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Visie
D66 stelt het dorpse en groene karakter van Waalre centraal, omdat ons dorp een 
fantastische plek is om te wonen en te leven. Kenmerkend zijn de twee grote kernen, 
de enkele buurtschappen, de open ruimtes, het vele bos en groen, maar Waalre is ook 
een veilige gemeente met een relatief lage criminaliteit en goede verkeersverbindingen. 
D66 wil met gerichte maatregelen onze leefomgeving verder versterken en 
intensiveren. Vooral de afhandeling van het doorgaand verkeer in onze beide 
dorpskernen vraagt veel aandacht. Nieuwe infrastructuur en wegen zullen, wat D66 
betreft, per definitie moeten leiden tot een aanmerkelijke verkeersafname in ons dorp 
en tot betere aansluiting op het wegennet in de regio Eindhoven. Daarnaast wil D66 
ook aanhaken bij nieuwe mobiliteitsinitiatieven in de regio en meer ruimte geven aan 
de fiets. Vooral de e-bike is een enorme stimulans voor het toenemend gebruik van de 
fiets als groen vervoersmiddel.

Daadkracht Wat heeft D66 gerealiseerd?

• Het plan om de markt van Waalre op te waarderen wordt uitgevoerd.
• Op het gebied van wonen heeft de D66-fractie actief getrokken aan:

– bouwplannen voor extra huurwoningen
– collectief particulier opdrachtgeverschap in Aalst (CPO)
– opstarten van de vervolgfase voor bouwen in Waalre Noord
– planvorming voor appartementen aan het gat van Waalre

• De uitvoering van het onderhoud van openbaar groen is verbeterd en efficiënter 
gemaakt.

• Er is nieuw beleid gemaakt voor de speeltuinen in Waalre.
• D66 heeft tal van kleinere initiatieven genomen ter versterking van de groene 

omgeving.

Ambitie Wat willen wij gaan doen?

• Met de komst van de nieuwe N69 wil D66 vaart maken met een realistische 
herinrichting van de oude weg om de luchtkwaliteit zo snel als mogelijk te 
verbeteren.

• Wij willen het doorgaande vrachtverkeer weren door een milieuzone in te stellen.
• D66 wil het gebruik van de fiets stimuleren door stallingsplaatsen voor fietsen verder 

te verbeteren. Met name bij de bushaltes dienen betere stallingsmogelijkheden 
voorzien te worden.

• Onze blijvende prioriteit is verkeersveiligheid. Voor het veilig fietsen en wandelen 
van en naar school, sport en cultuur willen wij schoolzones en fietsstraten verder 
ontwikkelen.

• D66 geeft voorrang aan het realiseren van meer betaalbare huurwoningen. We 
willen meer doen met dezelfde inspanning, vooral door slimme keuzes te maken in 
bouwlocaties en de doelgroepen. 

Leefomgeving en wonen
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• Naast gezinnen met kinderen wil D66 ook bouwen voor starters, alleenstaande 
ouders, eenpersoonshuishoudens, senioren en mensen met een beperking.

• D66 wil het aantal levensloopbestendige woningen vergroten door toekomstige 
aanpassingen nu reeds te laten voorzien in nieuwe woningen. 

• D66 wil de gebouwde omgeving en de verblijfskwaliteit van ons dorp versterken, 
met respect voor de monumenten, waarbij de gemeente primair verantwoordelijk is 
voor het openbaar gebied. 

• Wij willen ruim baan geven aan nieuwe initiatieven voor recreatie en toerisme in onze 
gemeente. Het verbeteren van de markt van Waalre als aantrekkelijk gebied leidt tot 
meer toerisme, kansen voor ondernemers en meer gezelligheid in het dorp.

• D66 wil het winkelaanbod op Den Hof en De Bus verbeteren. Door de openstelling 
op zondag is er nu meer ruimte voor winkelondernemers. 

• D66 staat voor een voor winkeliers aantrekkelijk vestigingsbeleid met weinig regels.
• Wij zien vooral mogelijkheden voor speciaalzaken binnen de kernen van Aalst en 

Waalre.
• D66 wil daarbij de unieke ligging van Waalre met haar goede bereikbaarheid en 

gratis parkeren, beter promoten.



4 Concept verkiezingsprogramma D66 Waalre 2018-2022

Mensen en meedoen

Visie
‘Men hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn om zich betrokken te voelen bij de 
maatschappij’

‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’ is een van de vijf ‘richtingwijzers voor een 
progressieve, sociaal-liberale politiek’ en het centrale uitgangspunt voor de politiek 
van D66. Wij denken dat mensen onderling betere, efficiëntere en meer rechtvaardige 
oplossingen kunnen bedenken voor maatschappelijke kwesties dan de overheid.
Het individu is voor D66 het beginpunt in het denken over de maatschappij, niet 
een collectief of de staat. Een individu staat niet op zichzelf. Hij of zij is onderdeel 
van netwerken, groepen en relaties in de samenleving. Ieder mens is anders, maar 
de meeste mensen zoeken voortdurend contact met anderen. Dat is de basis voor 
samenhang in de maatschappij.
De overheid is niet verantwoordelijk voor het laten ontstaan van sociale binding. De 
overheid is een product van sociale cohesie, niet de oorsprong of de organisator 
ervan. De overheid kan wel verbindingen tussen mensen bevorderen. Bijvoorbeeld In 
het onderwijs, in het werk, in vrijwilligerswerk en in tal van varianten.

Ruimte voor verenigingen, ontmoeten en nabuurschap
D66 wil dat inwoners, verenigingen en vrijwilligers in iedere wijk de ruimte hebben om 
elkaar te ontmoeten en activiteiten uit te voeren. Een zo goed mogelijke benutting van 
onze wijkcentra, zalen en brede scholen is van belang voor de betaalbaarheid.
Verenigingen zijn belangrijk voor onze leefgemeenschap. Ze zijn van en voor de 
inwoners en moeten door leden zelf in stand gehouden worden. 
Belangrijk zijn ook buurten en wijken waar inwoners zich inzetten voor hun eigen straat 
en buren. Dat is niet altijd in verenigingsverband, maar kunnen net zo belangrijk zijn 
voor de sociale samenhang. Ook dat verdient ondersteuning.
Daarom zijn subsidies in principe altijd tijdelijk en gericht op innovatie en nieuwe 
activiteiten. D66 wil dat de gemeente zich bij subsidies en financiering richt 
op speciale groepen, zoals jeugd, gezinnen en ouderen, in het kader van het 
minimabeleid, participatie en preventie.

Daadkracht Wat heeft D66 gerealiseerd?

• Tijdens de W100 bijeenkomsten konden inwoners meepraten over onderwerpen als 
zorg, welzijn en inrichting van de gemeente.

• Door het project de kracht van Waalre zijn inwoners meer betrokken door 
participatie en interactieve beleidsvorming.

• In iedere wijk zijn ruimte voor ontmoeten en activiteiten.
• Door middel van verschillende denktanks konden inwoners meepraten over de 

veranderingen op de Traverse en de N69.
• Voor de herinrichting van winkelcentrum Den Hof is een denktank met inwoners en 

betrokkenen gevormd.
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• De herinrichting van het centrum van Waalre dorp is in samenspraak met inwoners 
vormgegeven.

• Samen met oa WEL (Waalre Energie Lokaal) zijn zonnepanelen geplaatst op daken 
en wordt een zonneweide gerealiseerd.

• Bij het nieuwe groenonderhoud worden burgers direct betrokken.
• De herijking van het speeltuinen beleid is samen met de jeugd uitgevoerd.

Ambitie Wat willen wij gaan doen?

• Ons inzetten voor het voortbestaan van onze verenigingen
 Wij willen dat alle verenigingen en groepen inwoners activiteiten kunnen uitvoeren in 

Waalre. Wij investeren liever in activiteiten en mensen dan in stenen.
• Meer ruimte voor onze inwoners om mee te praten
 Wij willen dat inwoners worden betrokken bij de uitvoering van plannen. Door 

gebruik te maken van hun kennis en inzicht, wordt het draagvlak ook groter. We 
zijn dan ook niet bang voor verschillende meningen en opvattingen. Die zijn er nu 
eenmaal en daar moet iedereen mee omgaan.

• Raad en daad bij zorg en ondersteuning 
 D66 wil een herkenbare plek voor raad en daad aan de jeugd, gezinnen en ouderen. 

Een plek waar zij advies kunnen krijgen, een luisterend oor vinden en kunnen 
worden doorverwezen. Laagdrempelig en toegankelijk.

• Open houding gemeente betreffende burgerinitiatieven
 D66 is een warm voorstander van burgerinitiatieven. Die verdienen een positieve en 

open houding. Samen met de burgers moet de haalbaarheid worden uitgewerkt en 
zonodig in een pilot uitgeprobeerd. 

 • Faciliterende rol gemeente naar senioren
 Senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren. Dat kunnen ze ook vaak, 

soms met een beetje hulp en ondersteuning. D66 wil dat de gemeente senioren in 
iedere kern faciliteert om zelfstandig mee te doen en elkaar te ontmoeten. 
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Onderwijs, sport en cultuur

Visie
D66 wil dat jong en oud zich in Waalre kan ontwikkelen met goed en toegankelijk 
onderwijs. Wij vinden kunst en cultuur als bron van creativiteit en reflectie ook 
belangrijk. We hechten ook veel waarde aan onze monumenten, als brug tussen het 
verleden, het heden en onze toekomst. Sporten wil D66 vooral stimuleren omdat het 
zoveel bijdraagt aan onze algehele gezondheid. 
Wij zien het individuele belang van onderwijs, sport en cultuur voor iedereen, maar ook 
de sociale verbinding die erdoor ontstaat in ons dorp en daarbuiten. Daarom zetten wij 
ons in om onderwijs, sport en cultuur dichterbij Waalrenaars te brengen, met aandacht 
voor mensen zoals minima, nieuwkomers, ouderen of mensen met een beperking.  
D66 richt zich daarbij op een efficiënte verdeling van financiële middelen met oog voor 
de voorzieningen die daar om vragen.

Daadkracht Wat heeft D66 gerealiseerd?

• Elke basisschool is nu een brede school. Ons doel is bereikt: elke basisschool 
in Waalre is een brede school met eigen bibliotheek en kinderopvang in of rond het 
gebouw.

• Beweegroute voor senioren, buiten in de wijk. Met de eerste beweegroute in 
Waalre kunnen ouderen onder begeleiding buiten bewegen.

• 20.000 euro extra voor speeltuinen in Waalre
• Jaarlijkse financiële bijdrage sport en cultuur, voor kinderen van minima. 

Door samenwerking met het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en Stichting 
Leergeld is een jaarlijkse bijdrage mogelijk voor sport, muziek, toneel, dans  
teken- of schilderles. 

Ambitie Wat willen wij gaan doen?

• Sport, spel, kunst en cultuur meer binnen de brede scholen brengen. 
Na school maar ook in het weekend kunnen gebouwen van brede scholen gebruikt 
worden voor activiteiten georganiseerd door externen.   

• Kunst, cultuur en techniek uit de regio dichter bij Waalre brengen.  
Denk aan samenwerking met andere gemeentes, informatievoorziening inwoners.

• Meer beweegroutes voor ouderen dichtbij huis. Want D66 wil dat meer ouderen 
in eigen buurt onder begeleiding buiten kunnen bewegen. 

• Groene speelruimtes die uitdagen tot buitenspelen en creativiteit. 
• Stimuleren gebruik bijdrage kunst en cultuur voor kinderen minima. Op dit 

moment wordt van deze bijdrage nog weinig benut. Wij willen dat veranderen.
• Basisonderwijs in onze brede scholen, voor alle kinderen. Wij zetten ons in 

voor aangepast onderwijs binnen onze eigen brede scholen voor kinderen met een 
rugzakje of beperking. D66 investeert daarom liever in passend onderwijs dicht bij 
huis dan in het kostbare leerlingenvervoer. 

• Stimuleren educatie duurzaamheid: bezoek basisscholen zonnepark Waalre.  
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Visie
Waalre heeft hard aan de weg getimmerd om groener, schoner en slimmer te worden. 
Om dit te blijven willen wij particulieren en bedrijven verder stimuleren tot innovatie 
en duurzaamheid. Ook als lokale overheid kunnen we meer doen. D66 wil duurzame 
ontwikkeling gericht op de balans tussen mensen, milieu en economie in stand te 
houden en verder versterken. Bij onze beslissingen houden wij niet alleen rekening 
met het korte-termijn-belang (meestal economisch), maar besteden wij ook meer 
aandacht aan belangen van anderen en onze toekomstige generaties dan de meesten.

Waalre groener 
Groener, niet alleen omdat dit het visitekaartje van Waalre is, maar vooral ook 
omdat het gezond is. Bomen en planten filteren stof uit de lucht en zorgen voor 
CO2-reductie. Daarnaast zorgt meer groen voor minder opwarming en een betere 
afwatering van hemelwater. We slaan dus vier vliegen in één klap. Het groen in de 
dorpscentra Aalst en Waalre maakt ze aantrekkelijker, niet alleen voor de inwoners 
maar ook voor bezoekers van buiten.

Afval  
D66 zet in op een afvalloos Waalre in 2024. Elk beleidsinitiatief zal gericht zijn op het 
tegengaan van restafval, want de randvoorwaarden zijn duurzaamheid en efficiëntie. 
We doen zo mee aan de circulaire economie die gericht is op hergebruik van 
grondstoffen en dat alles met hernieuwbare energie. 
Burgerinitiatieven die hier een bijdrage aan kunnen leveren wil D66 stimuleren en 
faciliteren. Projecten als ‘de afvalfiets’ die hoog-frequent afval ophaalt en repaircafé’s 
zijn bijzonder effectief en vergroten daarnaast het draagvlak en het bewustzijn ten 
aanzien van inzameling en scheiding van afval. Om het systeem van ‘de afvalfiets’ 
overal in Waalre tot een succes te maken willen wij daar waar nodig tussentijds 
bijsturen.

Toekomstbestendige energievoorziening 
Het verbranden van fossiele brandstoffen vervuilt en is duur. D66 Waalre wil dit ook in 
deze periode sterk terugdringen. Dit kan door energie te besparen en hernieuwbare 
energiebronnen in te zetten. D66 wil dat alle gemeentelijke gebouwen voorzien worden 
van deze energiebronnen.

Groen, duurzaamheid en milieu
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Daadkracht Wat heeft D66 gerealiseerd?

• D66 is initiatiefnemer van de Duurzaamheidagenda met concrete maatregelen 
die Waalre nog duurzamer maken: zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, het 
zonnepark, een zonnecollectief samen met Waalre Energie Lokaal, meer recycling 
van afval en het stimuleren van het fiets- en elektrisch verkeer. 

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

• Nul op de meter bij het gemeentehuis van Waalre.
• Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed zoals de sporthal, de Pracht en 

Basisschool de Wilderen.
• Uitvoering van ‘de afvalfiets’.

Ambitie Wat willen wij gaan doen?

• Brede invoering van ‘de afvalfiets’ met hoogfrequente afvalinzameling.
• Al het gemeentelijk vastgoed voorzien van zonnepanelen.
• Uitbreiding samenwerking met coöperatie Waalre Energie Lokaal.
• Een nieuwe duurzaamheidsagenda met concrete maatregelen die Waalre nog 

duurzamer maken.
• Particulieren en bedrijven stimuleren duurzaamheidsmaatregelen te nemen.
• Een verbod op doorgaand vrachtverkeer.
• Het opnemen van eisen voor energiebesparing en gebruik van duurzame materialen 

in de Bouwverordening, in de gemeentelijke regelgeving en bij aanbestedingen.
• Geen nieuwbouw meer met aardgas.
• Herplantplicht of herplantingsbijdrage opnemen in nieuw bomenbeleidsplan.
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Visie
Hans van Mierlo zei ooit: “Willen moet je kunnen”. Dit betekent dat iedereen graag 
voor zichzelf zorgt, maar niet iedereen dit kan. D66 vindt dat voor de mensen die 
het niet zelf kunnen, hulp geregeld moet worden. Hulp kan gevonden worden in de 
omgeving of bij de gemeente.  
In 2015 zijn veel zorgtaken vanuit de overheid overgeheveld naar de gemeente. 
De gemeente werd daarmee verantwoordelijk voor jeugdhulp, uitvoering van de 
participatiewet en de langdurige zorg. De gemeente Waalre heeft deze drie transities 
van het rijk succesvol ondergaan. Het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) en 
het Plusteam zorgen ervoor professionele hulp dichtbij huis. Hierbij geldt het principe 
van één loket voor alle zorgvraagstukken voor jong en voor oud. Daarnaast heeft het 
initiatief GoedVoorMekaar ervoor gezorgd dat mensen elkaar hebben gevonden voor 
ondersteuning, kleine klusjes en zelfs vriendschappen. 
Waalre heeft bovengemiddeld veel kinderen die jeugdhulp nodig hebben. D66 vindt 
het belangrijk dat deze kinderen direct toegang hebben tot de juiste zorg. Waalre kent 
geen wachtlijsten voor de jeugdhulp. D66 Waalre zich inzetten op preventiezorg zodat 
minder kinderen in Waalre in de toekomst jeugdhulp nodig hebben. 

Naast het feit dat er steeds meer kinderen in Waalre geboren worden, worden 
mensen ook steeds ouder en vergrijst onze samenleving. Ouderen willen en 
kunnen langer thuis blijven wonen. Hiervoor zijn goede voorzieningen als winkels, 
ontmoetingsplekken voor verenigingen en zorg dichtbij huis nodig. Belangrijk hierbij 
is dat het duidelijk is waar en hoe hulpvragen makkelijk gesteld kunnen worden, 
huisvesting passend is op de individuele behoeften en dat bewegen binnen het dorp 
op een veilige manier mogelijk blijft.

Daadkracht Wat heeft D66 gerealiseerd?

• Succesvolle invoering van de nieuwe zorgtaken voor de gemeente door onze 
wethouder.

• Succesvolle (verplichte) omzetting van peuterspeelzaal naar professionele 
voorschoolse educatie. Met oog voor de peuters én de werkgelegenheid van de 
medewerkers.

• Introductie van een doorlopende jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18 jaar met één 
medisch ondersteuner voor alle kinderen in het gezin.

• In Waalre volgen alle kinderen passend onderwijs. Er zijn geen ‘thuiszitters’
• Er is goed leerlingenvervoer naar speciale scholen en leerlingen die dat kunnen 

krijgen de kans om in een speciaal leertraject gebruik te maken van de ‘gewone’ 
bus of de fiets.

• Aandacht gevraagd voor verschillende vormen van ‘smart mobility’ waarbij het 
makkelijker wordt om je binnen het dorp te verplaatsen zodat iedereen betrokken 
kan blijven (Voldijnpas).

Zorg en welzijn 
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• Eén plan, één gezin, één regisseur werkt goed in de jeugdhulp en bij de andere 
zorgvragen in WMO, inkomensondersteuning en zoeken naar werk. Door de 
verschillende vragen in samenhang (integraal) te bekijken, wordt maatwerk 
gevonden in de oplossingen.

Ambitie Wat willen wij gaan doen?

• Wij willen een spreekuur waar mensen voor medische, maar ook andere situaties 
die te maken hebben met ouder worden, terecht kunnen.

• Omdat voorkomen beter is dan genezen pleiten wij voor meer inzet en geld voor 
preventie.

• De druk op mantelzorgers wordt hoger en daarom is het belangrijk dat het lokale 
zorgbeleid zich nog meer richt op mensen die zorg krijgen maar ook op mensen die 
zorg verlenen. Graag zouden wij daarom zien dat de mantelzorgers meer betrokken 
worden in het beleid.

• Voor mensen die niet goed meekunnen in ‘normaal’ werk moet voldoende zinvol 
aangepast werkt komen. Voor wie dat mogelijk is moet betaald werk beschikbaar 
zijn op zijn/haar eigen niveau. Ook binnen de eigen gemeentelijke organisatie.

• Uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van de mensen met een handicap, 
zowel lichamelijk, geestelijk als psychisch. De plannen zijn er, nu aan de slag!

• Uitvoering van voorstel ‘blijverslening’ voor het beschikbaar komen van 
middelen zodat mensen door aanpassingen langer thuis kunnen blijven wonen in 
hun vertrouwde omgeving.
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Visie 
Een transparant en krachtig bestuur
D66 wil een bestuur op basis van kwaliteit. Wethouders worden beoordeeld aan de 
hand van een vooraf opgesteld profiel en voordat zij worden voorgedragen getoetst op 
persoonlijke kwaliteiten, expertise, integriteit en teamimpact. Een college is geen
verzameling eigenzinnige wethouders maar een team dat elkaar aanvult en sterker 
maakt.
D66 is wars van achterkamertjespolitiek en wil een open en transparant bestuur 
in Waalre. Het college van B&W en de gemeenteraad hebben ieder een eigen 
verantwoordelijk waarbij besluitvorming en controle plaatsvindt in de openbare 
vergadering van de gemeenteraad. Burgers moeten zo vroeg mogelijk worden
geïnformeerd en betrokken bij dat bestuur. Dat begint met een goede communicatie. 
Stukken en voorstellen zijn digitaal goed toegankelijk. Ook moet de wijze van 
vergaderen meer uitnodigen om deel te nemen.
D66 wil een interactief bestuur met inwoners. D66 vertrouwt op de kracht van mensen 
en wil deze benutten bij het besturen van de gemeente. Belangrijke en complexe 
besluiten worden wat D66 betreft in fasen verdeeld en op gepaste wijze interactief 
met burgers gedeeld en besproken. Ook hierbij gaat D66 niet uit van 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.

Gezonde financiële positie
Waalre is een financieel gezonde gemeente. Daar is hard aan gewerkt de afgelopen 
periode. De extra taken die de gemeente heeft gekregen op het gebied van de zorg en 
ondersteuning van onze ouderen, kwetsbare gezinnen en de jeugd, sloegen een flinke 
bres in het huishoudboekje. Door op een slimme manier te hervormen is het gelukt om 
per jaar een miljoen euro minder uit te geven zonder dat dit ten kosten is gegaan van 
de voorzieningen. Ook is er weer ieder jaar een sluitende meerjarenbegroting. Dat alles 
zonder extra lastenverhogingen. In Waalre zijn de gemeentelijke lasten zelfs iets lager 
dan gemiddeld in deze regio. Onze afvalstoffenheffing is zelfs de laagste.

Regionale samenwerking
D66 is voorstander van een krachtige regionale samenwerking binnen het stedelijke 
gebied. Als innovatieve netwerkgemeente wordt de inbreng van Waalre gewaardeerd 
in de regio. We zijn trekker op het gebied van duurzaamheid en hebben een 
belangrijke inbreng gehad in het regionale woonbeleid, bedrijfshuisvesting en de 
regionale retailvisie.
Op het gebied van zorg en welzijn wordt nauw samengewerkt met de Dommelvallei 
gemeenten wat heeft geleid tot kostenbesparingen en verbetering van de 
dienstverlening.
Gemeenten zijn voor steeds meer taken verantwoordelijk geworden. D66 vindt dat 
een goede zaak omdat de gemeente de overheid is die het dichts bij de burger staat. 
De gemeente als overheid is ook makkelijk aanspreekbaar en dichtbij. Door regionaal 

Bestuur, financiën en samenwerking
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samen te werken kunnen de gemeenten elkaars menskracht en professionele kwaliteit 
optimaal benutten en delen. Regionale samenwerking is ook goed voor het onderlinge 
leerproces en het delen van de best practices.
D66 blijft aandacht houden voor de democratische controle binnen de regionale 
samenwerking. Door gemeenteraden eerder, meer en beter te betrekken, wordt 
de controle vanuit de volksvertegenwoordiging geborgd. Ook willen wij duidelijke 
afspraken over de controle van de Rekenkamer op de regionale uitvoering.
Een goede en krachtige regionale samenwerking biedt Waalre volop kansen. Een regio 
met een sterk internationaal karakter, een sterke kenniseconomie en grote diversiteit. 
Waalre is binnen deze regio een pareltje als woongemeente.

Daadkracht Wat heeft D66 gerealiseerd?

• Er is een stabiel en daadkrachtig bestuur met een college dat als team heeft 
gewerkt. Zonder bestuurlijke problemen, onderlinge ruzies of wethouders die 
moesten aftreden. Er is zelfs niet één motie van afkeuring ingediend.

• Lagere lasten door onder meer slimme hervormingen in het vastgoed en 
accommodatiebeheer. Door minder leegstand, goedkopere exploitatie en lagere 
energielasten. Het nieuwe gemeentehuis betekent een belangrijke kostenbesparing 
door lagere beheerslasten en geen energiekosten. Het is het eerste gemeentehuis in 
Nederland dat ‘nul op de meter’ heeft, dus haar eigen energie volledig opwekt.

• Er is een open communicatie ontwikkeld met frequent openbare informatie over 
uiteenlopende onderwerpen.

• Waalre telt weer mee in de regio, is een pilotgemeente en voortrekker van 
verschillende regionale initiatieven.

• Veel meer kan digitaal worden afgehandeld en de gemeente is overgegaan op het 
werken op afspraak met persoonlijke aandacht voor haar inwoners.

• De financiën zijn verbeterd en het huishoudboekje op orde. Onze tarieven liggen op 
of onder het regionale gemiddelde. De afvalstoffenheffing is zelfs het laagst in de 
hele regio.

Ambitie Wat willen wij gaan doen?

• Een gezond financieel beleid met een sluitend huishoudboekje.
• De lokale lasten zijn geen instrument om gaten te dichten.
• Inwoners worden in een vroeg stadium betrokken, zowel voor als na besluitvorming.
• Uitvoering door (groepen) burgers heeft de voorkeur en wordt ondersteund.
• D66 denkt niet in coalitie en oppositie maar zoekt waar mogelijk samenwerking 

binnen de gemeenteraad met bij voorkeur een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen.
• Een krachtige samenwerking met en tussen de 9 gemeenten in het stedelijk gebied 

met voldoende democratische controle en afstemming.

Wat beweegt u? Waar loop jij warm voor?
Wat wij doen draait om de inwoners. Daarom krijgen we graag input. 
Mail ideeën naar info@d66waalre.nl. Dan komen we verder!



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?

v v v v v v

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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