Voorwoord
Hierbij presenteert D66-HartvoorAsten vol trots het verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Met dit programma als uitgangspunt voor
de komende vier jaar wil D66-HartvoorAsten meewerken aan het besturen van onze
gemeente.
De titel geeft het al aan: een stem op D66-HartvoorAsten is een stem voor vooruitgang. Een
vooruitgang die we samen in gang kunnen zetten en onderhouden. Wij staan voor ambitie
en durf. Ten opzichte van het huidige college mag er een tandje worden bijgeschakeld.
Waar wij 2018-2022 vooral werk van gaan maken zijn de volgende 6 punten:
1. Maak werk van innovatie en duurzaamheid
2. Slagvaardig en democratisch bestuur
3. Geef jongeren een stem
4. Balans in het buitengebied
5. Zorg voor diegene die het nodig hebben
6. Versterk wat Asten uniek maakt
D66-HartvoorAsten wil dat innovatie en duurzaamheid de rode draad wordt door alle
beleidsterreinen heen.
D66-HartvoorAsten gaat actief op zoek naar kennis en ervaring bij de burgers om hiervan te
leren. Slim te werk gaan, samenwerken en gebruik maken van mensen met verstand van
zaken. Korte lijnen, gedeelde verantwoordelijkheid.
D66-HartvoorAsten gaat in de komende raadsperiode voorstellen doen om jeugd en
jongeren meer stem in de lokale politiek te geven. Denk bijvoorbeeld aan een Jongerenraad.
Een groene leefomgeving hoort bij een gezonde leefomgeving. Asten is een
plattelandsgemeente met veel groen. De balans tussen werken, wonen, natuur en recreëren
moet zorgvuldig bewaard worden en waar nodig hersteld.
D66-HartvoorAsten sluit niemand uit, deelname aan de samenleving is een
levensvoorwaarde voor alle mensen, jong of oud, gezond of met beperkingen. Iedereen
moet een eerlijke kans krijgen mee te doen. Daarom, goede zorg voor wie dat nodig heeft
met een minimum aan regelgeving.
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Asten, het groene klokkendorp, uniek in de Peel. Om dat zo te houden moeten
nieuwe ontwikkeling zeer zorgvuldig worden gevolgd. Aantasting gebeurt vaak
sluipenderwijs.
D66-HartvoorAsten zal zich inspannen om goedkope oplossingen die het unieke karakter
van Asten geweld aan doen te voorkómen.
Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze plannen. Wij hopen dat u na het lezen van ons
programma geïnspireerd bent om in maart naar de stembus te gaan. U kunt erop
vertrouwen dat ons team gaat voor een duurzame vooruitgang van Asten!
Wij wensen u veel leesplezier.

Fractie D66-HartvoorAsten
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1. Maak werk van innovatie en duurzaamheid
Duurzaamheid moet in de kern een leidraad en leidend principe zijn in alle ontwikkelingen.
Al onze processen moeten in de kern streven naar gesloten kringloop. Op korte termijn is dit
echter niet haalbaar, maar wel wenselijk op lange termijn. D66-HartvoorAsten wil dan ook
dat duurzaamheid een rode draad wordt door alle beleidsterreinen heen. Dit uitgangspunt
zorgt bij veel ontwikkelingen voor een nieuwe manier van denken.

Echte winst houdt met meer rekening dan alleen economie
Doelstelling Energie Neutraal
De gemeente Asten ondersteunt Energie Neutraal in 2050 en willen daar nu al actief mee
bezig zijn. Gezien de klimaatverandering die optreedt, hebben wij geen tijd te verliezen. Wij
willen daarom deze ambitie versnellen. Innovatie en durf om hierin te investeren moeten wij
als gemeente ondersteunen en waar nodig faciliteren. De agrarische sector, waaronder ook
de glastuinbouw, kan daarin een belangrijke en voortrekkersrol in spelen. Denk bijvoorbeeld
aan mono vergisting of nog veel meer zonnepanelen op bestaande boerenschuren en –
loodsen. Ook de lokale industrie kan hierin veel betekenen.
De impact van Energie Neutraal 2050 op het landschap van windmolens en zonneparken
moeten we niet onderschatten en op een goede en slimme manier inpassen in de ruimtelijke
ordening.

Evenwicht tussen Mens, Natuur en Economie.
Er komt een nieuwe Omgevingswet die voor veel reuring zal gaan zorgen. Veel wetten en
regels op het gebied van ruimtelijke ordening milieu, water en natuur zullen worden
samengevoegd en in de uitvoering van deze nieuwe wet zal het wiel hier en daar opnieuw
moeten worden uitgevonden. D66-HartvoorAsten vindt dat er bij de nieuwe omgevingswet
niet alleen gewerkt moet worden vanuit regels, maar ook vooral vanuit draagvlak bij de
burgers en respect voor de omgeving. Gebiedsgericht werken waarbij men als ruimte voor
ontwikkeling wordt geboden, men ook uitdrukkelijk kiest voor bescherming van het
landschap.
De economische motor draait momenteel goed in Asten en de werkeloosheid is dalende.
Bedrijven moeten de ruimte hebben en D66-HartvoorAsten wil dat graag bieden. Als deze
ruimte er niet of in onvoldoende mate is kunnen fricties ontstaan tussen de ondernemer en
de omgeving.
Bij uitbreidingen hebben wij de stelregel dat deze uitbreiding niet ten kost mag gaan van de
balans tussen economie en omgeving. Een omgevingsdialoog is daarbij een belangrijk en
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bepalend instrument om tot overeenkomst te komen en is onderdeel van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
D66-HartvoorAsten kiest voor kwaliteit boven kwantiteit en streeft naar balans tussen mens,
milieu, natuur en economie. Draagvlak bij de inwoners en respect voor de omgeving moeten
leidend zijn.

Natuurbescherming en Ontwikkeling
Asten bezit een divers en cultuurhistorisch waardevol landschap met hoge natuurwaarden.
Belangrijk onderdeel van dit landschap zijn de natuurgebieden. Aan de Oostkant van Asten
ligt het nationaal park De Groote Peel. Dit is een Natura 2000 gebied van ca. 1500 ha met
Europese erkenning. Verder zijn er nog de verspreid liggende bossen en natuurrijke
beekdallandschappen.
D66-HartvoorAsten erkent de grote waarde van het bestaande natuurschoon en wil dit niet
alleen behouden, maar ook investeren in nieuwe natuur.
Wij ondersteunen concreet en volgen aandachtig natuurprojecten in onze gemeente zoals:
Aa dal Zuid
Agrarisch natuurbeheer
Life + Groote Peel
Realisatie van het Natuurnetwerk Brabant
Het bomenbeleidsplan Asten.
Voor onze inwoners is het belangrijk dat er voldoende goed onderhouden groen in de
dorpen aanwezig is.
In 2007 is het regionale Landschapsontwikkelingsplan De Peel (LOP) gerealiseerd.
Inmiddels is het plan 10 jaar oud, D66-HartvoorAsten vindt het tijd om op gebied van
landschaps- en natuurontwikkeling dit regionale ontwikkelingsplan een update te geven.
Inventariseren wat er al is gebeurd en met nieuw elan het plan een impuls geven.
De transitie van het platteland anno 2018 kan daarin een belangrijke plaats in nemen.

Verkiezingsprogramma 2018 -2022 D66-HartvoorAsten

6

2. Zorg voor onze medeburgers
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft de intentie om iedereen zo lang mogelijk
thuis te laten wonen en te laten deelnemen aan de maatschappij.
In het beleid voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een grote plaats weggelegd
voor de burger zelf. In de praktijk is dit uitgemond in een forse bezuiniging op zorgkosten.
Dit legt niet alleen een grote druk op de zorgvrager, maar óók op de mantelzorger.
Wat D66-HartvoorAsten betreft zijn er twee grote aandachtspunten bij de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning.

• Geld dat bedoeld is voor zorg ten goede laten komen
aan burgers, bureaucratie zoveel mogelijk vermijden
• Meer transparantie over de besteding van
middelenbesteding
7

Zorg kost geld
De mens staat centraal en niet het beleid. Geef mensen wat nodig is om de regie en
zelfredzaamheid zolang mogelijk te kunnen behouden. Als daarop wordt beknibbeld dan
kost zorg vaak nog meer geld door hogere uitvoeringskosten en overtollige bureaucratie.
D66-HartvoorAsten heeft de begroting 2018 afgekeurd omdat de zwakste groepen in onze
samenleving, de mensen met een minimaal inkomen, ouderen met mantelzorghulp en de
jeugd, die extra zorg behoeft gekort worden op vanuit het Rijk toebedeelde gelden. Wij
vinden dat dit niet kan. Onze pogingen dit beleid om te buigen hebben vooralsnog geen
weerklank gevonden in de gemeenteraad.

Ouderen
Door zorg dicht in de buurt te regelen en goede regelingen aan te bieden, wil D66HartvoorAsten ouderen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Voor
ouderen voor wie zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, moeten andere woonvormen
beschikbaar zijn, liefst zo dicht mogelijk in de buurt zodat verhuizen niet leidt tot ontwortelen.
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Woningaanpassingen voor levensloopbestendig wonen zijn geen luxe en D66HartvoorAsten wil dan ook dat zeer kritisch gekeken wordt naar eventuele leges die
daarmee gemoeid zijn.
Onze partij wil procedures voor aanvraag - waar mogelijk- versnellen. Voor wie de middelen
niet heeft, moet een zogenaamde ‘blijverslening’ van de gemeente mogelijk zijn.
Voor mobiliteit zijn ouderen vaak afhankelijk van anderen. De gemeente streeft zoveel
mogelijk naar vervoer op maat en stimuleert projecten die de situatie verbeteren.
Uitgangpunt is dat de ouderen zoveel mogelijk hun leven kunnen inrichten zoals zij dat zelf
willen.
D66-HartvoorAsten vraagt ook aandacht voor dementie en de specifieke zorg die daarvoor
noodzakelijk is.
Vroegtijdige zorg voor mensen met een verslaving of psychische problemen is sterk
afhankelijk van goede signalering. De niet-professionele hulpverleners speelt daarin een
grote rol: de onderwijzers of leerkrachten, de trainers of begeleiders in het verenigingsleven,
zij allen kunnen “oog en oor” voor de professionals zijn.
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3. Wonen en ruimtelijke ordening
Het traditionele vier-personen-gezin vormt al lang niet meer de hoofdmoot van kopers en
huurders. Andere samenlevingsvormen zoals bewust alleenstaanden, echtparen zonder
kinderen, samenwonenden, ouderen: zij staan niet te wachten op een bouwkavel waarop
een standaardhuis gebouwd moet worden.
Inspelen op deze veranderingen en actief reageren op individuele wensen moet de kern
worden van het woonbeleid van Asten.

D66-HartvoorAsten ondersteunt:
• initiatieven om Asten, Heusden en Ommel attractief te
houden
• duurzaam bouwen
9

• variëteit
• meer kansen voor starters
Versterk wat Asten uniek maakt
De vraag die voor D66-HartvoorAsten centraal staat is: wat maakt Asten aantrekkelijk zodat
mensen hier willen wonen, werken of op vakantie willen gaan? Koester en versterk dat!
Laten we ervoor zorgen dat Asten zich onderscheidt van de eenheidsworst die zoveel
andere dorpen geworden zijn. Ons mooie buitengebied behoort tot ons collectief kapitaal.
De indeling moet zodanig zijn dat de verschillende elementen als de agrarische sector,
natuur, recreatie, wonen en werken elkaar aanvullen en versterken i.p.v. elkaar
overschaduwen.
Als we investeren in geschiedenis, erfgoed, cultuur, natuur en eigenheid dan jaagt dat een
groepsgevoel aan waar we als samenleving iets mee kunnen. Voorkómen dat Asten
eenheidsworst wordt, een slaapdorp van de metropool Eindhoven.
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Omgevingswet
Op termijn treedt de Omgevingswet in werking. De wet heeft grote wijzigingen in de
regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening tot gevolg. Dit heeft uitwerking op onze
leefomgeving, maar vooral ook op de integrale behandeling door ambtenaren.
De gemeente Asten zal een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan opstellen waarin
ambities en regels zullen worden opgenomen die van groot belang zijn voor de verdere
ruimtelijke invulling en leefbaarheid van onze gemeente. D66-HartvoorAsten wil dat
duurzaamheid en gezondheid daarbij de belangrijkste uitgangspunten zijn.
Daarnaast heeft de Omgevingswet invloed op de samenleving. De nieuwe wet wil namelijk
dat iedereen meedenkt, meepraat en meebeslist. De nieuwe wet gaat uit van een mondige
burger die vooraf zijn zegje doet. Aangezien niet iedereen dezelfde kennis, energie, talent,
geld en tijd heeft om volop te participeren moet geïnvesteerd worden in deze participatie.

Vitale kernen
D66-HartvoorAsten zet zich breed in voor de verdere ontwikkeling en bescherming van de
identiteit van Asten en haar kernen Heusden en Ommel. De verhalen van het dorp, het
verenigingsleven, het karakteristieke landschap, het museum en de monumenten moeten
we behouden en uitbreiden.
D66-HartvoorAsten volgt de ontwikkelingen van ons dorp en de kernen positief kritisch.
Initiatieven van burgers op het gebied van verenigingsleven, cultuur, natuur en toerisme
ondersteunen wij als wij de toegevoegde waarde voor het algemene belang ervan
herkennen.

Bouwgrond
Door de verbeterde woningmarkt is de verkoop van bouwgrond aangetrokken, maar met de
demografische ontwikkelingen moet blijvend rekening worden gehouden.
We willen immers niet bouwen voor leegstand.
De gemeente moet daarbij vooral regisseren en niet domineren: meer overlaten aan
marktpartijen als het gaat over ontwikkelen in eigen beheer. Asten moet gaan voor een
passief grondbeleid. Hierdoor komen toekomstige risico’s van bijvoorbeeld een dalende
woningbouwmarkt niet bij de gemeente te liggen.
De betaalbaarheid van de nieuwbouwgrond is van belang bij de verkoop van bouwgrond.
D66-HartvoorAsten is voor het hanteren van verschillende grondprijzen bij verschillende
bouwprojecten en/of bouwkavels. Sommige bouwplannen verkopen namelijk makkelijker
dan andere en bouwkavels met bijvoorbeeld tuinen op het zuiden, zijn gewilder.

Verkiezingsprogramma 2018 -2022 D66-HartvoorAsten

10

Dit kan terugkomen in de vraagprijs voor de grond (differentiëren van de grondprijzen).
Door het hanteren van lagere grondprijzen kan een woning voor een lagere koopprijs
worden verkregen en wordt deze bereikbaarder voor onder meer starters.

Autovrije Markt
De voorkeur van D66-HvA gaat uit naar een autovrije markt gedurende de openingstijden
van winkels en horeca. Wij willen een veilig en prettig horeca- en winkelgebied waar mensen
onbezorgd kunnen zitten en lopen. Er komen bijvoorbeeld nog steeds veel auto’s vanuit de
marktstraat die rechtsaf tussen de terrassen, gasten en obers door over de markt richting de
Emmastraat rijden. Dit is een gevaarlijke situatie.
Bevoorrading kan voor openingstijden gebeuren en er zijn voldoende parkeergelegenheden
op het koningsplein of achter de Albert Heijn.

Klimaatverandering
De klimaatveranderingen worden steeds zichtbaarder in de vorm van extreme
weersomstandigheden die voor toenemende overlast zorgen. De negatieve effecten moeten
zoveel mogelijk worden voorkomen door het nemen van preventieve maatregelen die de
overlast beperken, de zogenaamde klimaatadaptatie.
Bij de inrichting van de openbare ruimte zal rekening gehouden moeten worden met
klimaatadaptatie, één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Zorg voor meer
groen en minder verharding in woonwijken en in de openbare ruimte. Ook moet naar de
mening van D66-HartvoorAsten in de wijken nog meer ingezet worden op verticale tuinen,
plantsoenen, waterpleinen en vegetatiedaken.
Tevens zorgt het creëren van meer (tijdelijke) waterberging in plassen, sloten of
waterpleinen voor minder overlast. Om het oppervlaktewater niet verder te verontreinigen
met zware metalen moet worden vermeden dat met uitlogende metalen (koper, lood en zink
zonder coating) wordt gebouwd.
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4. Verenigingsleven, onderwijs, sport, kunst en
cultuur
Sportclubs en verenigingen leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan onze
samenleving. De clubs en verenigingen dragen bij aan het plezier, welzijn en levensgeluk in
Heusden, Ommel en Asten.
D66-HartvoorAsten vindt dan ook dat deze clubs en verenigingen een centrale positie
verdienen in ons gemeentebeleid. Sterke verenigingen hebben immers een positief effect op
gezondheid, integratie, sociale cohesie en actief burgerschap. Naast het organiseren en
aanbieden van wedstrijden zetten clubs zich op een veelvoud aan andere maatschappelijke
terreinen in voor de inwoners van Asten. Denk bijvoorbeeld aan de ouderenzorg, jeugdzorg,
begeleiding van (verstandelijk) gehandicapten en jongerenwerk.
Naast goed onderwijs en een bruisend verenigingsleven is het essentieel om ook op gebied
van publieke voorzieningen en evenementen een aantrekkelijke gemeente te blijven. Dit
houdt Asten vitaal, leefbaar en - niet onbelangrijk - aantrekkelijk. Niet alleen voor de huidige
bewoners, maar zeker ook voor gezinnen die zich hier willen vestigen.
Om die reden staat D66-HartvoorAsten voor stimulering van kunst en cultuur en een
eigentijdse en moderne bibliotheek. Verder heeft ook het Klok & Peel museum, dat
consequent hoog scoort op landelijke en provinciale lijstjes van meest aantrekkelijke uitjes,
en de organisatie van maatschappelijke evenementen de steun van D66-HartvoorAsten.

D66-HartvoorAsten kiest voor:
• goed lokaal basis- en voortgezet onderwijs
Verkiezingsprogramma
2018 -2022 D66-HartvoorAsten
• vitale sportclubs
en verenigingen
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Onderwijs
In het onderwijs is aandacht voor kennis en innovatie, culturele vorming, milieueducatie en
lichamelijke opvoeding. D66-HartvoorAsten wil zich inzetten om het project Brede School op
een zorgvuldige wijze te realiseren zowel voor Asten als voor Ommel en Heusden. Rondom
het onderwijs dienen voorzieningen gepositioneerd te worden die kinderen kansen bieden.
Van maatschappelijk werk tot bibliotheek, van ouderen- en kindzorg tot muzieklessen. Als
deze voorzieningen samen komen in een aantrekkelijk gebouw kunnen ze gezamenlijk veel
meer voor de doelgroep betekenen. Binnen deze samenhang van voorzieningen dient dan
ook een goed pedagogisch klimaat geschapen te worden.
Het Strategisch Huisvestingsplan Primair Onderwijs is een actueel thema.
D66-HvA vindt dat het aantal scholen in Asten kan worden gereduceerd maar dan moeten
er wel aan een aantal voorwaardes worden voldaan.
1.

Er blijft voldoende keus en capaciteit in openbaar onderwijs.

2.

Er is een evenwichtige spreiding van scholen over Asten.

3.

De locaties zijn veilig te bereiken, liefst in het midden van een woonwijk.

4.

De gebouwen zijn gebouwd volgens BENG (bijna energie neutrale gebouwen)
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normen.
5.

Er is voldoende samenspraak met (toekomstige) ouders over het aanbod, locatie en

keuze van onderwijs.

Gemeenschapshuis
Een ander actueel thema is het nieuwe Gemeenschapshuis. Ons standpunt is duidelijk: ‘Ja,
tegen het plan tot één locatie te komen, ja tegen een financiële bijdrage van de gemeente’.
Op basis van de nu ter beschikking staande informatie blijft voor D66-HartvoorAsten open
welke locatie “de beste” keuze is. Ons inziens zijn niet alle alternatieven grondig genoeg
naast elkaar gezet. Voorkómen moet worden dat een overhaaste keuze de gemeenschap
van Asten opzadelt met een jarenlange financiële last.

Kunst & Cultuur
D66-HartvoorAsten ziet het scheppen van voorwaarden om een zo breed en gevarieerd
mogelijk cultureel pakket aan de inwoners van Asten, Heusden en Ommel aan te bieden als
een gemeentelijke taak. Het gaat om het creëren van een klimaat waarbij aan de ene kant
onze inwoners op een adequate wijze met cultuur in aanraking komen en aan de andere
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kant culturele initiatieven een kans krijgen zich te ontplooien. Daarnaast hechten wij grote
waarde aan het zoeken naar aansluiting tussen het cultuurbeleid en educatie.
Daarom vindt D66-HartvoorAsten dat:
•Culturele initiatieven uit de bevolking moeten worden ondersteund door middel van het
beschikbaar stellen van een garantiebudget.
• In het culturele vlak garantiesubsidies dienen te leiden tot een vergroting van het culturele
aanbod, zoals theatervoorstellingen, literaire avonden.
• Het kunstaankopenbeleid in de gemeente Asten dient te worden opgepakt. Voor dit doel
dient een budget gereserveerd te worden.
• Er cultureel aanbod moet zijn voor alle doelgroepen, waarbij het multiculturele aspect niet
mag ontbreken.

Sportvoorzieningen
Wanneer inwoners een sport willen beoefenen, is het van belang dat de voorzieningen op
orde zijn. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van lokale overheid en krachtige
sportverenigingen. D66-HartvoorAsten wil voldoende en goed toegeruste
sportaccommodaties voor verenigingen en scholen in Asten, Heusden en Ommel.
Duurzaamheid van de sportlocaties is daarbij een randvoorwaarde evenals de
toegankelijkheid voor alle inwoners, dus ook rolstoelers of mensen met een andere
lichamelijke handicap.
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5. Kwaliteit van ons landelijk gebied
De kwaliteit van ons mooie landelijk gebied staat onder druk. Naast de omgevingsdruk van
verkeer en industrie legt schaalvergroting van de agrarische sector op sommige plaatsen in
onze gemeente een te grote druk op het landschap en de omgeving. Aan de andere kant is
er naast deze schaalvergroting ook leegstand en soms verpaupering van locaties van
stoppende boeren.
D66-HartvoorAsten is voor een duurzame agrarische sector die onderneemt in gezonde
harmonie met haar omgeving. We streven naar het stellen van duidelijke grenzen aan
omvang en uitstoot van de agrarische sector. We streven naar een balans waarbij enerzijds
het draagvlak voor de sector zich weer herstelt en anderzijds de gezondheid van de
bewoners, de natuur en de landschapswaarde van het landelijk gebied beschermd wordt.

D66-HartvoorAsten kiest voor:
• meer diversiteit in het buitengebied
• een duurzame, volhoudbare agrarische sector
• aandacht voor gezondheidsaspect in wet &
regelgeving
• herstel en bescherming van cultuurhistorische
elementen in het buitengebied.
Luchtkwaliteit
D66-HartvoorAsten heeft in 2016 voor de verscherpte geurnormen gestemd en is voor het
nieuwe maatregelpakket van de provincie omdat we overtuigd zijn van de noodzaak van
zulke ingrepen. De wetgeving betreffende geur en uitbreidingsmogelijkheden van de
veehouderij was verouderd en het wordt tijd voor wet- en regelgeving die voldoet aan de
huidige tijdgeest.
Met het nieuwe maatregelenpakket van de provincie hopen we als gemeente beter
gereedschap in handen te hebben om nieuwe overbelastingen te voorkómen en over
langere tijd de huidige overbelasting op te lossen.
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Bedrijven met een duurzaam karakter en liggend op geschikte locaties zullen
toekomstperspectief blijven houden. De staldering (dit is de voorwaarde dat een
ondernemer 10% afroomt bij overname van dierrechten en stalruimte van een stoppende
boer) zoals die in de provinciale voorstellen zijn neergelegd moet – naar onze mening
terecht – op termijn bijdragen aan het verminderen van dieraantallen. D66-HartvoorAsten is
ook voor Maximale Endotoxinenorm. In het nieuw vastgestelde bestemmingsplan
buitengebied heeft Asten, als een van de eerste gemeenten van ons land, een maximale
endotoxinenorm opgenomen. Endotoxine is de naam voor dode bacteriedeeltjes in het fijn
stof afkomstig van de agrarische sector met name van pluimvee. Gezondheidsonderzoeken
hebben aangetoond dat endotoxinen schadelijk zijn voor mensen met o.a. astma en COPDpatiënten. Deze extra norm is voor de agrarische sector inderdaad een zoveelste stapeling
van wetten en regels. D66-HartvoorAsten is voor minder regels voor bedrijven, maar onze
stelling is ook: volksgezondheid boven economische groeit. Wij stellen dus een gezonde
leefomgeving boven economisch belang en staan daarom achter de keuze van de
gemeente Asten om deze extra norm op te nemen in het bestemmingsplan buitengebied. De
endotoxinenorm kan tevens bijdragen aan imago en draagvlak verbetering van de
agrarische sector omdat met deze norm de sector het element gezondheid kan uitdragen.

Samenwerking met Agrarische Sector
De relatie tussen de overheid en de agrarische sector heeft de laatste jaren een paar flinke
deuken opgelopen. De overheid -en daar is D66-HartvoorAsten een onderdeel van- kwam
met een verdere stapeling van regels en strenger wordende wet- en regelgeving.
Daarin is de overheid niet altijd consequent en rechtlijnig geweest. Aan de andere kant
ervaart de overheid een sector, die zich teveel richt op nog meer uitbreiding en daarbij de
gevolgen van de groeisector breed uit het oog verliest.
D66-HartvoorAsten wil ondanks deze verschillen de dialoog gaande houden. Voor onze
partij blijft het uitgangspunt dat wij, overheid en sector, elkaar nodig hebben in de
transformatie van het buitengebied.
Dit kan door een overheid die zorgt voor eerlijke, duidelijke regels en waarborging van
voedselveiligheid en gezonde leefomgeving. En een sector die zich bewust is van haar
maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid naar de omgeving. Accepteren dat situaties
complex zijn en dat oplossingen daarom ook vaak complex en dus niet eenvoudig zijn hoort
daarbij.
D66-HartvoorAsten vindt dat er 7 partijen in het spel zijn.
- De sector, zowel de ZLTO als de individuele agrariër.
- De landelijke overheid.
- De provinciale overheid.
- De lokale overheid.
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- De inkopers van supermarktketens.
- De burgers.
- De bank(en).
Al deze partijen hebben hun eigen aandeel. D66-HartvoorAsten levert graag haar aandeel in
dit proces door mee te denken, mee te overleggen en om signalen af te geven om iedereen
scherp te houden.
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6. Economie, toerisme en recreatie
D66-HartvoorAsten hecht als partij veel belang aan het Midden en Kleinbedrijf als aanjager
van de Astense economie. Naast het verlagen van de regeldruk en het vaker inzetten van
lokale bedrijven in het kader van duurzaamheid is economische groei vooral te verwachten
uit innovatie en kruisbestuiving door samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de
gemeente.
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De nadruk moet dan ook liggen op toegankelijkheid van kennis, laagdrempelige
samenwerking met onderwijsinstellingen en veel onderling contact. Brainport en Greenport
zijn hierbij belangrijke partners.
Toerisme en recreatie leveren een belangrijke bijdrage aan de economie en
werkgelegenheid van Asten. D66-HartvoorAsten wil de sector ruim baan geven en
ondersteunen om te investeren in kwaliteit en variëteit van het toeristisch aanbod.

D66-HartvoorAsten kiest voor:
• het stellen van kaders en het verminderen van regels
• het stimuleren van samenwerking
• diversiteit in toeristisch en recreatief aanbod
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7. Bestuur en Regio
In toenemende mate moet een gemeente samen werken met partners: inwoners, onderwijs,
maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en -op regionaal vlak- met andere
gemeenten.
D66-HartvoorAsten is een partij die vertrouwt op de kracht van mensen en zeggenschap
zoveel mogelijk bij de mensen zelf legt. D66-HartvoorAsten is niet alleen voor meer inspraak
maar vooral voor verder gaande sámenspraak. We zijn te veel gewend geraakt aan een
overheid die leidt, bedenkt en bepaalt.
D66-HartvoorAsten ziet de veranderende rol van de gemeente meer in faciliteren dan in
organiseren. Transparantie en openheid zijn daarbij van belang. Dit is essentieel voor D66HartvoorAsten omdat elke inwoner moet kunnen nagaan wat volksvertegenwoordigers
hebben gedaan. Transparantie en vertrouwen zijn essentiële voorwaarden voor het goed
kunnen laten functioneren van de democratie.
Van samenwerking met andere gemeenten is D66-HartvoorAsten een warm voorstander.
Wel wil D66-HartvoorAsten de democratische controle van deze samenwerkingsverbanden
goed waarborgen.

D66-HartvoorAsten kiest voor:
• openheid en transparantie in communicatie en
bestuur
• interactieve beleidsvorming met participatie van
burgers
• een gemeentelijk loket dichtbij de inwoners
• een bestuurlijk en ambtelijk apparaat dat samengaat
met gelijkgestemde gemeenten
Regionale samenwerking
Gemeenten krijgen meer en meer taken overgedragen van het Rijk, van de provincies en
van Zelfstandige Bestuursorganen. De taken die een gemeente anno 2017 moet verrichten
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zijn zó divers en vaak ook zó specialistisch dat samenwerken met derden een vereiste is
geworden. Denk hierbij aan Senzer, Zorgpoort, GGD, het Werkplein en het Veiligheidshuis
waar Asten al volop samenwerkt. Dit kan worden uitgebreid op andere terreinen zoals
toerisme, recreatie, water, belastingen, verzekeringen of gemeentelijke personeelstaken.
D66-HartvoorAsten steunt deze ingezette beweging. Samenwerking met de Peelgemeenten
zien wij als een vanzelfsprekendheid en verwelkomen wij met open armen. Wel wil D66HartvoorAsten de democratische controle van deze samenwerkingsverbanden goed
waarborgen.
Bij regionale samenwerking hanteert D66-HartvoorAsten de volgende uitgangspunten:
De gemeenteraad hoort voldoende invloed en zeggenschap te hebben om invulling te
kunnen geven aan de democratische legitimiteit. Daartoe moet informatie tijdig aan de
gemeenteraden worden verstrekt en moeten termijnen voor reacties goed ingevuld worden.
Vertegenwoordigers van de gemeente Asten in besturen van samenwerkingen overleggen
vooraf in commissieverband over in te nemen standpunten en leggen op adequate wijze
verantwoording af in de commissies.
Vooraf vindt een gedegen onderzoek plaats naar opbrengsten en risico’s.
De mogelijkheid tot uittreding of beëindiging van het samenwerkingsverband goed is
geregeld

Samengaan van Gelijkgestemde Gemeenten
Wat efficiënt en effectief dicht bij de inwoner georganiseerd kan worden brengen wij onder in
gemeenten. Alleen krachtige gemeenten kunnen deze opdrachten goed uit voeren.
Samenwerking met onze buurgemeenten is daarbij noodzakelijk. D66-HartvoorAsten wil
hierop sterker inzetten. Een gezamenlijk ambtenarenapparaat met gelijkgestemde
buurgemeenten is daarbij ons streefdoel.
Immers, voor veel burgers bestaat de gemeentegrens niet meer. Economie, arbeidsmarkt,
onderwijs, innovatie, huisvesting, groen en andere voorzieningen zijn al lang
grensoverschrijdend.
Het gezamenlijk opereren van gemeenten kan voordelen geven in kosten, kwaliteit en
continuïteit. Vereisten hierbij is wel dat er een gemeentelijk loket dichtbij de inwoners blijft en
dat de unieke identiteit van kernen en dorpen blijven bestaan.

Transparant Bestuur
D66-HartvoorAsten wil een interactief bestuur met inwoners. D66-HartvoorAsten vertrouwt
op de kracht van mensen en wil deze benutten bij het besturen van de gemeente. D66HartvoorAsten is niet alleen voor meer inspraak maar vooral voor verder gaande
samenspraak. Belangrijke en complexe besluiten worden wat D66-HartvoorAsten betreft

Verkiezingsprogramma 2018 -2022 D66-HartvoorAsten

20

vroegtijdig in fasen verdeeld en op gepaste wijze interactief met burgers gedeeld en
besproken.
D66-HartvoorAsten gaat hierbij niet uit van standaard blauwdrukken maar wil dat er per
situatie wordt gekozen voor een specifieke aanpak. Op deze wijze wordt in de loop van de
jaren voldoende ervaring opgedaan met verschillende procesvormen.
De veranderende overheid vraagt meer van haar burgers qua initiatief, verantwoordelijkheid
en inzet. D66-HartvoorAsten vindt dat transparantie en eerlijkheid essentiële voorwaarden
zijn voor het goed functioneren van een interactief bestuur met inwoners. Dit is essentieel
omdat elke inwoner moet kunnen nagaan wat de volksvertegenwoordigers voor ze doen en
gedaan hebben.
Sinds de invoering van het dualisme heeft de gemeenteraad meer dan voorheen een
duidelijk eigen missie gekregen: kaders en regels stellen, de grote lijnen bepalen, de burger
vertegenwoordigen en het college controleren. De taken van de raad maken het meer dan
ooit gewenst dat hij een eigen geluid laat horen en dat er een duidelijker communicatie met
de inwoners op gang komt. Meer dan de inwoners van ons dorp tot nu toe gewend zijn.
Deze algemene doelstelling leidt tot de volgende onderliggende communicatiedoelstellingen:
Informatie geven over taken en bevoegdheden van de raad;
Informatie geven over zaken die actueel zijn;
Inwoners stimuleren om mee te denken en mee te praten;
Inwoners om inbreng vragen en ze laten weten wat met hun inbreng is gebeurd.
Ambtelijke stukken en voorstellen zijn in de gemeente Asten digitaal goed toegankelijk. Maar
specifieke informatie over de besluitvorming is vaak moeilijk te vinden. D66-HartvoorAsten
vindt dat hierin verbetering moet worden aangebracht.
D66-HartvoorAsten kiest voor:
Het bijhouden en publiceren van notulen van openbare gemeenteraad- en
commissievergaderingen.
Het bijhouden en publiceren van het stemgedrag van raadsleden.
Het integraal en live uitzenden van de raadsvergaderingen op tv of internet.

Wijkraden
Asten-dorp heeft geen wijkraden meer. We zien dat in de huidige tijd mensen minder
geneigd zijn om zich voor langere tijd aan een bepaald project te binden. Omdat het steeds
moeilijker wordt om een vaste groep vrijwilligers te krijgen en de overheid steeds meer taken
binnen een wijk wil laten oppakken, is er een verandering van werken nodig binnen de wijk
en alle verdere betrokken instanties/organisaties.
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Bewoners vinden het niet erg om in hun directe omgeving iets op te pakken als de inzet en
looptijd te overzien zijn. Daarom dienen we niet meer vast te houden aan traditionele
structuren, maar moeten we kijken naar vernieuwende manieren van werken, bijvoorbeeld
op projectbasis.
Dit betekent dat een dynamische groep wijkbewoners actief wordt wanneer er een initiatief
uit de wijk komt. Hierbij kan de vaste groep vrijwilligers de nieuwe groep of individu
betrekken in het uitvoeren van dat initiatief en een faciliterende rol op zich nemen. Deze
wijkraad nieuwe stijl neemt zelf het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk.
Deze wijkraden nieuwe stijl moeten de ruimte krijgen om vrij te werk te gaan binnen hun
budgetten.
D66-HartvoorAsten heeft in de afgelopen raadsperiode verschillende keren aangedrongen
op het toekennen van zogenaamde “buurtbudgetten”. Een gereserveerd bedrag uit de
Algemene Middelen waarmee wijkinitiatieven kunnen worden gefinancierd. Helaas hebben
wij nog geen meerderheid achter onze voorstellen kunnen krijgen.

Jongeren meer betrekken bij de politiek.
D66-HartvoorAsten probeert ook in Asten de kloof tussen onze inwoners en de politiek te
verkleinen. Verder wil D66-HartvoorAsten-Hart voor Asten ook specifiek jongeren meer
betrekken bij de politiek.
Asten moet jeugd en jongeren binden en dus meer bieden. De gemeenteraad beslist over tal
van onderwerpen die de jeugd op een of andere manier raken en het is belangrijk dat
jongeren zouden moeten kunnen aangeven wat hun wensen zijn, welke knelpunten zij
ervaren en wat hun mening is over het (gevoerde) beleid.
Jongeren kan je binden door hen actief te blijven betrekken bij beleid, meer op jongeren
gerichte voorzieningen aan te trekken en activiteiten in de wijk samen te bedenken en uit te
voeren. Jongerenparticipatie, als specifiek onderdeel van burgerparticipatie, zou dan ook
een belangrijk speerpunt moeten zijn van het jeugdbeleid van onze gemeente.
Daarnaast zouden raadsleden laagdrempelige gastcolleges kunnen geven om op die manier
de jongeren in aanraking te laten komen met politiek. We zijn er echter nog lang niet.
Nieuwe ideeën die de kloof tussen de politiek en onze inwoners kunnen verkleinen,
ondersteunen we dan ook van harte.
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8. Gemeenschapsgeld
De financiële positie van onze gemeente is gezond te noemen en menig andere gemeente
zou graag in onze schoenen willen staan. Het college heeft in de voorgaande jaren een
beroep gedaan op de burger om tekorten op te vangen door o.a. lastenverhogingen.
Daarom is het niet meer dan terecht dat -nu de financiële positie uitstekend is- de burger op
zijn beurt mag meeprofiteren. Daartoe wil D66-HartvoorAsten de komende jaren de nadruk
leggen op de invulling van ambities en tegelijkertijd de gemeentelijke lasten niet harder laten
stijgen dan de inflatie.
Burgerparticipatie is vooral waardevol als de inwoners voldoende inzicht hebben waaraan
het geld wordt uitgegeven. Het moet duidelijk zijn welke achtergrond een besteding heeft en
wat voor effect het heeft op de lange termijn. Om burgerparticipatie goed mogelijk te maken
dient het huishoudboekje van Asten zo transparant mogelijk te zijn.

D66-HartvoorAsten kiest voor:
• een gezond financieel bestuur en een sluitende
begroting
• lokale lasten, die niet harder stijgen dan de inflatie
• meer transparantie in het gemeentelijke
huishoudboekje
Gemeentefinanciën
De gemeenteraad, als vertegenwoordigers van de inwoners van Asten, schept voorwaarde
voor de lokale samenleving. Zij doet dat door het stellen van (financiële) kaders voor beleid,
door te controleren op de uitvoering, transparantie en door doelmatigheid na te streven. De
opdracht is hierbij verantwoord met publiek geld om te gaan. Met andere woorden: besturen
betekent keuzes maken, belangen afwegen en middelen (her-)verdelen. Steeds is de vraag:
Wie krijgt wat, wanneer, hoe en ten koste van wie of wat? Verantwoord omgaan met publiek
geld is niet hetzelfde als zo zuinig mogelijk zijn. Als zuinigheid het belangrijkste streven is
dan wordt daar constant naar toe geredeneerd. Dat is het moment dat de relatie tussen doel
en geld wordt losgelaten. Wat gebeurt er met gemeenten die enkel sturen op budgetgrootte?
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Die verliezen focus en scherpte op essentiële ontwikkelingen, want de keuzes zijn niet
gebaseerd op inhoudelijke afwegingen.
D66-HartvoorAsten wil financieel beleid niet baseren op enkel doemscenario’s en
verwachtte tegenvallers, ook de te verwachten meevallers moeten worden benoemd.
Realistisch begroten heeft tot gevolg dat beleid op tijd wordt bijgesteld en onnodige
bezuinigingen en lastenverhogingen worden voorkomen. Een positieve begroting is niet een
doel op zich. Een financieel reële en gezonde begroting geeft ruimte voor ambities en
investeringen om zo onze gemeente aangenamer, socialer en toekomstbestendig te maken.
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9. Mobiliteit en bereikbaarheid
De ligging van Asten is onze grote troef. Bijvoorbeeld onze nabijheid tot Eindhoven met
Brainport en tot Venlo met Greenport. De aanzuigende werking van beide regio’s voor
werkgevers, werknemers, shoppers en toeristen kan in het voordeel van Asten werken.
Ook onze ligging ten opzichte van België en Duitsland en natuurgebieden als bijvoorbeeld
de Peel en de Kempen is gunstig zo lang we maar goede ontsluitingsmogelijkheden hebben.
D66-HartvoorAsten kiest daarbij voor de oplossingen die het gezondst zijn voor mens en de
minste schade in zich hebben voor de natuur.
Voor D66-HartvoorAsten is verbetering van bestaande wegen de eerste keus. Nieuwe
wegen worden alleen aangelegd als deze echte meerwaarde opleveren. Bovendien mag dat
niet onevenredig veel ruimte innemen of negatieve invloed op de natuur of op de
gezondheid van omwonenden hebben. Bestaande wegen kunnen beter worden benut,
bijvoorbeeld door intelligente verkeerssystemen of het scheiden van doorgaand en regionaal
verkeer.
Mede dankzij D66-HartvoorAsten heeft de Tweede Kamer besloten dat er geld komt voor de
aanpak van de A67 in plaats van de aanleg van de Ruit.
D66-HartvoorAsten wil fietsgebruik stimuleren door bijvoorbeeld het netwerk van
fietsverbindingen te verbeteren. Kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen en oudere
fietsers, verdienen speciale aandacht. Door gebruik te maken van nieuwe technologie
worden fietspaden op een duurzame wijze veiliger. Zo kunnen innovatieve ontwikkelingen
bijvoorbeeld leiden tot verlichte fietspaden zonder gebruik te maken van traditionele
verlichtingssystemen.

D66-HartvoorAsten kiest voor:
• verbetering bestaande wegen
• ruim baan voor de fiets
• toepassen van duurzame verkeerstechnologieën
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10 Veiligheid
Veiligheid is een essentieel onderdeel van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van een
dorp. In Asten kunnen we ons gelukkig prijzen met een relatief gering aantal misdrijven, een
goed gevoel van veiligheid bij de inwoners en weinig verkeersongelukken.
D66-HartvoorAsten maakt zich sterk voor een veilig dorp door - waar nodig - te handhaven
en te straffen, maar ook door nadrukkelijk te kiezen voor preventie. Problemen bij de wortel
aanpakken binnen het gezin, in de buurt of in de school. Belangrijk is dat er optimaal wordt
samengewerkt tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en de
politie, bijvoorbeeld in zogenaamde veiligheidshuizen.

D66-HartvoorAsten kiest voor:
• preventie waar mogelijk, handhaving waar noodzakelijk
• 4een terughoudend beleid in cameratoezicht
Bewuste Omgang met Cameratoezicht
Bewakingscamera’s kunnen een bijdrage leveren aan het handhaven van de openbare orde.
D66-HartvoorAsten is niet op voorhand tegen de inzet van camera’s, maar privacy en
effectiviteit moeten wel gewaarborgd zijn. Dit betekent dat het nut van cameratoezicht
aantoonbaar moet zijn en dat cameratoezicht, waar dat geen toegevoegde waarde heeft,
moet wordt teruggedrongen.
Wij zijn uitdrukkelijk tegen het idee van sommige partijen in onze gemeente om de
“openbare ruimte vol te hangen met camera’s” om zo criminaliteit tegen te gaan. Verder
moeten Astenaren worden geïnformeerd over hun rechten, zoals het recht op kennisneming,
verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van de beelden.

Handhaving
Zoals al eerder gezegd: D66-HartvoorAsten maakt zich sterk voor een veilig dorp door, waar
nodig, te handhaven en te straffen, maar ook door nadrukkelijk te kiezen voor preventie.
Een aanpak gericht op preventie vereist met name een hoge intensiteit van wijkgericht en
communicatief werken. Dit betekent bijvoorbeeld dat ouders van (hang-)jongeren en, waar
mogelijk, onderwijsinstellingen in wijken betrokken moeten worden bij overleg over
jeugdvoorzieningen. De gemeente moet streven naar oplossingen, die aan alle
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wijkbewoners recht doen. Wijken moeten hun eigen karakter kunnen houden en dat
betekent dat initiatieven op het gebied van buurtpreventie ook kunnen verschillen.
De oprichting van een Nationale Politie mag niet ten koste gaan van de wijkagent, diens
bereikbaarheid of diens verbondenheid met de wijk. Bijzondere opsporingsambtenaren
kunnen onder regie van de politie een rol spelen in de veiligheidsaanpak van de gemeente.
Het uitgangspunt van D66-HartvoorAsten is dat het geweldsmonopolie altijd bij de politie
blijft.
D66-HartvoorAsten geeft de voorkeur van de aanpak van verloedering en onveilige plekken
en de inzet van politiemensen op straat boven cameratoezicht. We leggen geen taboe op
inzet van cameratoezicht, maar de privacy en effectiviteit moeten wel voldoende zijn.
D66-HartvoorAsten is terughoudend met preventief fouilleren. Inzet ervan behoeft controle
door de raad en een stevige toets door Burgemeester, OM en politie op noodzaak en
proportionaliteit.
Naast activiteiten gericht op preventie zal de bestrijding en bestraffing van geweld volop
onze aandacht krijgen. D66-HartvoorAsten staat achter robuust optreden bij gewelddadige
overvallen of inbraak. Ten aanzien van huiselijk geweld moet meer nog dan nu het accent
liggen op vroegtijdig signaleren. De gemeente moet inzetten op laagdrempelige voorlichting
aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, zodat mensen weten waar ze terecht kunnen voor
eventuele hulp.
Handhaving geldt niet alleen op crimineel gebied.
Ook afspraken met inwoners en ondernemers moeten worden nageleefd. Het doet er dan
niet toe of dit het geluidsniveau bij een optreden betreft of extra beplanting rondom een
bedrijfsgebouw of het aantal arbeidsmigranten in een woning.
Het niet naleven van dit soort afspraken kan snel leiden tot verloedering of zelfs gevaarlijke
situaties. De gemeente moet zich flexibel opstellen om bewoners, verenigingen en
ondernemers de ruimte te geven hun initiatieven te ontplooien. Dit betekent minder regels
en waar mogelijk geen nieuwe regels maken, maar kaders meegeven waarbinnen
gehandeld kan worden.
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