
Leefomgeving en wonen Mensen en meedoen Onderwijs, sport 
en cultuur

Groen, duurzaamheid 
en milieu

Zorg en welzijn Bestuur, financiën
en samenwerking

Visie Onze kijk op belangrijke zaken.

Ambitie Wat willen wij gaan doen?
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Daadkracht Wat heeft D66 gerealiseerd?

• Waalre is een fantastische plek om te 
wonen en te leven

• Versterken van het dorpsuiterlijk en het 
groene karakter van Waalre

• Doorgaand verkeer buiten ons dorp 
brengen

• Optimale verbindingen met het 
wegennet in de regio

• Ruimte en stimulans voor schoon 
vervoer

• Vertrouw op de eigen kracht van 
mensen

• Ruimte voor verenigingen, 
ontmoeten en nabuurschap

• Mensen die het niet zelf kunnen, 
worden extra ondersteund 

• Sport cultuur en onderwijs zijn 
van groot belang voor individu en 
samenleving

• Jong en oud moet zich kunnen blijven 
ontwikkelen

• Kunst en cultuuur zijn een bron van 
creativiteit en reflectie

• Sport en bewegen zijn cruciaal voor 
een gezond leven

• Ondersteuning voor wie sport, cultuur 
en onderwijs moeilijk toegankelijk zijn  

• Waalre groener, schoner en slimmer
• Initiatieven gericht op het tegengaan 

van restafval
• Meer aandacht aan belangen van 

onze toekomstige generaties
• Gebruik fossiele brandstoffen sterk 

terugdringen

• Willen moet je kunnen
• Professionele hulp dichtbij huis
• Voorkomen is beter dan genezen
• Voorzieningen dichtbij huis of 

makkelijk toegankelijk

• Een college gevormd op basis van 
kwaliteit en professionaliteit

• De lokale lasten zijn geen instrument 
om gaten te dichten

• Inwoners vormen de kracht van 
Waalre 

• Herinrichting van de markt in  
Waalre-dorp

• Nieuw effectief beleid voor  
speeltuinen

• Bouwen met collectief particulier 
opdrachtgeverschap

• Plan voor kostenefficiënt 
groenonderhoud

• Aanjagen van nieuwe 
woningbouwplannen

• Een actief burgerpanel en interactieve 
bijeenkomsten met inwoners

• Iedere burger kan meedoen binnen 
zijn of haar mogelijkheden

• In iedere wijk is ruimte voor 
ontmoeten en activiteiten

• De duurzaamheidsagenda wordt 
samen met burgers en bedrijven 
uitgevoerd

• Burgers zijn betrokken bij de 
inrichting van hun buurt en straat 

• Elke basisschool is nu een 
brede school met bibliotheek en 
kinderopvang in of rond de  
school

• Jaarlijkse financiële bijdragen voor 
kinderen minima, zowel voor sport 
als muziek, toneel en dans

• 20.000 euro extra voor 
speelplaatsen in de wijken

• Beweegroute voor senioren, buiten 
maar vlakbij huis.

• Nieuw groenbeleid waarin de burger 
centraal staat en niet de hoogte van 
gemaaid gras

• Zonnepanelen op gemeentelijk 
vastgoed

• Uitvoering van hoog frequent afval 
ophalen met ‘de afvalfiets’

• Initiatiefnemer duurzaamheids-
agenda Waalre

• In Waalre volgen alle kinderen 
passend onderwijs

• Één plan en één regisseur voor 
jeugdhulp en zorgvragen WMO

• Leerlingenvervoer met oog wat 
goed is voor de leerling

• De Voldijnpas maakt bewegen in 
het dorp makkelijker 

• Waalre voert een gezond 
financieel beleid met een sluitend 
huishoudboekje

• Er is een open communicatie met 
inwoners en bedrijven

• Er wordt geïnvesteerd in mensen  
en niet in stenen

• Waalre werkt samen binnen een 
krachtige regio

 
• Vaart maken met ombouw N69 en 

instellen milieuzone
• Verbeteren luchtkwaliteit en 

verkeersveiligheid 
• Ruim baan voor voetganger, fiets en 

E-bike
• Meer betaalbare woningen in huur en 

koop
• Bouwen voor kleine huishoudens en 

bijzondere groepen

 
• Inzetten voor het voortbestaan van 

onze verenigingen
• Ruimte voor inwoners om mee te 

praten
• Raad en daad bij zorg en 

ondersteuning 
• Stimuleren en ondersteunen van 

burgerinitiatieven
• Faciliteren van senioren bij het 

zelfstandig functioneren en meedoen

 
• Brede scholen buiten schooltijd 

benutten voor sport en cultuur
• Meer aandacht voor kunst en 

cultuur, maar ook techniek en 
duurzaamheid

• Passend onderwijs voor kinderen 
met beperking binnen de brede 
scholen

• Uitdagende groene speelruimtes
• Meer gebruik financiële bijdrage 

cultuur door kinderen minima

 
• Uitbreiding samenwerking met 

coöperatie Waalre Energie Lokaal
• Nieuwe duurzaamheidsagenda met 

concrete maatregelen die Waalre 
nog duurzamer maken

• Een verbod op doorgaand 
vrachtverkeer

• Opnemen eisen voor energie-
besparing en gebruik van duurzame 
materialen in de Bouwverordening

• Geen nieuwbouw meer met aardgas 

 
• Spreekuur waar mensen terecht 

kunnen voor alles wat met ouder 
worden te maken heeft

• Meer tijd en geld voor preventie 
• Méér aandacht voor mantelzorgers 

in het beleid
• Zinvol aangepast werk op eigen 

niveau voor mensen met een 
afstand tot de markt 

 
• Uitvoering door (groepen) burgers 

heeft de voorkeur en wordt 
ondersteund

• D66 denkt niet in coalitie 
en oppositie maar zoekt 
samenwerking 

• Inwoners een vroeg stadium 
betrekken bij beleid en uitvoering

Stem 
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