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INLEIDING 
 

 “Samen voor elkaar” is de titel die we ons verkiezingsprogramma hebben meegegeven.  
In een veranderende samenleving, waarin referenda, burgerinitiatieven en 
inspraakprocedures een steeds belangrijkere rol spelen, zal ook de rol van de gemeente, de 
politieke partijen en de inwoner anders worden. De tijd dat de gemeente en de politiek 
bepaalden wat er moest gebeuren is voorbij; de stem van de inwoner telt mee, bijvoorbeeld 
door burgerinitiatieven. Uiteraard is het met burgerinitiatieven hetzelfde als met onze 
politieke wensen: als er niet genoeg draagvlak of financiële middelen zijn, zijn ze niet te 
realiseren. In voetbaltermen: “niet iedere kans is een goal”. 
 
Wat is de rol van de politiek hierin? 
Gemeente en politiek zullen steeds meer open moeten staan voor inspraak en initiatieven 
vanuit de samenleving en nóg meer in overleg moeten met inwoners. 
 
Wat mogen we van de inwoners verwachten? 
De tijd van langs de kant roepen ’het is niks en we hebben niets te vertellen' is voorbij. 
Inwoners kunnen zich actief inzetten en voorstellen doen om samen tot een goed en 
leefbaar Asten, Heusden en Ommel te komen. Wij staan hier in ieder geval altijd voor open. 
 
Om te komen tot een nieuw verkiezingsprogramma hebben de leden van de 
programmacommissie ervoor gekozen om eerst speerpunten vast te stellen, die duidelijk 
maken wat we als partij belangrijk vinden en waar we voor staan.   
Deze speerpunten hebben we voorgelegd aan een afvaardiging van inwoners uit Asten, 
Heusden en Ommel. Leefbaar Asten hecht er veel waarde aan om niet vóór maar samen mét 
Astenaren tot programma-inhoud te komen. 
 
De speerpunten voor Leefbaar Asten voor de periode 2018-2022 zijn: 
 
1. Actief Burgerschap/Preventie 
2.  Kwalitatief goede zorg en welzijn 
3. (Behoud) jongeren en jonge gezinnen 
4. Duurzaamheid begint in Asten 
5. Functionele samenwerking in de regio/Zuidoost Brabant 
6.  Actualiteit/ toekomstige ontwikkelingen. 
 
In dit verkiezingsprogramma kunt u achtereenvolgens lezen of thema’s uit het vorige 
programma wel/niet zijn behaald, de “nieuwe” speerpunten lezen voor de komende 
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periode en hoe we hiertoe gekomen zijn. 

HOOFDSTUK 1 TERUGBLIK PERIODE 2014-2018 

 
Hieronder een terugblik op de afgelopen periode aan de hand van het 
verkiezingsprogramma van Leefbaar Asten 2014-2018. De belangrijkste thema’s worden 
benoemd en bij elk punt wordt benoemd wat wel niet behaald is en of er elementen 
terugkomen in het nieuwe programma. 
 

THEMA 1: ACTIEF BURGERSCHAP  

In 2014 werd dit thema beschreven in ons programma met de vooruitblik naar een 
veranderende overheid en een veranderende positie van de inwoner. Er was steeds meer 
de beweging in de maatschappij van “zorgen voor de inwoner door de overheid” naar 
“samen met de inwoner optrekken en iemand zo veel mogelijk ondersteunen indien nodig”. 
Er zijn in de afgelopen periode veel veranderingen doorgevoerd. We zijn echter nog niet 
klaar. Dit thema blijft actueel en is dan ook één van onze speerpunten voor de komende 
periode. 
 

THEMA 2:  VERANDERINGEN IN HET SOCIAAL DOMEIN  

In het vorige programma was al bekend dat in het sociaal domein (Wet maatschappelijke 
ondersteuning, jeugd, werk en inkomen) grote veranderingen zouden worden doorgevoerd; 
een groot aantal taken zou worden overgeheveld van Rijk naar gemeente. 
De Gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren werkten tot 
2016 samen in de samenwerkingsorganisatie Peelgemeenten 6.1. De bedoeling was dat in 
de voorliggende jaren een verdere uitwerking van deze samenwerking plaats zou gaan 
vinden. In 2016 hebben de 5 gemeentes zich echter zonder Helmond opnieuw 
georganiseerd onder Peelsamenwerking, waardoor de samenwerking opnieuw moest 
worden georganiseerd. 
Terugkijkend komen we tot de conclusie dat er veel is bereikt: inwoners van Asten krijgen 
passende zorg op maat, op lokaal niveau heeft versterking van de voorzieningen 
plaatsgevonden door inzet en samenwerking vanuit de verschillende 
samenwerkingsverbanden (Guido-Asten); er is in toenemende mate zicht op aantallen, 
inzet en effectiviteit van zorg en ondersteuning. 
Hoewel er veel is bereikt en is doorgevoerd in de afgelopen coalitieperiode, is dit punt niet 
volledig gerealiseerd. De nieuwe samenwerking met de andere 4 gemeentes moet zich nog 
verder ontwikkelen en verder uitbouwen. Het lokale voorzieningenniveau zal moeten 
worden verstevigd, zodat dit een goed alternatief kan zijn voor dure specialistische zorg. 
Kortere lijnen en integrale regie op de zorgdomeinen zal moeten leiden tot betere zorg op 
maat en zo min mogelijk belasting van de cliënten. 
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In het nieuwe verkiezingsprogramma komt dit terug onder het speerpunt “kwalitatief 
goede zorg en welzijn”. 

 
 THEMA 3:  SAMENWERKING IN DE REGIO   

In het programma 2014-2018 is aangegeven dat wij de volgende doelstellingen wilden 
bereiken:  

- 1 ambtelijke organisatie op termijn voor de gemeenten Asten en Someren, met 
behoud van de eigen identiteit  

- De samenwerking tussen Asten en Someren te versterken om ons als 1 
verzorgingsgebied te kunnen  positioneren naar de Peelregio 6.1, met op termijn 
mogelijk een bestuurlijke fusie tussen Asten en Someren.   

- Samenwerking in Peelverband om voldoende schaalvergroting te kunnen realiseren 
en daarmee minder kwetsbaar te zijn;   

 
Wat is er bereikt? 
Na een intensief traject is per 1 januari 2017 de Gemeenschappelijke Regeling 

Peelgemeenten in werking getreden, het samenwerkingsverband voor diverse zorgtaken. 

Dan gaat het om zorg op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 

Jeugdwet en Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schuldhulpverlening (BMS). Deze 

gemeenschappelijke regeling is een vervolg op de samenwerking Peel 6.1, maar dan zonder 

de gemeente Helmond.  

 

Het dossier van de regionale samenwerking is historisch gezien complex met de 

nodige gevoeligheden. Leefbaar Asten is er de afgelopen perioden voorstander van geweest 

om een bepaalde mate van opschaling uit efficiencyoverwegingen te realiseren. Het 

samengaan met de gemeente Someren is voor onze partij altijd bespreekbaar geweest. Toen 

bleek dat dit niet realiseerbaar was hebben we gepleit voor samenwerking met diverse 

peelgemeenten.  

 

Regionale samenwerking komt ook terug in het programma voor de komende jaren. De 
insteek zal echter breder zijn dan slechts op Peelniveau. We geven aan hoe Leefbaar Asten 
de samenwerking tussen gemeenten in Zuid Oost Brabant ziet. We blijven, evenals 
voorgaande jaren, bij ons standpunt dat de binding tussen de Peelregio en Brainport 
geborgd moet zijn. 
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THEMA 4:  SLIM BEZUINIGEN  

Het vorige programma is opgesteld in een tijd van economische crisis, waarin taken naar de 
gemeenten zouden worden overgeheveld met een bezuinigingsopdracht. 
Inmiddels zijn de bezuinigingen opgenomen in de diverse gemeentelijke programma’s en 
heeft dit niet geleid tot verhoging van de kosten voor de inwoner. Asten is financieel 
gezond. 
Het budget sociaal domein, waar de bezuinigingsopdracht grotendeels op drukt, heeft een 
tekort, hier moet kritisch naar gekeken worden en dit moet teruggedrongen worden. Dit 
mag niet leiden tot vermindering van (de kwaliteit van) zorg. 
Asten staat in de top 3 van gemeentes in de Peelregio met lage sociale lasten. Dit is een 
compliment waard voor het huidige college waar Leefbaar Asten deel van uitmaakt. Zeker 
gezien het feit dat Asten fors benadeeld is in toekenning budget sociaal domein ten opzichte 
van de ons omringende gemeentes. 

  
THEMA 5:  MILIEU EN DUURZAAMHEID EN VOLKSGEZONDHEID  

Dit thema zal de komende decennia nog doorlopen. Maatregelen die nodig zijn kunnen niet 
alleen door Asten worden opgepakt, brede regionale samenwerking hierin is nodig. 
Asten kan zelfstandig een aantal maatregelen nemen. Het blijft een belangrijk punt voor de 
leefbaarheid van Asten; om die reden is het één van de vijf speerpunten voor de komende 
periode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 

 

 

 

HOOFDSTUK 2 "KWALITATIEF GOEDE ZORG EN WELZIJN" EN 
"ACTIEF BURGERSCHAP/PREVENTIE" 

(Speerpunten 1 en 2) 

 
2.1 PROCESVERLOOP. 

Een aantal inwoners is door Leefbaar Asten uitgenodigd om één van de twee 
discussieavonden bij te wonen. Eén avond was met name bedoeld voor inwoners die 
affiniteit hebben met de onderwerpen en de andere avond voor professionals in de zorg en 
het maatschappelijk leven.  
Bovenstaande twee speerpunten hebben te veel raakvlakken om los van elkaar te kunnen 
worden gezien.  
Gebleken is dat een integrale benadering van het gehele zorgdomein nodig is om te komen 
tot resultaten (zowel kwalitatief als financieel).  Bij veel van de deelthema’s zal een actieve 
rol van de gemeente nodig zijn, met name als het gaat om het ondersteunen van inwoners 
die zorg en/of begeleiding nodig hebben. Daarnaast of in combinatie daarmee 
ondersteunen betrokken en actieve inwoners/organisaties elkaar ook in toenemende mate. 
Wanneer het accent ligt op een breed scala aan preventieve activiteiten, kan dit een afname 
betekenen van de betaalde zorg. Het betekent ook dat de zorg of begeleiding meer op maat 
(van de individuele persoon) kan worden ingezet. Hierbij blijft natuurlijk het uitgangspunt 
dat wanneer iemand betaalde zorg nodig heeft, deze zal worden geboden. Wanneer echter 
minder zware zorg toereikend is moet hierin voorzien zijn: “lichte zorg waar het kan, zware 
zorg waar het moet” en zware zorg liefst zo dichtbij en zo kort mogelijk. 
 

2.2 DEELTHEMA’S  

In deze paragraaf gaan we de bovenstaande ontwikkelingen in deelthema’s bespreken en 
concretiseren door het formuleren van actiepunten. Voor alle thema’s geldt dat er op dit 
moment al aandacht is binnen de gemeente Asten. We willen met het benoemen van 
actiepunten bereiken dat er een visie komt en extra aandacht en/of middelen worden 
ingezet.  
 

2.2.1 Waardering en ontlasting van mantelzorgers.  

Het is een gegeven dat veel inwoners van Asten steun van mantelzorgers nodig hebben om 
zolang mogelijk thuis te blijven en zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Het 
lokale sociale beleid van de gemeente Asten is daar ook op gericht. Belangrijk is dan wel dat 
we aandacht besteden aan alle mantelzorgers, zowel volwassenen als jeugd.  
Dit brengt mee dat mantelzorgers moeten worden ondersteund in de zorg die zij bieden.  
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Hoe gaan we dit realiseren? 

❖ in beeld hebben wie mantelzorgt en wat degene nodig heeft om deze taak goed uit te 
voeren d.m.v. registratie en enquêtes (actief op zoek, laagdrempelig beleggen bij 
welzijnsorganisaties, huisartsen e.d.). Op dit moment zijn er nog veel mantelzorgers 
niet in beeld en kan ook hun behoefte aan ondersteuning niet worden gepeild. 

❖ meer aandacht voor de inwoners met dementie in Asten door het behalen van het 
predicaat dementievriendelijke gemeente. Hiervoor aansluiten op landelijke 
initiatieven die hun nut al bewezen hebben. 

❖ tijdelijk verminderen van de belasting van mantelzorgers: 
• door het invoeren van een systeem van ‘vouchers’ waarmee tijd/ontspanning 

kan worden “gekocht” en waardoor het evenwicht tussen draaglast en 
draagkracht weer kan verbeteren.  

• door het in gebruik nemen en stimuleren van het gebruik van een logeerhuis 
voor mensen met dementie of voor logeermogelijkheden als het gaat om 
jeugdigen. Dit zal op de agenda van de Peelsamenwerking moeten komen, 
omdat Asten te klein is om dit zelf te dragen. 

• door het organiseren van activiteiten voor jonge mantelzorgers, zodat zij 
enerzijds ontspanning hebben en anderzijds lotgenoten kunnen ontmoeten 
om mee in gesprek te gaan. 

• door voorlichting aan verenigingen en scholen te geven over het herkennen 
en doorzetten van signalen bij overbelaste (jonge) mantelzorgers. Deze 
ondersteuning moet laagdrempelig zijn voor zowel inwoners als lokale 
organisaties/verenigingen. 

 

2.2.2 Inzet van mensen met “afstand tot de arbeidsmarkt of tot het dorp”.  

Voor een aantal inwoners in onze gemeente is een baan geen vanzelfsprekendheid. De 
groepen waarvoor dit geldt zijn nogal divers: schoolverlaters, statushouders, mensen die 
een uitkering hebben, verstandelijk en/of lichamelijk beperkte mensen, psychisch 
kwetsbare inwoners. 
Hiervoor is niet gemakkelijk een oplossing te vinden. Uitgangspunt is dat werk voor ieder 
mens belangrijk is en dat werk bijdraagt aan het welbevinden van de mens. Door 
(vrijwilligers) werk te doen blijf je ook verbonden met de mensen om je heen.  
 

Hoe gaan we realiseren dat zoveel mogelijk inwoners werk of een zinvolle invulling van de 
dag hebben?  

❖ de gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie te vervullen en zal dan ook het 
voortouw moeten blijven nemen door het aanbieden van meer stageplaatsen en 
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werkervaringsplekken, bv. met hulp van ONIS, LEV en Senzer.  
❖ Senzer (werktoeleidingsorganisatie) moet hier ook het accent leggen en dit moet 

ook financieel worden ondersteund  
❖ voor een specifieke doelgroep is een inloop GGZ van belang, waarbij mensen kunnen 

binnenlopen in redelijke anonimiteit en waar begrip is voor hun situatie. Er wordt 
daar bekeken of er werkzaamheden mogelijk zijn op hetzij vrijwillig, hetzij 
(semi)professioneel niveau. 

❖ in gesprek gaan met de ROC’s voor het creëren van extra stageplaatsen voor 
studenten. Bijvoorbeeld: studenten niveau 2 helpende die op vrijwillige basis 
inwoners ondersteunen bij lichte ondersteuningstaken in het dagelijkse leven. Denk 
hierbij aan hulp bij het werken op de computer, het doen van boodschappen, 
schoonmaakklusjes etc. 

❖ samenwerking met scholen als het gaat om de integratie van gezinnen van 
statushouders. 

 
2.2.3 Eenzaamheid 

Ook in een dorp als Asten, Heusden of Ommel zijn er inwoners eenzaam. Ter 
verduidelijking: we spreken van eenzaamheid als iemand er niet zelf voor kiest om alleen te 
zijn. Eenzaamheid grijpt erg in in een mensenleven en is erg bepalend voor de kwaliteit van 
leven die iemand ervaart. Omdat we in de 3 kernen voor en met elkaar willen samenleven 
en voor iedereen een goede kwaliteit van leven nastreven, vinden we dat eenzaamheid die 
als negatief wordt ervaren zoveel mogelijk moet worden beperkt. 

 
Hoe willen we dit realiseren? 

❖ faciliteren van vrijwilligers die in hun eigen buurt voorlichting geven over het 
opzetten van een netwerk en faciliteren van vrijwilligers die voorlichting geven over 
het herkennen van de signalen van eenzaamheid.   

❖ activerend huisbezoek waarbij vrijwilligers (vanuit bv. LEV/ONIS/KBO) op bezoek 
gaan bij oudere inwoners (bv. die in een bepaald jaar 75 jaar worden). Uiteraard op 
basis van vrijwilligheid en met als doel om informatie over Asten te geven en/of 
signalen en behoeften aan informatie, ondersteuning, activiteiten in beeld te 
brengen. Een vraag om ondersteuning wordt doorgeleid naar bv. 
mantelzorgondersteuning, dagbesteding, lokaal steunpunt. We zien hier een extra 
taak voor het wijksteunpunt of de wijkondersteuner. 

❖ ook hier kan het inlooppunt GGZ een rol spelen om op een laagdrempelige manier 
eenzaamheid weg te nemen 

❖ initiatief nemen tot het “Bankjescollectief”: bankjes op centrale plekken in onze 
gemeente, met als doel op een eenvoudige manier de ontmoeting tussen inwoners te 
stimuleren.  Bankjes met een speeltoestel in de omgeving van seniorenwoningen, 
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bankjes bij een winkelcentrum bv. Voorwaarde is wel dat de bankjes goed 
bereikbaar zijn.  

                  
2.2.4 Afstand verkleinen tussen politiek en inwoners  

Inwoners ervaren een kloof tussen politiek en gemeenschap. Wíe doet wát in de gemeente 
en waar kun je als inwoner terecht. Daarnaast vragen inwoners zich ook af door wie zij 
vertegenwoordigd worden in de politiek. 
De deelnemers aan de discussieavonden hebben geen idee waar en bij wie ze terecht 
kunnen met een idee op het gebied van het sociale domein. Met de inwoner die eigen kracht 
inzet als uitgangspunt, is het voor de gemeente van het grootste belang dat de zij, die een 
initiatief willen ontwikkelen in het belang van de gemeenschap, ook gehoord worden en 
gefaciliteerd worden. De gemeente vertegenwoordigt de inwoners en niet zichzelf. De 
gemeente moet uit de ivoren toren en “de boer op”. 
 
Hoe gaan we dit realiseren? 

❖ een burgermakelaar aanstellen die ingezet kan worden als brug tussen inwoners, 
lokale organisaties, verenigingen en gemeente. Deze persoon kan ondersteuning 
bieden aan burgerinitiatieven en uitleg geven aan de inwoners over taken en 
verantwoordelijkheden van de gemeentelijke organen, zoals de gemeenteraad en het 
college van B&W. Dit kan in de vorm van: (thema)bijeenkomsten, social media, 
koffiemomenten. Daarnaast kan de burgermakelaar in het netwerk van de 
gemeenschap zijn weg vinden en verbindingen leggen tussen alle betrokken partijen. 

❖ spreekuren door college en raads- en commissieleden waardoor inwoners 
laagdrempelig in gesprek komen met hun vertegenwoordigers in de politiek. 

❖ Leefbaar Asten neemt haar eigen verantwoordelijkheid en zoekt de inwoners van 
Asten, Heusden en Ommel op, bv. door achterbanvergaderingen in de dorpen. 

❖ Wanneer enquêtes worden gehouden, zoals recent over de inrichting van de Markt 
in het centrum van Asten, dan worden de resultaten daarvan actief uitgedragen. 

❖ “Raad voor Raad”: in plaats van inwoners die zelf met plannen komen, wordt er ook 
actief opgehaald bij deskundigen uit de drie kernen. Hiervoor wordt een 
deskundigenpanel ingesteld dat kan worden benaderd bij bepaalde onderwerpen 
die in de gemeenteraad komen. 
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HOOFDSTUK 3 “(BEHOUD) JONGEREN EN JONGE GEZINNEN”  

(Speerpunt 3) 

 
Asten moet een aantrekkelijke gemeente blijven voor jongeren en jonge gezinnen. 
Onze fractie heeft navraag gedaan bij jonge inwoners wat zij belangrijk vinden en dit is 
vertaald in onze actiepunten. 
Veel jongeren verlaten Asten vanwege studie en vestigen zich daarna elders. 
Voor velen is Asten ook een dorp om naar terug te keren, maar dan moet het ook de moeite 
waard zijn om dit te doen. 
Een goed en gevarieerd verenigingsleven kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 
gegeven dat jongeren hier graag willen wonen. 
Jongeren zijn de toekomst en de politiek heeft een belangrijke opdracht om samen met 
jongeren te monitoren wat hen bezighoudt en actief informatie op te halen. Om jongeren 
goed te laten participeren moeten er lokaal goede voorwaarden worden geschapen. 
Een gemeenschap zonder voldoende jongeren heeft geen toekomst.  
Indien jongeren wegtrekken zal op den duur het verenigingsleven, het aantal scholen en het 
sociale leven hieronder gaan lijden en neemt de aantrekkelijkheid van de gemeente af en 
behoud van voorzieningen is moeilijk op niveau te houden (bv. Bibliotheek, zwembad) 

 

3.1. GOEDE (WOON)VOORZIENINGEN IN EEN AANTREKKELIJKE EN VEILIGE 
OMGEVING. 

 
 
Asten heeft een gevarieerd en rijk verenigingsleven en dat geeft dynamiek in een 
woongemeenschap. 
Bij deze verenigingen zijn vaak jongeren te vinden en het is goed dat iedere jongere deze 
mogelijkheid heeft. Ook jongeren met een beperking moeten aansluiting kunnen vinden bij 
een vereniging.  
Verenigingen zijn vaak kweekvijvers voor het latere vrijwilligerswerk. 
Als aan jongeren al vroeg geleerd wordt dat “inwoner” zijn meer is dan alleen klant zijn van 
de overheid, zorgt dat voor betrokkenheid. Een gemeenschap maak je met z’n allen. 
Kennismaken met vrijwilligerswerk stimuleert jongeren zich een beeld te vormen van hun 
rol en hun bijdrage aan de samenleving van morgen.   

 
Er moeten aansprekende evenementen plaatsvinden die o.a. gericht zijn op jongeren en 
jonge gezinnen. Op deze wijze wint Asten aan (woon)aantrekkelijkheid.  
Ook al is er een groeiende tendens dat jongeren naar een stad trekken, er zijn nog altijd 
jongeren die kiezen om te wonen in een dorp om diverse redenen. 
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Er moet voldoende aanbod zijn van betaalbare huur en koopwoningen in de vorm van 
starterwoningen met de mogelijkheid van startersleningen. Er moet nader onderzoek 
komen naar de beschikbaarheid van huurwoningen in Ommel en Heusden. 
De ontwikkeling van het centrum en de kleine woonkernen zijn van grote invloed op 
jongeren die er willen vertoeven en/of wonen. Een bruisend centrum met een goed 
winkelaanbod is een belangrijke troef in het binden van jongeren en jonge gezinnen. 
Ook in het centrum moeten passende woningen en voorzieningen aanwezig zijn voor 
jongeren. 
 
Het aanbod van scholen moet goed verdeeld zijn over ons dorp.  
Leefbaar Asten vindt  dat we ernaar moeten streven dat alle scholen in de gemeente Asten 
opgaan in een brede school wat betekent dat het huidige aantal scholen kan afnemen. Dit 
initiatief is inmiddels opgepakt in Asten en moet uitgewerkt worden met inspraak van 
inwoners/betrokkenen. Bij de brede school is het primair onderwijs vooral het hart van het 
netwerk, waaraan welzijn, jeugdwerk, zorg, kinderopvang en peuterspeelzaal verbonden 
zijn en onder één dak aanwezig zijn. Hieraan kunnen culturele en sportieve activiteiten 
worden toegevoegd. 
Daarmee wordt bereikt dat er een doorgaande leerlijn ontstaat van 0 tot 12 jaar. 
 
Een veilige woonomgeving is voor gezinnen vaak de reden om te kiezen voor een dorp. 
Leefbaar Asten zet in op een actief beleid m.b.t. de handhaving en voorlichting over alcohol 
en drugsgebruik, maar ook bv. over zinloos geweld. 

 
 

3.2 JONGERENPARTICIPATIE 

 

3.2.1 Maatschappelijke stages 

Handhaven en stimuleren van maatschappelijke stage van 30 uur voor leerlingen in het 
voortgezet onderwijs is een middel om jongeren te laten participeren. 
D.m.v. deze stages ontdekken jongeren hun interesses en wordt het voor een leerling ook 
makkelijker om in hun 3e jaar een keuze te maken voor een profiel. 
Door het volgen van deze stages maakt men kennis met de maatschappij en dat kun je het 
beste doen door dit actief te beleven. 
Scholen zijn wettelijk verplicht aandacht te besteden aan burgerschapsvorming, waarbij 
leerlingen kennis maken met begrippen als democratie, mensenrechten, conflicthantering, 
sociale verantwoordelijkheid en omgaan met maatschappelijke diversiteit. Dit alles wordt 
opgehangen aan een aantal pijlers: identiteit ( handelen vanuit je waarden en normen), 
democratie en participatie. Maatschappelijke stages passen hier prima bij.  
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Verder zal, in overleg met verschillende partijen zoals het onderwijsveld (basisonderwijs en 
middelbaar onderwijs) en Prodemos, een programma samengesteld moeten worden. 
Doel: Het maatschappelijk bewustzijn van jongeren in de leeftijd van 11 tot 18 jaar aan te 
wakkeren door hen kennis te laten maken met de politiek en activiteiten binnen het 
gemeentehuis en zo een structurele participatie te bewerkstelligen. 
Op deze wijze wordt een duidelijke lijn uitgezet die begint in groep 7 van het 
basisonderwijs en doorloopt tot de 5e klas van het voortgezet onderwijs. 
Jeugdparticipatie: leerlingen die deelnemen aan zo’n programma kunnen door de gemeente 
gevraagd worden om input te leveren bij voorkomende gemeentelijke onderwerpen. 
 
De benadering van jeugdigen is anders dan die voor volwassenen en zal ook anders 
georganiseerd moeten worden. Het ligt voor de hand een koppeling te maken tussen een 
maatschappelijke stage en burgerschapsvorming op de scholen. 
 
Om jeugdigen te betrekken bij onderwerpen die actueel zijn in de gemeente zijn er wat ons 
betreft een aantal opties. 

     
3.2.2 Werken met adviesvangers 

Adviesvangers organiseren bijeenkomsten (fysiek of via social media) waarbij wordt 
gesproken over onderwerpen die jongeren aangaan, zoals uitgaan, sporten en veiligheid. 
Tijdens deze bijeenkomsten verzamelen de adviesvangers opmerkingen, tips, vragen en 
ideeën en vervolgens adviseren zij de gemeente hierover. Zij moeten op een informele 
manier de stem opvangen van medejongeren over verschillende onderwerpen. 
Gevraagd en ongevraagd advies aan de raad en het college kan het beleid alleen maar 
verrijken. 
Belangrijk is het dat het fundament van de adviesvangers goed is en in stand blijft. 
De raad kan zijn steentje hieraan bijdragen, bijvoorbeeld door te zorgen voor direct contact 
met jongeren. Adviesvangers kunnen uitgenodigd worden voor vergaderingen van de 
raadscommissies met een ontvangst vooraf waarin ze bijgepraat worden over de agenda. 
De gemeente zoekt contact met jonge, creatieve adviesvangers. 

 
3.2.3 Jongerentip 

In het Peelbelang kunnen inwoners via “Tip Asten” hun mening kenbaar maken over 
diverse onderwerpen die actueel zijn of gaan worden. 
Het instellen van een “Tip Asten voor jongeren” vinden wij belangrijk.  
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HOOFDSTUK 4 “DUURZAAMHEID BEGINT IN ASTEN”  

(Speerpunt 4) 
 
 

1. Leefbaar Asten vindt dat Asten zich moet ontwikkelen naar een gemeente die een 
volledig hergebruik van grondstoffen en een fossielvrije energievoorziening 
voorstaat.  

 
2. Leefbaar Asten is van mening dat het noodzakelijk is dat we in de komende 

raadsperiode maximaal inzetten en concrete stappen zetten om uiterlijk in 2050 
fossielvrij te zijn. Dit alles om ons steentje bij te dragen aan het streven om de 
opwarming van de aarde beneden de twee graden te houden. Tussentijds zullen er, 
voor de kortere termijn, doelen gesteld en gehaald moeten worden. 

 
3. Leefbaar Asten weet dat de gemeente Asten dit niet alleen op kan pakken en 

samenwerking met omliggende gemeenten essentieel is.  
We hebben te maken met wereldwijde doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs, 
landelijke regelgeving en afspraken en daarnaast lokale doelen. 

 
Om input te krijgen voor het opstellen van dit speerpunt hebben we o.a. een bezoek 
gebracht aan het Energiehuis in Helmond en zij hebben dit mee beoordeeld. 

 

4.1 DEELTHEMA’S  

Achtereenvolgens worden de thema’s: bouwen, energie, landbouw en kwaliteit 
buitengebied, bedrijven, schoon openbaar vervoer, water en beleid beschreven. Ook wordt 
ingegaan op de doelen en acties op korte, middellange en lange termijn. 
 

4.1.1 Bouwen 

In een duurzame samenleving heeft iedereen voldoende perspectief op een passende 
woning van goede kwaliteit. Om dat te bereiken steken we in onze contacten met 
woningcorporaties, beleggers, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars extra energie in 
de specifieke doelgroepen die onze bijzondere aandacht nodig hebben en verdienen. Met 
woningbouwcorporaties maken we afspraken om “nul op de meter”-woningen te 
realiseren. Dit maakt ook betaalbaar wonen voor jongeren mogelijk. 
Wij vinden dat woningen duurzaam en energieneutraal gebouwd moeten worden door 
toepassing van  beschikbare technieken, zoals zonnepanelen en warmte-koude-opslag en 
dat in de vergunningverlening mee te nemen. Loverbosch 2 kan daarin een voorbeeld zijn. 
Nieuwbouwwoningen dienen al in 2018 te voldoen aan een Energieprestatie Coëfficiënt van 
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0 (EPC drukt uit hoeveel minder energie er nodig is om een woning comfortabel warm te 
houden). 
Wij vinden dat nog te realiseren woonwijken en projecten aardgasvrij moeten zijn. In het 
project Loverbosch 2 heeft de gemeente dat zelf in de hand. Bij projecten van ontwikkelaars 
(b.v. Formido-terrein) zal bij ontwikkelaars worden aangedrongen om dat ook te doen.   
Wij stimuleren het omschakelen in bestaande woonwijken van aardgas naar duurzame 
energie, zodat die wijken in 2050 aardgasvrij zijn en willen dat de gemeente dit actief 
faciliteert. 
Asten heeft de mogelijkheid van een duurzaamheidslening voor zonnepanelen. We vinden 
dat deze ook ingezet  kan worden voor andere goede technische oplossingen. De gemeente 
stimuleert het aanbrengen van zonnepanelen op sportgebouwen en maatschappelijke 
gebouwen.     
Wij vinden dat bij aankoop van een kavel kopers een duurzaamheidsadvies moeten krijgen 
op kosten van de gemeente. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om een bezoek te 
brengen aan het Energiehuis in Helmond die ook duurzaamheidsadvies kunnen geven.  

 
4.1.2 Energie 

Het is van belang zuinig te zijn met energie. 
Ongeveer 15% van het energiegebruik in Nederland komt voor rekening van woningen en 
dat is terug te dringen door: 

- verbetering isolatie; 
- energieopwekking via zonnepanelen; 
- energieopwekking door kleinschalige windturbines; 
- elke woning een eigen of collectief warmte-koude-opslagsysteem. 

De gemeente moet hier een rol in vervullen door inwoners en bedrijven actief te informeren 
over mogelijkheden die, vaak met een relatief kleine investering, al kunnen leiden tot forse 
besparingen. Daar waar mogelijk stimuleert de gemeente door een duurzaamheidslening te 
verstrekken. 
We volgen het MRE-traject en zetten in op Geothermie samen met de Peelregio, het MRE en 
de provincie. 
In onze gemeente wordt geen toestemming gegeven voor het winnen van fossiele 
brandstoffen, zoals schaliegas.  

 
4.1.3 Landbouw en kwaliteit buitengebied 

Wij vinden een goed evenwicht tussen wonen, natuur, landbouw en recreatie belangrijk. 
Om een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen te realiseren, moeten we 
komen tot een reductie van stank, fijnstof, verontreiniging en lawaai, met gebruikmaking 
van de best beschikbare technieken. 
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Economische mogelijkheden voor gezonde agrarische bedrijven en het stimuleren van 
productie van biomassa als grondstof voor mestvergistingsinstallaties en eventueel 
biomassacentrales moeten worden benut ter vervanging van fossiele grondstoffen. 
Als een agrarisch bedrijf stopt, moet er een nieuwe bestemming op het pand kunnen 
komen, door bijvoorbeeld ruimte te geven aan een zorgboerderij of een andere vorm van 
ondernemerschap op een aanvaardbaar schaalniveau. Buiten gebruik gestelde stallen 
moeten worden afgebroken. Hoewel dit niet verplicht gesteld kan worden, moet dit wel 
gestimuleerd worden door “Ruimte voor Ruimte” projecten mogelijk te maken. 
Uit “Ruimte voor Ruimte” projecten beschikbaar komende gelden moeten worden ook 
ingezet voor houtwallen, boerenlandpaden en kleinschalige landschapselementen om op 
die manier het landelijk karakter te behouden. 
 
Wij vinden dat mestbewerking of verwerking op bedrijven die nu toestemming hebben om 
van derden aan te voeren zo moet blijven; er mag geen uitbreiding zijn van andere 
bedrijven die van derden aanvoeren, met als doel de overlast (bv. Logistiek) zo veel 
mogelijk te beperken.  
Bij afgesproken landschappelijke inpassingen moet een borg worden betaald omdat in de 
praktijk is gebleken dat dit nu onvoldoende gebeurt.  
Bovenstaande onderwerpen komen ook aan de orde in de Toekomstvisie 2018-2022 van de 
ZLTO. Daar waar mogelijk en wenselijk ondersteunen we acties uit deze Toekomstvisie. Het 
gaat dan om onderwerpen als Energie, Duurzaamheid & Klimaatbestendigheid, Emissie 
Technologie, Dierenwelzijn, Werkgelegenheid, Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing, 
Bereikbaarheid & Veiligheid en Educatie. 

 
4.1.4 Bedrijven 

Met de uitgifte van bedrijventerrein kijken we kritisch naar het ruimtegebruik. 
Herinrichting van bestaande terreinen verkiezen wij boven uitbreiding ervan. 
Bedrijven zijn grootgebruikers van energie. De grote hoeveelheid energie die bedrijven 
gebruiken willen we teruggebracht zien. Ondernemers zijn over het algemeen uitstekend in 
staat met creatieve en doelmatige voorstellen te komen. Wij stimuleren dit en stellen voor 
om een duurzaamheidsprijs voor ondernemers in te stellen. 
 

4.1.5 Schoon openbaar vervoer 

Bravo (Brabant vervoert ons) geeft aan dat ze steeds meer gebruik gaan maken van 
elektrisch aangedreven bussen. Tot nu toe concentreert zich dat op stadbussen. Hoewel we 
hier maar beperkt invloed op hebben is het de wens dat de vervuilende bussen in de 
gemeente Asten voor 2025 zijn vervangen door elektrisch aangedreven bussen. 
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4.1.6 Water 

Leefbaar Asten gaat voor schoon, gezond, natuurlijk water voor mens, plant en dier. 
Er moet versterking komen in de afstemming van het gemeentelijk beleid voor water in 
relatie tot groen, infrastructuur, ruimtelijke ordening,  economie en recreatie. 
Ook is versterking nodig van de samenwerking tussen de gemeente en het waterschap op 
het terrein van waterbeheer en klimaatverandering. 
Extra waterconservering en berging/buffering van water in het bewoonde gebied moet 
worden gestimuleerd. Hiervoor is nodig dat aan inwoners informatie wordt gegeven over 
waarom en hoe het water vast te houden in eigen leefomgeving. 
Afkoppeling schoon regenwater en sanering riooloverstorten bevorderen de gezondheid 
binnen de gemeente. 
Versterking groen-blauw netwerk door buffering water (blauw) in groenstructuur (groen) 
en aanleg van ecologische verbindingszones ten behoeve van leefbaarheid en 
aantrekkelijkheid binnen de gemeente. De verbindingszones kunnen komen langs 
watergangen, zandpaden of ze verbinden twee natuurgebieden. 
In het verleden zijn er watersystemen ontwikkeld die er voor moeten zorgen dat de steden 
droge voeten houden. Nu zal geïnvesteerd moeten worden om stroomopwaarts vanaf de 
Diesdonk het water nog verder in de haarvaten vast te houden. 
Binnen de bebouwde kom moeten inwoners voorgelicht worden hoe water vast te houden 
in hun huizen en tuinen. 

 
4.1.7 Beleid 

Leefbaar Asten vindt duurzaamheid een belangrijk thema en is van mening dat dit moet 
worden ondergebracht in de portefeuille van één van de wethouders. 
Ondersteuning voor de wethouder komt van de ambtenaar voor duurzaamheid. Het in 2017 
vastgestelde plan van aanpak duurzaamheid is leidend voor de verdere uitwerking. 
Inwoners worden actief geïnformeerd over dit plan van aanpak.  
We vragen extra aandacht op handhaving van milieu- en energiewetgeving. 
We gaan zuinig om met grondstoffen door minder gebruik, hergebruik en recycling. 
We zijn zuinig op milieu en natuur.  
Bodem en water hebben onze aandacht.  
De burger doordringen van de bittere noodzaak tot duurzaamheid door voorlichting en 
educatie op bv. basis- en voortgezet onderwijs. 
Burgerinitiatieven op het gebied van duurzaamheid stimuleren. Hiervoor vinden wij ook 
een taak weggelegd voor de nieuw te benoemen burgermakelaar. 
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4.2 OVERZICHT KORTE, MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN 

 

Korte termijn. 

Loverbosch 2 aardasvrij. 
Afspraken met woningbouwcorporaties om “nul op de meter”-woningen te realiseren. 
Betaalbaar wonen voor jongeren. 
Nieuwbouwwoningen dienen al in 2018 te voldoen aan een Energieprestatie Coëfficiënt van 
0. 
Duurzaamheidsadvies voor alle inwoners die bouw- of verbouwplannen hebben. 
Binnen de bebouwde kom inwoners voor te lichten hoe water vast te houden in huis en 
tuin. 
Instellen van een Duurzaamheidsprijs voor ondernemers. 
Onderbrengen van duurzaamheid bij één wethouder. 
Duurzaamheidsbeleid vooruitstrevender. 
 

Middellange termijn .  

Goed evenwicht tussen wonen, natuur, landbouw en recreatie. 
Schoon, gezond, natuurlijk water voor mens, plant en dier. 
Elektrisch aangedreven bussen. 
 

Lange termijn.  

Volledig hergebruik van grondstoffen en een fossielvrije energievoorziening. 
Omschakeling in bestaande bebouwing naar aardgasvrij. 
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HOOFDSTUK 5 “SAMENWERKING”  

(Speerpunt 5) 
 

5.1 UITGANGSPUNTEN LEEFBAAR ASTEN 

Het vormgeven van de toekomstige samenwerking in de regio is een grote opgave. Het 
dossier van de regionale samenwerking is historisch gezien complex met de 
nodige gevoeligheden.  
  
Waar Eindhoven en Helmond in staat zijn om de eigen huishouding te voeren en bezig zijn 
om de stad en regio nationaal en internationaal verder te brengen, staat in Asten de zorg 
over het zo zelfstandig mogelijk kunnen uitvoeren van de huidige en nieuwe taken op de 
agenda. Ook in de ‘Toekomstvisie Asten 2030’, is dit een centraal thema. 
  
De komende jaren zal een verdere uitwerking van het thema ‘Bestuurlijke samenwerking' 
plaatsvinden. Daarbij willen we dat de inwoners van Asten het bestuur dichtbij ervaren en 
goed geïnformeerd blijven. 
 
Voor de komende raadsperiode (2018-2022) hanteren we als Leefbaar Asten de volgende 
uitgangspunten in de discussie rondom bestuurlijke samenwerking: 
 

1. Lokale opgaven (ontwikkeling van ons centrum en leefbaarheid kernen) pakken 
we op in samenspraak met onze inwoners en ondernemers.  

2. Samenwerken is voor ons normaal. 
3. De samenwerkingsvorm die we in de toekomst voorstaan is afhankelijk van de 

bestuurlijke opgaven en ambities van de gemeente Asten 
4. We zien de huidige samenwerking binnen ’Peelgemeenten’ als een goed 

alternatief voor fusie met andere gemeenten.   
5. Inhoudelijke motieven en doelen dienen ten grondslag te liggen aan een 

toekomstige ambtelijke fusie. 
 
 

5.2 HOE VERDER? 

De samenwerking ‘Peelgemeenten’ is vooralsnog gericht op zorg, maar kan ook uitgebreid 

worden naar andere gebieden. In de samenwerking wordt onderscheid gemaakt tussen 

lokale en (boven)regionale taken. We zoeken de samenwerking voornamelijk op dat laatste 

onderdeel. Binnen de gemeentegrenzen willen we zo dicht mogelijk bij de inwoner staan. 

Daarbij streven we om lokaal en (boven)regionaal zo goed mogelijk op elkaar aan te laten 
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sluiten. Ons motto hierbij is dat de samenwerkingsvorm wordt bepaald door onze strategie 

om doelen te bereiken. 

 

De belangrijkste vraag als het gaat om samenwerking is: wat wil en kan de gemeente Asten 

zelf doen? Bij die afweging moet op onderstaande gebieden een positief resultaat bereikt 

worden: 

 
- Effectiviteit: meer kwaliteit en kennis, minder kwetsbaarheid, meer 

klanttevredenheid 
- Efficiëntie: kostenreductie 
- Versterking van het strategisch vermogen, kunnen realiseren van grotere opgaven, 

bv. in het kader van duurzaamheid 
- Toekomstbestendigheid: hoe lang gaat de constructie mee? 
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HOOFDSTUK 6 “ACTUELE ONTWIKKELINGEN”  

In dit hoofdstuk zijn de onderwerpen beschreven die reeds in 2017 aandacht hadden en die 
naar verwachting doorlopen in de komende periode. In paragraaf 6.1 komen de punten aan 
de orde die betrekking hebben op Asten, Heusden en Ommel gezamenlijk. In de paragrafen 
6.2-6.4 worden afzonderlijk de aandachtspunten voor de drie kernen beschreven. 

 
6.1 GROOT ASTEN: ASTEN, HEUSDEN EN OMMEL 

 
6.1.1 Museum 

Museum Klok & Peel is onmiskenbaar een “parel” van Asten. Het museum kan niet zonder 
de structurele bijdrage van de gemeente voortbestaan. Leefbaar Asten onderschrijft het 
standpunt van het bestuur en wenst voortzetting van de huidige subsidie. Hier moet 
opnieuw een besluit over genomen worden. 

 
6.1.2 Financiën 

De meerjarenbegroting van de gemeente Asten is op orde. Dat willen wij graag zo houden. 
Echter, ruimte voor nieuwe structurele uitgaven is er niet of nauwelijks. Het Rijk keert voor 
het totale sociale domein aan Asten minder geld uit dan aan de ons omringende gemeenten; 
dit heeft met bepaalde verdeelsleutels te maken, bv. die van medicijngebruik. Inwoners 
verdienen de juiste ondersteuning, daar willen wij niet aan tornen. Door een  integrale 
benadering, samenwerking en versterking van nulde- en eerstelijnsondersteuning en een 
kritische houding ten aanzien van inzet van voorzieningen krijgen we grip op uitgaven en 
dringen we de tekorten terug.  Mocht er toch een disbalans in inkomsten en uitgaven voor 
het sociale domein blijven bestaan, dan is Leefbaar Asten voorstander van een beperkte 
lastengroei om deze balans in evenwicht te brengen. Voor nieuw beleid dient in eerste 
instantie oud beleid ingeleverd te worden. Onze ambitie blijft een goed evenwicht in 
inkomsten en uitgaven met zo laag mogelijke lasten voor de inwoner. We streven onverkort 
naar behoud van onze top 3 positie lokale lasten in de Peelregio. 

 
6.1.3 Veiligheid  

Inwoners van Asten moeten zich veilig voelen in hun directe woonomgeving.  
Hierbij passen preventieve maatregelen en handhaving van de regels. Een goed voorbeeld 
hierbij is de inzet van het PIT (Peelland Interventie Team). 
Objectieve en subjectieve veiligheid moeten gemonitord worden en hiervoor zijn we bereid 
extra budget te investeren. 
Met enige regelmaat wordt er illegaal drugsafval gestort in de openbare ruime of op 
particuliere grond. 
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Leefbaar Asten is voorstander van het doorvoeren van een (regionaal of provinciaal) fonds 
van waaruit de kosten voor het ruimen kunnen worden verhaald. 
 
 

6.2 ASTEN ‘DORP’  

 
6.2.1 Nieuw gemeenschapshuis voor Asten dorp. 

In de loop van 2016 ontstond het oorspronkelijke burgerinitiatief  van de gezamenlijke 
besturen van de gemeenschapshuizen de Klepel en de Beiaard, om samen op te gaan in een 
gezamenlijk gebouw. Het Patersklooster was de voorgestelde locatie. 
Het is een majeur project met veel vragen en risico’s.  Leefbaar Asten vindt het belangrijk 
dat er een weloverwogen besluit wordt genomen en dat de beste locatie wordt gekozen.   
Dat er een nieuw gemeenschapshuis moet komen is om de volgende reden te 
rechtvaardigen: beide bestaande gemeenschapshuizen verdienen een opknapbeurt om 
weer bij de tijd te zijn. Dit hoeft niet direct, maar wel binnen nu en 5 jaar. 
Leefbaar Asten vindt het Patersklooster een goede optie, omdat het een unieke plek is. De 
locatie ligt centraal genoeg en is geschikt om een gemeenschapshuis te realiseren. 
Belangrijke doelstellingen kunnen behaald worden: laagdrempelig voor alle inwoners en 
alles onder 1 dak, wat samenwerking tussen de verschillende organisaties en instellingen 
bevorderd.  Ervaring in het land leert dat korte lijnen in het lokale veld leidt tot intensievere 
samenwerking en betere ondersteuning aan inwoners. In sommige gevallen zelfs tot minder 
inzet van betaalde zorg. Als we het Patersklooster gaan ombouwen, dan blijft een markant 
gebouw in de toekomst behouden voor onze kinderen.  Net als  Bartholomeus is het een 
gezichtsbepalend gebouw voor Asten.  Dat is ons ook wat waard. Er zijn in het verleden te 
veel gebouwen met cultuurhistorische waarde verdwenen.  Aan deze locatie is ook een 
mooi park verbonden. In het plan zal dit voor een groot deel behouden blijven voor de 
Astense gemeenschap. Leefbaar Asten  vindt  extra groen in het centrum een belangrijk 
pluspunt.  

 
6.2.2 Markt autovrij  

“De markt is de huiskamer van Asten” 
Met het realiseren van de Markt in de huidige opzet hebben we een van de mooiste centra 
van de Peel tot stand gebracht. 
De Markt is van alle kanten goed te bereiken en er is in de onmiddellijke omgeving 
voldoende parkeerruimte op korte loopafstand. 
Het wordt drukker op de Markt en Leefbaar Asten geeft een hoge prioriteit aan de kwaliteit, 
leefbaarheid en veiligheid van deze omgeving. 
Hier past geen gemotoriseerd verkeer bij.  
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Wij pleiten voor een autovrije Markt en kleine Marktstraat, zeker op de momenten dat daar 
gerecreëerd wordt. 
Daarnaast zijn wij van mening dat een waterpartij een  belangrijke bijdrage zal leveren aan 
de verlevendiging en het aanzien van het centrum 
 

6.2.3 Verbetering parkeerfaciliteiten sportpark ’t Root en omgeving 

 

Leefbaar Asten hecht veel waarde aan veiligheid. Van belang hierbij is het hebben van een 
veilig gevoel in de buurt, op straat en in het verkeer. Zoals bekend, is er sprake van 
parkeerproblemen rondom sportpark ’t Root en het museum. De vele bezoekers zorgen 
regelmatig voor gevaarlijke verkeerssituaties. We vinden dat een integrale benadering 
noodzakelijk is om te komen tot een oplossing. Niet alleen voorzien in parkeerfaciliteiten, 
maar ook stimuleren van alternatieven voor gebruik van de auto. Te denken valt aan 
manieren om fietsen te stimuleren, bv. door aanleg van fietsenstallingen. Als het komt tot de 
bouw van een basisschool in dit gebied, moet veiligheid en bereikbaarheid zeker betrokken 
worden in de planvorming. 

 
6.3  OMMEL  

 
6.3.1 Vitale kern Ommel  

Voor de leefbaarheid in de kernen Ommel en Heusden is het van belang dat het huidige 
voorzieningenniveau zoveel mogelijk intact blijft. Voor het in stand houden van deze 
voorzieningen is het noodzakelijk dat het woningbouwprogramma jongeren voldoende 
mogelijkheden biedt zich blijvend te kunnen vestigen in de kernen. Mits van voldoende 
kwaliteit, is ook basisonderwijs zo’n noodzakelijke voorziening. 
 

6.3.2 Prinsenmeer 

Leefbaar Asten wil geen uitbreiding van huisvesting van arbeidsmigranten op Prinsenmeer. 
Verder moet aandacht worden besteed aan de veiligheid, met name voor voetgangers en 
fietsers, in de omgeving van Prinsenmeer. 

 
6.3.3 Dorpsondersteuning 

Door veranderingen op het gebied van zorg en welzijn moeten inwoners van Ommel elkaar 
in toenemende mate bijstaan. Het dorpssteunpunt Ommel heeft inmiddels haar nut 
bewezen. Veel Ommelnaren hebben de weg er naar toe weten te vinden. Wij wensen 
blijvende ondersteuning voor het dorpssteunpunt. 
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6.4  HEUSDEN 

 
6.4.1 Duurzame landbouw 

Agrarische sector is van groot belang voor Heusden. We willen dit behouden door met 
elkaar in dialoog te blijven. Samen heldere afspraken maken over volksgezondheid, geur, 
fijnstof, mestverwerking, verkeersveiligheid, bouwvolumes, ontwikkellocaties, huisvesting 
arbeidsmigranten, landschappelijke inpassing, werkgelegenheid en vrijkomende gebouwen. 

 
6.4.2 Woningbouw  

De woningbouw in Heusden zit in de lift. Op Heusden Oost hebben zich al vele starters 
gehuisvest. Het stimuleren van woningbouw voor deze groep verdient blijvende aandacht. 
Ook ouderen moeten in Heusden over een geschikte woning kunnen beschikken. Praktisch 
betekent dit ondersteuning bij het langer zelfstandig thuis wonen en voldoende 
nieuwbouwmogelijkheden bieden  voor levensloopbestendige woningen op o.a. de locatie 
Unitas.  

 
6.4.3 Dorpsondersteuning 

Door veranderingen op het gebied van zorg en welzijn moeten inwoners van Heusden 
elkaar in toenemende mate bijstaan. De dorpsraad Heusden, vanaf november 2017 
dorpsoverleg Heusden, heeft inmiddels haar nut bewezen. Veel Heusdenaren hebben de 
weg er naar toe weten te vinden. Wij wensen blijvende ondersteuning voor het 
dorpsoverleg.  

 
6.4.4 Centrumvisie 

Met de renovatie van de oude school is de toekomst van Jong Nederland en Jonosh voor de 
komende jaren verzekerd en daarmee ook dit belangrijke dorpsaanzicht. Daarmee is het 
centrum nog niet voltooid. Het plein behoeft de nodige aanpassingen. Het dorpsoverleg 
heeft, in samenspraak met inwoners, daartoe een plan opgesteld. Leefbaar Asten 
onderschrijft de uitgangspunten van dit plan. 

 
6.4.5 Fietspaden 

Nu de eigendommen voor het fietspad Meijelseweg op één na verworven zijn, moet de 
aanleg voortvarend opgepakt worden. In 2018 moet er op gefietst kunnen worden. Zodra 
de gemeentebegroting weer ruimte biedt voor nieuwe investeringen heeft een fietspad 
langs de Ospelerweg bij ons hoge prioriteit. 

 


