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Inleiding 
 

Meierijstad bestaat als fusiegemeente nu vijf jaar. Dat heeft voor de burgers niet 

op alle fronten voordeel opgeleverd. Als SP kwamen wij in 2017 in de oppositie 

terecht met een fractie van drie personen. Met ondersteuning van enkele 

burgercommissieleden hebben we ons gedurende die periode ingezet om onze 

speerpunten van toen onder de aandacht te brengen en resultaten te boeken.  
 

Dat is op diverse fronten goed gelukt. Met name op het gebied van zorg en 

wonen hebben we ons flink geweerd. Met vragen over de sociale kaart, 

amendementen over wijziging van de verordening maatschappelijke 

ondersteuning en de informatievoorziening in de huis aan huis bladen, moties 

over verhoging van het minimumloon en de drempel voor bijzondere bijstand 

leggen bij 130%. Moties ook over zelfbewoningsplicht, collectieve en andere 

woonvormen en de bijvoorbeeld aanpassing van het bestuurscentrum in Sint-

Oedenrode, met een onderbouwd wijzigingsvoorstel daarvoor. Zoals we ook 

presentaties hebben gegeven van diverse concreet uitgewerkte woonvormen als 

de semipermanente woning, de schuurwoning, de Viefhof, de walwoning en de 

parkeerplaatswoning.  
 

Daarnaast zijn we steeds actief gebleven in wijken en met het voeren van acties. 

Vanwege de corona epidemie een tijdje noodgedwongen wat minder, maar nog 

steeds zijn we één van de weinige partijen, die ook buiten verkiezingstijd burgers 

opzoekt en met hen in gesprek gaat. Voor hen in de bres springt, zoals onlangs 

bij de consternatie rond de scootmobielen in de Peppelhof in Veghel. Kortom: 

een partij die er is voor de mensen. Met een eigen hulpdienst in ons partijpand in 

Schijndel.  

Onze fractie draagt zelf de kosten voor het raadswerk en ontvangt daar geen 

vergoeding voor. Dat spaart gemeenschapsgeld. De persoonlijke vergoeding 

dragen de gemeenteraadsleden deels af aan de SP, zodat iedereen daarvan mee 

kan profiteren. Solidair met vrijwilligers die zich elders inzetten. 

 

 

 

       
Ruud Merks                Kees van Limpt          Tonnie Wouters          Marieke Broekmeulen 

 

 Onze top vier op de lijst voor de verkiezingen van maart 2022 
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We zijn steeds kritisch gebleven op alle gemeentelijke uitgaven, met altijd de 

vraag in ons achterhoofd: hoe kan ik dit uitleggen aan de burgers? Want die 

staat als mens centraal in ons handelen en stemgedrag. Democratie is immers 

meer dan ééns in de vier jaar stemmen. Daarom vinden wij het zo belangrijk te 

informeren naar wat mensen van hun wijk vinden en samen met hen plannen te 

maken en hun ervaring, deskundigheid en inzichten te benutten. Hen serieus 

nemen en echt betrekken. Wij willen ervoor zorgen dat participatie en inspraak 

geen loze kreten blijven. 
 

Als constructief-kritische partij hebben we de afgelopen jaren veel goede 

voorstellen gesteund. Maar als ze in onze optiek niet strookten met onze 

grondbeginselen menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit 

stemden we tegen. Want die blijven voor ons als SP uitgangspunt van beleid. 

Meebesturen is geen doel op zich voor de SP. We doen alleen mee, als we een 

coalitie kunnen vormen met een meer sociaal gezicht. Een gemeente waar eerlijk 

delen de norm is, dat willen we voor elkaar krijgen. Met uw stem, kunt u ons 

daarbij helpen. 

__________________________________________________________ 

 

                   
     Geert Kloosterman               Jeanette Verbakel                 Guido Tubbing 

                  
     Bart Blommers                     Tom Liebrecht                    Tom Merks 

 

                        De nummers vijf t/m tien op de lijst. 
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Onze speerpunten 
 

1.  Meer sociale huur- en koopwoningen. 

Wonen is een recht, geen verdienmodel. Een inhaalslag dus wat betreft de 

sector sociale huur en koop. De gemeente neemt de regie terug. 
 

2.  Goede zorg voor iedereen. 

Zorg is een recht, geen gunst. De mens staat centraal en niet het geld. 

Marktwerking uit de zorg en buurtzorghuizen in de wijk. 
 

3.  Gezonde en veilige omgeving, ook in de toekomst. 

Aandacht voor klimaat, leefbaarheid, milieu en groen. Stop op bouw 

megastallen. Goede meting van luchtkwaliteit. De wijkagent terug in de 

wijk. Veilig verkeer. 
 

4.  Bestrijden van armoede. 

Kinderen in armoede is onacceptabel. Net als energiearmoede. We gaan 

ons keihard inzetten voor oplossingen. Minimumloon naar 15 euro per uur. 
 

5.  Zeggenschap over eigen buurt, wijk of dorp. 

Deskundigheid van mensen beter benutten dus meer zeggenschap, maar 

geen afschuifpolitiek. De gemeente blijft verantwoordelijk voor onderhoud 

openbare ruimte. 
 

6.  Oog voor natuur en duurzame energie. 

Bescherming van onze natuur. Geen windmolens en zonneparken als niet 

eerst alle daken vol liggen. Burgers delen in de opbrengst. 
 

7.  Ruimte voor onderwijs, cultuur en sport. 

Goede scholen, sportvoorzieningen, bibliotheken en wijkgebouwen zijn 

essentieel. Zuinig zijn op ons verenigingsleven en amateurkunst 

bevorderen. 
 

8.  Eerlijk werk voor eerlijk loon. 

Een aanvalsplan gericht op ondersteuning van werkende armen.  

Volwaardige banen. Geen verdringing door gedwongen inzet vrijwilligers. 
 

9.  Een eerlijke overheid. 

Een overheid als betrouwbare partner, die je helpt en steunt. Gebruik 

maakt van beginspraak. Aanspreekbaar ook, niet alleen digitaal. 
 

10. Aandacht voor iedereen. 

Voor de SP telt iedereen mee. Van jeugd tot senioren en ook mensen met 

een beperking. Een inclusieve, eerlijke samenleving is ons streven. 
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Onze tien SPeerpunten nader uitgewerkt. 
 

1.  Meer sociale huur- en koopwoningen. 

Wonen is een recht, geen verdienmodel. Daarom streven we naar een 

woonbeleid met meer aandacht voor specifieke doelgroepen. Dat vraagt om een 

inhaalslag wat betreft de sector sociale huur en koop. 

 

Iedereen zal inmiddels beseffen, dat we in een woningcrisis zijn beland. Aan de 

ene kant rijzen woningprijzen de pan uit en verdienen particulieren en beleggers 

grof geld door het opkopen van woningen. Aan de andere kant zijn er steeds 

meer mensen voor wie het vinden van een betaalbaar huis haast onmogelijk is 

geworden. Daarom willen wij als SP de komende vier jaar vooral aandacht 

vragen voor de groep die de boot lijkt te missen. Een inhaalslag dus voor sociale 

huur- en koopwoningen. En een betere balans in de lasten voor kopers en 

huurders. Daarom streven we de volgende punten na: 

 

• Elk jaar minimaal vierhonderd betaalbare woningen erbij, zowel in de 

huur- als koopsector. Waarbij ook gekeken moet worden naar 

onconventionele plannen als walwoningen, schuurwoningen, kleine 

huisjes, parkeerplaatswoning en collectieve woonvormen. Om daarvoor 

voldoende bouwgrond te hebben gaat de gemeente Meierijstad een 

actieve grondpolitiek voeren en de prijs voor grond in de sociale sector 

verlagen.  

• Initiatieven van ouderen voor collectieve woonvormen als de Viefhof of de 

Knarrenhof krijgen alle steun. Dat levert zorgvoordeel op en biedt een 

alternatief voor mensen, die daarmee grote eengezinswoningen vrij 

maken. 

• Regelingen als collectief particulier opdrachtgeverschap worden 

bevorderd en gesteund. 

• Mogelijkheden als woningsplitsing of ombouwen van bedrijfspanden tot 

wooneenheden moeten worden verruimd en bevorderd. 

• Huizen zijn om in te wonen. Kopen = wonen wordt de leus. Woonplicht 

dus voor kopers.  

• Voor projectontwikkelaars en bouwers wordt de norm 30% sociale huur 

of koop. Zodat ook die sector een inhaalslag gaat maken. 

• Sociale huurwoningen die zij aanbieden blijven 25 jaar beschikbaar en 

niet 15 zoals nu overeengekomen. 

• In de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties komt een plan 

voor structurele bevriezing van de huren. En waar mogelijk gaat dat 

ook gelden voor de vrije sector. 

• Een concreet actieplan verkorting wachtlijsten voor sociale 

huurwoningen. 

• Bij de verduurzaming van woningen moet gekozen worden voor een 

collectieve aanpak. Haalbaar en betaalbaar, ook voor mensen met een 

smallere beurs. Iedereen moet mee kunnen doen. Nu gaan de meeste 

subsidies naar mensen die dat best zelf kunnen betalen. 
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• De gemeente stelt een warmtecamera beschikbaar, waarmee mensen 

energielekken kunnen opsporen en daarop maatregelen nemen. Mensen 

die het niet kunnen betalen worden geholpen. 

• Over de huisvesting van arbeidsmigranten moeten goede afspraken 

gemaakt worden. Geen afhankelijkheid van de werkgever. Maximaal vier 

mensen in een woning. Uitbuiting voorkomen. 

• Een verhuurdersvergunning wordt verplicht gesteld. 

 

 

2.  Goede zorg voor iedereen. 

Het krijgen van de juiste zorg is een recht, geen gunst die verleend wordt. 

Daarbij staat de mens centraal. Behoeften zijn uitgangspunt, niet geld. 

 

De zorg wordt onbetaalbaar, hoor je steeds vaker. Omdat er alsmaar meer 

ouderen komen, die meer zorg en voorzieningen nodig hebben. Terwijl het 

personeelstekort in de zorg maar blijft oplopen. Mensen die zorg nodig hebben 

en mensen die zorg leveren moeten samen kunnen bepalen wat de juiste zorg is 

die geleverd wordt. Oog voor en vertrouwen in de professionaliteit van de 

zorgmedewerkers. Niet de regeltjes, de aanbestedingen of de financiering moet 

voorop staan, maar de zorgbehoefte van mensen. Bureaucratie beperken tot een 

minimum. Aandacht voor mantelzorgers. 

Daarom op het gebied van zorg de volgende aandachtspunten: 

 

• In de zorg wordt de menselijke maat leidend. Met vertrouwen in de 

professionaliteit van zorgmedewerkers, die in overleg leveren waar 

behoefte aan is. Met medeverantwoordelijkheid van de zorgvrager, die 

reëel en kritisch naar de eigen hulpvraag kijkt, maar erop moet kunnen 

vertrouwen dat wat écht nodig is ook geleverd wordt. 

• We stoppen de versnippering in de jeugdzorg en de WMO. Halen de 

marktwerking en concurrentie uit de zorg en gaan voor samenwerking in 

plaats van concurrentie. De keuzemogelijkheden voor de client moet 

overeind blijven. 

• Bij gunning aan zorgondernemingen wordt een loon van minimaal 15 

euro per uur voor verzorgenden verplicht gesteld. 

• Er wordt scherp toezicht gehouden op winsten en verrijking. Nog 

steeds verdient een deel van de zorgondernemers veel geld aan de zorg. 

Terwijl anderen juist extra investeren in bijvoorbeeld opleidingen e.d.   

Zorggeld moet naar de zorg en niet terecht komen in de portemonnee 

van ondernemers of aandeelhouders. 

• Voorkomen is beter dan genezen. Daarom moet preventie een grotere rol 

krijgen in bijvoorbeeld het takenpakket van de GGD.  

• Thuiszorg, verpleging, verzorging en dagbesteding zoveel mogelijk in de 

wijk organiseren vanuit buurtzorghuizen. 

• Mensen moeten de hulpmiddelen krijgen die ze nodig hebben en erop 

kunnen vertrouwen dat deze tijdig onderhouden en gerepareerd worden. 

• De gemeente heeft de vrijheid om lokale accenten te leggen. 

• De jeugdzorg vraagt alle aandacht, waarbij preventie een belangrijke rol 

speelt net als een integrale aanpak. Goed ingerichte eerstelijnszorg is 
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cruciaal, maar ook crisiszorg en specialistische zorg waar nodig. Inkoop en 

financiering moeten goed geregeld zijn binnen regionale afspraken 

daarover. Bovenregionaal zelfs, waar het de gespecialiseerde hulp 

betreft. Bureaucratie wordt tot een minimum teruggebracht. 

 

 

3.  Gezonde en veilige omgeving, ook in de toekomst. 

Een leefbare wereld en veilige woonomgeving zijn essentieel ook voor de 

inwoners van Meierijstad. Dus in het groot en in het klein aandacht voor klimaat, 

leefbaarheid, milieu en groen. De wijkagent zichtbaar aanwezig. Stoppen van 

megastallen en goede meting van luchtkwaliteit en handelen naar bewind van 

zaken. 

 

Als je praat over gezond en veilig denk je allereerst aan klimaat en milieu, een 

goede kwaliteit van de lucht die we inademen en een schone leefomgeving. De 

SP denkt ook aan sociale cohesie in buurten en straten. Hebben we oog voor 

elkaar, kennen we de buren en zijn we op elkaar betrokken. Organiseren we 

activiteiten in de wijk en is er een wijkvereniging? Want de verantwoordelijkheid 

daarvoor ligt toch eerst en vooral bij de bewoners zelf. Ook buiten de eigen wijk 

spelen zaken die mensen kunnen raken, maar waarop hun invloed beperkt is. 

Voor de gemeente liggen er aanvullende taakgebieden en wel de volgende: 

 

• Voldoende toezicht en handhaving en met name de wijkagent 

zichtbaar aanwezig. Met korte lijntjes naar de burgers. Meer boa’s. 

• Voldoende en goed onderhouden groen en speelvoorzieningen voor 

kinderen. Dat bevordert de motivatie om buiten te spelen.  

• Voor elke wijk en kern een goede voorziening in de vorm van een 

ontmoetingspunt of gemeenschapshuis voor bewoners.  

• Bij alle ingrepen die burgers raken inspraak en betrokkenheid vanaf het 

begin. Deskundigheid die mensen hebben over hun eigen wijk benutten.  

• Zorgen voor een verkeersveilige woonomgeving. Parkeerproblematiek 

aanpakken. 

• Veilige oversteekplaatsen voor voetgangers.  

• Goede toegankelijkheid van alle openbare gebouwen ook voor mensen 

met een beperking. 

• Luchtvervuiling en fijnstof kunnen de gezondheid van burgers bedreigen. 

Daarom pleiten we voor stoppen van megastallen en willen we de 

transitie naar duurzame en biologische landbouw bevorderen. 

• Voldoende meetpunten voor luchtkwaliteit en plan van aanpak voor 

verbetering daarvan. 

• Alternatieve oplossingen voor nieuwe wegen en verbindingen die extra 

problemen, zoals een onaanvaardbare toename van vrachtverkeer, 

veroorzaken. Dat geldt ook voor de korte haak op de Rembrandtlaan en 

de verbindingsweg van de N279 naar de bedrijventerreinen in Veghel. 

• Ook geluidshinder is een factor. We onderschrijven daarom van harte de 

9 suggesties die door het “beraad vlieghinder moet minder” worden 

gedaan. (https://bvm2.nl/) 
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• Weg met de Kernwapens die nu op het vliegveld Volkel liggen en zeker 

niet vernieuwen, zoals het plan is.    

 

 

4.  Bestrijden van armoede 

Nog steeds groeien met name veel kinderen op in armoede. Onacceptabel in een 

rijke gemeente. Daar zullen we een oplossing voor moeten vinden. 

 

We leven in een rijk land, waar vele mensen het uitgesproken goed hebben. 

Maar ze hebben vaak geen oog voor de andere kant van de medaille, de groter 

wordende groep die het minder goed getroffen heeft. Los van eigen verdienste of 

schuld. Met name zzp-ers zitten soms op de grens van verborgen armoede. 

Iedereen kan in armoede of schuldhulpverlening terecht komen. In elke 

schoolklas zitten wel 3 of 4 kinderen die opgroeien in armoede en door de 

coronamaatregelen worden er dat steeds meer. Om daarin verbetering aan te 

brengen willen we: 

 

• Een goede armoederegeling met het accent op bestrijding van 

kinderarmoede. Onderzoek naar de relatie tussen armoede en gezondheid 

bij kinderen en passende maatregelen om het welzijn van kinderen te 

bevorderen. 

• De schuldhulpverlening moet zo georganiseerd worden, dat snelle 

interventies mogelijk zijn en vroegsignalering de norm wordt .Een goede 

samenwerking tussen verhuurders, energiebedrijven, zorgverzekeraars en 

gemeente moet voorkomen, dat juist hier problemen ontstaan.  

• Met fors stijgende energieprijzen is ook energiearmoede een steeds 

groter risico voor bepaalde groepen. Ook hier geldt: tijdig ingrijpen en 

hulp bieden. Zeker geen kinderen (letterlijk) in de kou laten staan. 

• De sociale regelingen breiden we uit. De bovengrens van het recht op 

bijzondere bijstand gaat naar minimaal 130% van de bijstandsnorm. 

Hier strijden we al jaren voor en dat zullen we blijven doen. Zorgen dat 

het maximale pakket ook daadwerkelijk terecht komt bij kinderen die in 

armoede opgroeien. 

• Verhogen van het minimumloon naar 15 euro per uur en de daaraan 

gekoppelde verhoging van AOW en bijstand blijven ook onze inzet houden. 

• Om vereenzaming te voorkomen is aangepast openbaar vervoer 

wezenlijk. De regiotaxi blijft een goede regeling voor de mobiliteit van met 

name ouderen en mensen met een beperking. 

• Het actueel houden van de sociale kaart en deze voortdurend onder de 

aandacht brengen van de burgers, zodat die weten waar ze recht op 

hebben. 

 

 

 

 

 

 



 

Verkiezingsprogramma SP Meierijstad 2022 -2026  Pagina 8 

5.  Zeggenschap over eigen buurt, wijk of dorp 

Deskundigheid van mensen in en over hun eigen leefomgeving moeten we beter 

benutten. Door hen meer zeggenschap daarover te geven zonder gemeentelijke 

taken op hen af te schuiven. 

 

Schaalvergroting als bijvoorbeeld een fusie van drie gemeenten levert niet op 

alle fronten voordeel op. De burgers komen verder op afstand ten opzichte van 

hun raadsleden en bestuurders. Daarom is het – zeker in een gemeente als 

Meierijstad met dertien kernen en vele wijken – van belang, dat kernen en 

wijken “stem krijgt” in zaken die hen direct betreffen. Daarvoor is nodig dat: 

 

• Niet “de politiek” plannen verzint, maar bewoners zelf meer regie 

krijgen over hun eigen woonomgeving op diverse terreinen als 

volkshuisvesting, speelgelegenheid, veiligheid en zorg in de wijk. 

• Betrokkenheid en deskundigheid wordt benut bij alle zaken die de kern 

of de wijk raken. Met faciliteiten die dat mogelijk maken. 

• Dorpsraden en wijkverenigingen regelmatig overleg hebben met de 

buurtadviseur van de gemeente en tijdig geïnformeerd worden over 

eventuele zaken die spelen en vanaf het begin betrokken worden in het 

oplossings-/veranderingsproces. 

• Deze raden/verenigingen als de “ogen, oren en mond” van de wijk of 

kern als zodanig moeten worden gewaardeerd. 

• Bewoners hulp krijgen bij het organiseren van activiteiten, maar niet 

worden ingezet om problemen op te lossen. Ze mogen niet dienen als 

afschuifsysteem of verlengstuk van de gemeente. 

• Procedures versimpeld worden en ondersteuning gegeven waar dat 

kan. 

• De gemeente verantwoordelijk blijft voor onderhoud van de openbare 

ruimte. 

 

 

6.  Oog voor natuur en duurzame energie 

Onmisbare elementen in een goed leven: natuur en duurzaamheid. Daarvoor 

aandacht vragen en erin investeren is noodzaak. Geen gigantische windmolens 

en zonneparken als niet eerst alle daken vol liggen met zonnepanelen. 

 

De klimaatcrisis waarin we ons nu bevinden drukt ons als mensen nadrukkelijk 

met de neus op het feit, dat we onze aarde aan het misbruiken zijn. En de wal 

het schip dreigt te gaan keren. Dat is op wereldschaal, maar heeft ook zeker een 

link met onze eigen verantwoordelijkheid, die we daar als burger en lokale 

overheid voor willen nemen. Zegt iets over de cultuur, waarin we leven. Hoe 

creatief willen we zijn in onze bijdrage aan een leefbare wereld. En wat zou de 

gemeente hieraan kunnen bijdragen? Wij denken aan het volgende: 

 

• De natuur versterken door bomen en struiken beperkt te kappen en 

zoveel mogelijk nieuwe (tijdig) aan te planten. Bermen inzaaien met 

bloemen en burgers motiveren hun tuinen van meer groen te voorzien. 
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• De versteende woonerven in Veghels Buiten vergroenen. Eigen slogan 

“tegel eruit, groen erin” hier waar maken. 

• Vrijkomende agrarische bebouwing benutten om ‘wonen in het groen” 

mogelijk te maken. 

• In klimaat- en duurzaamheidsbeleid naast de milieukant ook oog te 

hebben voor de sociale kant. Meedoen mag niet afhangen van het feit of 

mensen het kunnen betalen. 

• Bij aanleg van windmolens en zonneparken 50% van de opbrengst voor 

de burgers. 

• Alle ruimte voor energiecoöperaties die actief willen zijn bij opwekken 

en verdelen van energie. 

• Onderzoek naar gebruik van restwarmte van bedrijven voor verwarming 

van woningen. 

• Werken aan een cultuur waarin medeverantwoordelijkheid en 

betrokkenheid als vanzelfsprekend ervaren wordt. 

• Bescherming van onze natuurgebieden en ons cultuurhistorisch 

Landschap behouden. Heemkundekringen en natuurorganisaties als 

IVN zijn onmisbaar om vinger aan de pols te houden. 

• Handhaven is belangrijk en moet beter. Meer Boa’s aantrekken. 

• Handen af van Wijboschbroek. 

 

 

7.  Ruimte voor onderwijs, cultuur en sport 

Goede scholen, sportvoorzieningen, bibliotheken, theaters en wijkgebouwen zijn 

essentieel als basis voor mensen die daarin moeten functioneren. Ruimte voor 

ontmoeten en sociaal contact. Oog voor cultuur in volle breedte. 

 

In het onlangs vastgestelde IHP (Integraal Huisvesting Plan) voor scholen, wordt 

veel geld uitgetrokken om kinderen een goed geoutilleerd schoolgebouw te 

bieden. Met een gezond binnenklimaat en voldoende speelgelegenheid. Daar 

hebben wij van harte mee ingestemd. Daarnaast zullen er voor die kinderen en 

hun ouders voldoende sportmogelijkheden moeten zijn en ook op het gebied van 

cultuur een groot en gedifferentieerd aanbod. Verder kan het verenigingsleven 

mogelijkheden bieden voor ontspanning en vertier. Vanuit de gemeente de 

opdracht op deze al gebieden te zorgen voor faciliteiten daarvoor.  

 

• In het onderwijs dienen kind en leerkracht centraal te staan. 

Professionaliteit wordt op waarde geschat. Goede huisvesting is hiervoor 

essentieel.  

• Bij nieuw- en verbouw gaat onze voorkeur uit naar “Brede School” of 

Integraal Kind Centrum, die gericht zijn op samenwerking binnen één 

gebouw. Om zo de ontwikkelingskansen voor alle kinderen te vergroten. 

• Omdat onderwijs meer is dan “rekenen en taal” moet cultuur- en 

natuureducatie ook de nodige aandacht krijgen. 

• Goede sportvoorzieningen zijn van groot belang om “een gezonde geest 

in een gezond lichaam” te bewerkstelligen. Een goede balans waar het 

gaat om verantwoordelijkheid tussen gemeente en clubs is hiervoor een 
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belangrijk gegeven. Vraagt overleg en afbakening binnen realistisch 

perspectief. 

• Dit geldt ook voor het verenigingsleven. Geen overdreven 

verwachtingen, maar goed en eerlijk samenspel tussen partners.  

• Toegankelijkheid voor mensen met een beperking is wat de SP betreft 

voorwaarde. Met een duidelijke rol daarin voor de gemeente. 

• Elke grote kern krijgt heeft of krijgt een zwembad. Nu nog zorgen dat alle 

kinderen in de basisschoolperiode hun zwemdiploma kunnen halen. 

• Een goed onderbouwd meerjarenplan voor sportvoorzieningen, onderhoud 

en vervanging. Dit in goed overleg met de verenigingen.  

• Er komt een brede maatschappelijke aanpak om laaggeletterdheid terug 

te dringen. In overleg met ondernemers, organisaties, verenigingen en 

burgers worden daarvoor doelen geformuleerd in een op te stellen 

convenant. 

• Het voorkomen van laaggeletterdheid (en daardoor uitsluiting) bij 

nieuwkomers, vanaf 2022 de verantwoordelijkheid van de gemeente, 

begint met taal, taal en nog eens taal. Het is van het allergrootste belang 

dat mensen in staat gesteld worden om het niveau van taal te bereiken 

dat binnen hun mogelijkheden ligt, zodat zij zelf en hun kinderen zich als 

volwaardig lid van onze maatschappij kunnen ontwikkelen. 

• We gebruiken duidelijke en waar nodig eenvoudige taal in alle 

contacten. 

• Scholen worden geactiveerd om met Pro Demos dagdelen te organiseren, 

om de jeugd kennis laten maken met de politiek. 

• Actief aan jongeren in onze gemeente vragen, wat ze anders zouden willen 

zien om hen zo te helpen hun ideeën te verkennen en hun visie te 

ontwikkelen. 

• Als gemeente zichtbaarder worden in wat we doen. Transparanter en 

daardoor interessanter door bijvoorbeeld via jongerenwerk input van de 

jeugd te genereren en die serieus te nemen. 

• De culturele sector blijven steunen en subsidiëren. Ook de amateurkunst 

en heemkundekringen niet vergeten, net zomin als het cultureel erfgoed.  

• Onderzoek naar de mogelijkheid het openluchtzwembad in Veghel open 

te houden. 

• Zo snel mogelijk na corona starten met een onderzoek naar de nadelige 

gevolgen van de maatregelen op de culturele sector in Meierijstad en 

plannen ontwikkelen om de schade te repareren. 

 

 

8.  Eerlijk werk voor eerlijk loon  

Een aanvalsplan gericht op ondersteuning van werkende armen. Om van 

“overleven” te komen tot echt kunnen leven. 

 

Het bedrijfsleven in Meierijstad krijgt voldoende armslag om te ondernemen. 

Maar bedrijven moeten zich ook medeverantwoordelijk voelen voor de mensen 

die ze in dienst hebben en voor de gemeente en maatschappij waarvan ze deel 

uitmaken. Verhoging van het minimumloon ligt op hun bordje. Dat van de AOW 
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ligt bij het rijk, van de bijstand bij de gemeente. Deze drie-eenheid is 

verantwoordelijk voor de inkomenszekerheid en het welzijn van mensen.  

Daarom is nodig dat: 

 

• Er veelvuldig en goed overleg is tussen gemeente, bedrijfsleven  

(POM) en vakbonden met afbakening van inzet en verantwoordelijkheden. 

• Over huisvesting van arbeidsmigranten moeten goede afspraken 

gemaakt worden.  

• Inzet van sociale werkbedrijven als IBN en WSD, die plaats bieden aan 

mensen met afstand tot de arbeidsmarkt,  gecontinueerd wordt, die plaats 

bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  

• Eerlijk werk voor eerlijk loon de norm is, dus geen werk onder het 

minimumloon. 

• Verdringing van werk door gedwongen inzet van vrijwilligers voorkomen 

wordt. 

• Aandacht en waardering voor mantelzorgers en vrijwilligers. 

• Bedrijventerreinen alleen uitbreiden als het werkgelegenheid brengt. 

• Verhoging van het minimumloon naar 15 euro per uur. 

• Extra aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, als motor voor 

werkgelegenheid. Ook de effecten van corona op deze sector meenemen. 

• De Monitor Brede Welvaart is voor ons leidend bij beoordeling van 

voorstellen. 

• Geen verbreding van de N279 richting Helmond. Dit voorkomt het 

aantrekken van met name extra vrachtverkeer. 

• De geplande verbindingsweg naar de bedrijventerreinen in Veghel via 

bestaande infrastructuur realiseren 

 

 

9.  Een eerlijke overheid 

Een overheid als betrouwbare partner, die je helpt en steunt. Die er voor je is als 

je haar nodig hebt op welk gebied dan ook. 

 

Het vertrouwen in de overheid - zowel landelijk als lokaal – is naar een 

dieptepunt gezakt. Dat moeten wij onszelf als raadsleden en bestuurders ook 

aanrekenen. We moeten ons afvragen wat hiervan de oorzaken zijn en hoe wij 

het zo noodzakelijke vertrouwen kunnen herstellen. Burgers weer het idee geven 

dat we er voor hen zijn. Niet de vijand die hen benadeelt, maar de partner die 

voor hen op komt. Daarom pleiten wij als SP voor de volgende aandachtspunten: 

 

• Onze lokale overheid is benaderbaar en heeft korte lijntjes naar de 

burgers. Waar mogelijk in persoonlijk contact. 

• Ambtenaren en bestuurders komen afspraken tijdig na en nemen hun 

inwoners serieus. Klachten worden netjes afgehandeld en er vindt 

terugkoppeling plaats. 

• Er worden geen plannen en “pilots” gedropt, zonder betrokkenen 

daarbij vanaf de eerste aanzet te betrekken. 

• Naast digitale diensten blijft er ook ruimte voor persoonlijk contact.  
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• Er wordt gebruik gemaakt van beginspraak. Meedenken en -praten vanaf 

het eerste begin (met een leeg blad) wordt het devies. 

• Wij pleiten voor een breed bestuursakkoord in plaats van een 

dichtgetimmerd coalitieakkoord. Meer ruimte voor debat. 

• Gelijke monniken, gelijke kappen geldt voor iedereen. 

 

 

10. Aandacht voor iedereen 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar je moet het verleden kennen om de 

toekomst aan te kunnen. Alle leeftijdsgroepen vragen onze inzet. 

 

De vergrijzing van onze samenleving en ook onze gemeente vraagt niet alleen 

voor senioren meer aandacht, maar voor alle leeftijdsgroepen. Iedereen heeft 

hier immers mee te maken. Maar we mogen andere doelgroepen niet vergeten of 

het gevoel geven dat ze uit beeld raken. Oog dus voor iedereen die niet goed in 

staat is om voor zichzelf op te komen. Meer inzet voor deze mensen mag zeker 

van ons als SP verwacht worden. Eerlijk delen geldt voor ons ook waar het 

aandacht voor iedereen betreft. Dus:  

 

• Consultatiebureau, kinderopvang, vroeg- en voorschoolse educatie, 

peuterspeelzaal, onderwijs, zwemles en sport, schoolmaatschappelijk 

werk, jeugdzorg, speelgelegenheden, cultuuractiviteiten en armoede-

bestrijding bij kinderen. Allemaal punten die goed geregeld moeten zijn in 

een gemeente die eerlijk delen hoog in het vaandel heeft. 

• Ontmoetingsplekken voor jongeren, voorlichting op het gebied van 

roken, alcoholgebruik, gokverslaving, overgewicht en drugs, actie bij 

schoolverzuim en criminaliteit, jongerenwerk, sport en cultuur ook voor de 

groep van 12 tot 23 jaar krijgt de nodige aandacht. 

• Er komt een krachtige seniorenagenda voor de korte, middellange en 

lange termijn. Waarin allerlei onderwerpen worden opgenomen op het 

terrein van zorg, wonen, welzijn en leefbaarheid. 

• De seniorenraad Meierijstad wordt als gesprekspartner van de gemeente 

serieus genomen en voert regelmatig overleg over actuele zaken. 

• Werken aan een inclusieve samenleving. Toegankelijkheid waarborgen 

en inbreng op alle gebieden. 

• Bouwen van gezinshuizen waar zorg en begeleiding geboden kan worden 

aan mensen die wat meer begeleiding nodig hebben. 
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Wat wensen wij onze dertien kernen van harte toe 

 

Boerdonk 

Uitvoering van het centrumplan, waarin de school is opgenomen. 

     Boskant 

Meer betaalbare woningen, zodat jongeren in hun dorp kunnen blijven wonen. 

Eerde 

Een mooie school, kapel, pastorie met woningen in het dorpshart. In een 

groene omgeving waar de kiosk blijft staan. Recreatie op Vlagheide en 

behoud van een groene long tussen bedrijventerrein en de dorpskern. 

    Erp 

Een multifunctioneel omnipark als hart van deze gemeenschap. 

Keldonk 

Extra woningen die passen binnen de plannen die Keldonk zelf daarvoor heeft. 

Mariaheide 

Een vernieuwde Pastoor van Haarenstraat, woningen in Steenoven 2 en 

uitbreiding van de basisschool. 

Nijnsel 

Geen megastallen, maar extra woningen in diverse vormen en maten. 

     Olland 

Uitkoop of verplaatsing van de geitenhouderij, zodat woningbouw zonder 

risico’s mogelijk wordt. 

Schijndel 

Snel te realiseren flink aantal woningen en een bruisend Spectrum. Aanpak 

van de Hoofdstraat – Kloosterstraat en een goed functionerend wijkcentrum 

in de Bloemenwijk. 

Sint-Oedenrode 

Een fraaie vernieuwde markt, veel extra woningen en een mooi 

bestuurscentrum met woonzorgvoorziening in het vrijkomende deel. En een 

goede plek voor “Thuis in Rooi” 

    Veghel 

Een vernieuwd compact winkelcentrum. Extra woningen in leegkomende 

bebouwing. Een openluchtbad dat open blijft, een lange rij walwoningen een 

mooie viefhof. 

Wijbosch 

Handen af van Wijboschbroek, dus geen weg of windmolens daar. 

Zijtaart 

Betaalbare woningen en een groene afscheiding tussen dorp en 

industrieterreinen. 
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Tot Slot. 

Niet alle punten kunnen uitputtend beschreven worden en dat is ook niet 

nodig. Belangrijk is, dat de hoofdzaken worden weergegeven. Bij alle inzet 

van ons als SP zijn – naast de voor ons essentiële uitgangspunten menselijke 

waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit – de principes van eerlijk 

delen en het opkomen voor de mensen die wat minder goed in staat zijn 

dat voor zichzelf te doen leidend. Ook zal de SP altijd zoeken naar de 

samenhang tussen beleidsterreinen die van belang zijn voor besluitvorming 

over voorliggende voorstellen.  

Uitgangspunt blijft: “geen fractie zonder actie”. De SP blijft ook lokaal een 

partij die er wil zijn voor en met de mensen. Samen in actie komen waar dat 

nodig is. Steun en hulp bieden in probleemsituaties. Herkenbaar, strijdbaar en 

betrouwbaar. We hebben goede contacten en uitwisseling met de landelijke 

partij, waar we onderdeel van uit maken.  

 

Als je een gemeente wilt, waar: 

• Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit leidende 

beginselen zijn; 

• De mens centraal staat in plaats van geld en eigenbelang; 

• Omstandigheden zo zijn, dat mensen hun eigen geluk vorm en inhoud 

kunnen geven; 

• De gemeente iets is van en voor ons allemaal; 

• Verbondenheid tussen mensen versterkt wordt; 

• Het voor de politiek een erezaak is om burgers bij het beleid te betrekken; 

• Je met elkaar strijd levert en veel voor elkaar over hebt om een betere 

samenleving te creëren; 

• Partijen ook buiten de gemeenteraad actief zijn; 

• Je bereid bent om mee te werken aan een eerlijke samenleving; 

    Dan is er alle reden om op 16 maart 2022 SP te stemmen. 

 

Voor meer informatie of nadere toelichting op het programma kunt u contact 

opnemen met de afdeling of fractieleden van de SP Meierijstad. Kijk op onze  

website: Meierijstad.sp.nl. 

 

 

    onze lijstduwer: Ans Willems. 
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Voor al onze kernen 

  

 SP Meierijstad 


