PROGRAMMABEGROTING
VISIE VAN DE GEMEENTERAAD

Plannen voor Waalre in 2021
Op 27 oktober en 10 november
behandelt de gemeenteraad de concept-begroting 2021. Want de raad
beslist over de hoofdlijnen van het
beleid. Ook is de gemeenteraad
verantwoordelijk voor de besteding
van het geld.
De meerjarig sluitende concept-begroting is
een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Daarin staat wat het college volgend jaar, in 2021, voor de inwoners
van Waalre wil gaan doen en wat dat kost.
Het college baseert zich daarbij op het Waalres Akkoord. Daarin maakte de coalitie van
na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 onder
meer afspraken op het terrein van inclusieve

samenleving, wonen en openbare ruimte. Ook in
2021 wordt aan deze ambities gewerkt: er worden
woningen gebouwd voor diverse doelgroepen en
op diverse locaties. Er wordt nog steeds hard
gewerkt aan het realiseren van de herinrichting van
belangrijke plekken in Waalre zoals de Traverse en
de Eindhovensweg/Den Hof. Extra geld gaat naar
de uitvoering van het Groenbeleidsplan. Inwoners
geven namelijk vaak in peilingen en participatietrajecten aan dat zij de kwaliteit van het groen
in hun woonomgeving erg belangrijk vinden. Het
college geeft aan de dienstverlening naar onze
inwoners op peil te kunnen houden en zelfs te
willen verbeteren. Het houdt vast aan de ambities
op het terrein van zorg, inclusieve samenleving en
groene woongemeente. Dit zijn thema’s, volgens
het college, waar inwoners direct de gevolgen van
ondervinden als erop bezuinigd wordt.

Lichte stijging woonlasten
De woonlasten in Waalre blijven als het aan het
college ligt landelijk en regionaal op hetzelfde
niveau liggen als de afgelopen jaren. De voorgestelde gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden stijgen licht: van €810,- in 2020
naar € 824,- in 2021. Dit door een stijging van
1,6% van de OZB-tarieven, een stijging van 3,5%
van de afvalstoffenheffing en een gelijkblijvend
tarief van €198,- per aansluiting voor de rioolheffing. De totale gemeentelijke belastingdruk per
huishouden is hierdoor in 2021 met 1,5% gestegen
ten opzichte van 2020. De belastingdruk steeg
minder dan vorig jaar. Toen gingen de lokale belastingen omhoog met 5%.
Behandeling in de raad
Op 27 oktober staat de concept-begroting op de
agenda van de oordeelsvormende bijeenkomst.
De acht fracties in de Waalrese gemeenteraad
kijken er dan kritisch naar. Ze stellen vragen aan
het college om de plannen beter te gaan begrij-
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pen. Ook kijken de fracties of de plannen passen
bij wat zij en hun kiezers belangrijk vinden. De
wethouders en de burgemeester beantwoorden
de vragen. Inwoners kunnen gebruik maken van
hun spreekrecht. De informatie helpt de raadsleden om inzicht te krijgen in de plannen en er een
besluit over te nemen.

Na de oordeelsvormende vergadering op 27
oktober kunnen de fracties de plannen nog met
hun achterban bespreken. Ook contact met inwoners, de kiezers, kan de fracties helpen een standpunt in te nemen.

Op 10 november debatteren de fracties met
elkaar: willen we dit, waarom wel, of niet, of
anders? Fracties die iets wilden veranderen, dienen
dan een amendement in. Soms wil een fractie iets
wat nog niet in de concept-begroting staat. Dan
dient die een motie in. Nadat de gemeenteraad
alles heeft besproken, stemt hij erover.

Wat vinden de fracties?
Natuurlijk denken niet alle fracties hetzelfde over
de voorstellen die het college in de concept-begroting heeft opgeschreven. Om u te laten zien
welke standpunten voor de Waalrese raadsfracties
belangrijk zijn, leest u op de volgende pagina’s de
bijdragen van AWB, VVD, D66, CDA, ZW14,
GroenLinks en PvdA. Zo kunt u beoordelen welke
fractie het best aansluit bij wat u belangrijk vindt.

Kijk op www.waalre.nl/gemeenteraad onder de
link vergaderingen voor de vergaderdata, de agenda’s en de stukken. Als belangstellende kunt u
de vergaderingen vanwege de coronarestricties
op dit moment niet fysiek bijwonen. U kunt wel
live meekijken via waalre.raadsinformatie.nl. Wilt u
gebruik maken van het spreekrecht en iets zeggen
over een onderwerp binnen de begroting? Dat kan
tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst. Neem
contact op met de griffie via 040 2282 500 of
griffie@waalre.nl om te bespreken hoe uw inbreng
kan worden meegenomen in de vergadering.

De gemeenteraad van Waalre bovenste rij vlnr (voormalig) Burgemeester Jan Brenninkmeijer, Joke Beuger, Saskia Harks, Enid Gremmée, Suzan van de Goor-Gelens,
Gerard Lammers, Christine Eeken-van Hoof, Jo Claessen, Pieter Donders, José Verouden. Onderste rij vlnr Axel Bijnen, Kees de Zeeuw, Janpeter Hazelaar, Daan
Damen, Floris Schoots, Bert Links, Alexandra Groeneveld, Erwin Rutten, griffier Wouter Ernes.

Aalst Waalre Belang: Blijf Gezond!
Fractievoorzitter Jo Claessen
Waalre staat er financieel gezien
goed voor. Corona lijkt Waalre
financieel nog niet hard te raken. Al
kunnen we daar niet gerust op zijn.
Het Coronavirus en het afscheid
moeten nemen van het voltallig
college maakt het tot een bizarre
tijd. Des te meer zijn we trots op
deze begroting en op de vele mooie
projecten die al gerealiseerd zijn.
We noemen de aanleg van fiets- en wandelpaden in en door natuurgebied Dommeldal-De Hogt. De bouw van woningen voor
verschillende doelgroepen op diverse locaties:
Michiel de Ruyterstraat, Willibrordushof, De
Smaragd, zorgwoningen Molenstraat en Het
Klooster, de Heistraat, locaties Lightvoet en
De Keizer. Ook voor het komende jaar staan
er nog diverse woningbouwprojecten, waaronder de bouw van tiny houses, nabij De
Wilderen op stapel.
Nieuw gezicht
In het kader van Duurzaam door Waalre zijn

Fractie AWB vlnr Jo Claessen (fractievoorzitter), Erwin Rutten, Pieter Donders, Alexandra Groeneveld. (foto: Jurgen
van Hoof)
sluipverkeer-werende maatregelen in Waalre-dorp
getroffen. De herinrichting van de Traverse en van
de Eindhovenseweg in samenhang met de revitalisering van winkelcentrum Den Hof geven ons
dorp een ander gezicht. De ombouw van ’t Hazzo,
de herinrichting van de Dreefstraat en omgeving
en het inhalen van het in de vorige raadsperiode

opgelopen achterstallig onderhoud in de openbare
ruimte leveren een kwaliteitsimpuls. In het sociaal
domein wordt hard gewerkt aan het welzijn en
welbevinden van onze inwoners, met de nadruk
op preventie. En met oog voor kostenbeheersing,
zonder afbreuk te doen aan de bereikbaarheid en
de kwaliteit.

BEHANDELING CONCEPTBEGROTING 2021
Kijk mee via waalre.raadsinformatie.nl, neem
voor spreekrecht contact op met de griffie 040
2282500 of griffie@waalre
Dinsdag 27 oktober 19.30 uur
Oordeelsvormende bijeenkomst - met spreekrecht
Dinsdag 10 november 19.30 uur
Raadsvergadering: besluitvorming

Het Klooster
Zorgen zijn er ook. Over de gezondheid van onze
inwoners in verband met de tweede coronagolf en
over het beheer van Het Klooster. Fijn dat de vergader- en zaalruimten voor de verenigingen weer
beschikbaar zijn. Maar er is nog geen kopje koffie
te krijgen. Dit hebben wij met het open houden
van Het Klooster niet bedoeld. We missen de
huiskamersfeer met barbeheer en aanwezigheid
van een gastvrouw of -heer. AWB blijft zich voor
de terugkeer hiervan inzetten en blijft zoeken naar
een oplossing, ook al is de gemeente geen eigenaresse meer.

We vinden een oplossing
Ondanks Corona dus een sluitende meerjarenbegroting 2021, met ook nog financiële ruimte voor een kwaliteitsimpuls openbaar groen en
voor jeugdpreventie. Wij vertrouwen erop dat
we, samen met de andere fracties, een werkbare
oplossing vinden voor de bestuurlijke problemen
opdat deze de uitvoering van de vele mooie
projecten niet in de weg zullen staan. Wij maken
er, samen met onze inwoners, het beste van. Blijf
gezond!
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VVD: Financiën op orde, het werk gaat door
Fractievoorzitter Daan Damen
De begroting 2021 is sluitend en
met het uitvoeren van de plannen
uit het Waalres Akkoord liggen we
goed op koers. Dit ondanks de verstoring door corona en de bestuurlijke onrust. We zijn blij dat het
college van burgemeester en wethouders op de inhoud steeds stabiel
en krachtig is gebleken, al realiseren we ons goed dat er nog ernstige
problemen zijn op te lossen door de
gemeenteraad.
Voor de VVD is een gezonde financiële basis
belangrijk. Ondanks de onverwachte uitgaven
die samenhangen met corona, staan we er
gelukkig goed voor. Maar, er zijn verschillende
onzekere factoren. Het werkelijke effect van
het coronavirus op de gemeentelijke financiën
wordt pas op termijn echt duidelijk.
Daarnaast moet de discussie over de hoogte
van de bijdrage uit het gemeentefonds, onze
grootste bron van inkomsten, onze volle aandacht hebben. Als we op de eerste berichten

Fractie VVD vlnr Enid Gremmée, Daan Damen (fractievoorzitter), Axel Bijnen. (foto: Jurgen van Hoof)
moeten afgaan, krijgen kleine gemeenten zoals
Waalre in de toekomst per inwoner veel minder
geld van het Rijk. Zolang hierover onzekerheid
bestaat, is de VVD van mening dat we ons terughoudend moeten opstellen wat betreft nieuwe
uitgaven.

Werken aan de toekomst
We zitten niet op onze handen. Wij denken en
werken zeker ook aan de toekomst. We blijven
bouwen zodat er straks voor iedereen een geschikt
en betaalbaar huis in Waalre te vinden is. Onder
meer de ontwikkelingen rondom de Gestelsestraat
en in Waalre-Noord zijn in volle gang.

Fractievoorzitter Floris Schoots
Waalre heeft een flinke opgave,
middenin een opleving van Covid19. Ook het vertrek van Jan Brenninkmeijer laat niemand onberoerd.

voor hun sociale leven en welzijn. Mede daarom
houdt D66 de vinger aan de pols bij het Klooster.
We willen dat wat beloofd is aan de verenigingen
ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.
Verder willen we, voortbouwend op het programma Leefsamen voor ouderen en zorgbehoevenden, verdere uitbreiding van innovatieve technieken voor zorg en ondersteuning thuis.

Schone toekomst
Bij de afvalinzameling willen wij meer voorsorteren
op de toekomst met minder restafval dan nu het
plan is. Milieu is belangrijk en urgent. Daarnaast is
onze huidige afvalverwerking onnodig duur.

Binnen D66 Waalre kijken we actief hoe we
vanuit onszelf de bestuurscultuur kunnen verbeteren in de gemeenteraad. Vanzelfsprekend
blijven we ook alert op de rest van de raad,
maar tegelijkertijd weten we dat we samen
deze situatie positief kunnen ombuigen.

Fractie D66 vlnr Floris Schoots (fractievoorzitter), Kees de Zeeuw, Saskia Harks
Jeugd heeft de toekomst
Met een nieuw kunst- en cultuurbeleid willen we
kinderen meer kans geven op een goede persoonlijke ontwikkeling. Hoogwaardige kunsteducatie is
sowieso belangrijk voor 21e-eeuwse vaardigheden
van kinderen, zoals creatief en probleemoplossend
denken en zelfstandig handelen.
Maar als je beter in je vel zit, kan dit ook problemen op de weg naar volwassenheid voorkomen.

D66 wil daarnaast dat alle minderjarige jongeren zich vanaf hun 15e al in kunnen schrijven als
woningzoekende voor een sociale huurwoning.
Nu kan dat alleen als je gaat studeren. Bovendien
moeten er meer woningen voor jongeren komen
in Waalre.

Fractievoorzitter Suzan van de Goor-Gelens
De situatie maakt onmiskenbaar
duidelijk dat wij als raad een probleem hebben op te lossen. Juist
omdat wij als CDA-fractie de vele
mooie projecten van dit college
zagen, werden ook wij overvallen
door de ernst van de situatie. Er rust
een zware verantwoordelijkheid op
ieders schouders, om te werken aan
het herstel van het vertrouwen in
het bestuur.

Fractie CDA vlnr Christine Eeken, Suzan van de Goor (fractievoorzitter) (foto: Jurgen van Hoof)
voorkómen van wateroverlast door buien.
Samen voor Waalre
We hebben fijne wijkcentra, met ook straks een
vernieuwde ontmoetingsplek in ’t Hazzo, met
mooie gesubsidieerde activiteiten zoals de Prachtdag
en Neffe de Kerk. Gemeente, inwoners, huisartsen,

Kortom: Kop op voor Waalre!
D66 wil de mouwen opstropen voor betere
samenwerking, zowel binnen het bestuur als met
onze inwoners. We blijven investeren voor de
zelfstandigheid en gezondheid van iedereen. We
richten ons daarbij niet op wat nu niet kan, maar
zoeken naar creatieve oplossingen.
D66 kijkt naar wat wél kan! Ook nu.

Ouderen en sociale omgeving
Ook ouderen hebben baat bij kunst en cultuur

CDA: Veerkracht in het DNA van Waalre

Het geeft daarbij kracht dat we er in verschillende opzichten wél heel goed voorstaan. Onze
financiële situatie is gezond. Er ligt een sluitende
begroting. We timmerden de afgelopen jaren
samen met inwoners flink aan de weg. Er zijn
en worden op verschillende locaties woningen
gebouwd; de keuzemogelijkheden voor inwoners worden echt groter. Bereikbaarheid wordt
beter. Wegen, fiets- en wandelroutes worden
veiliger en aantrekkelijker. In het oog springende
projecten zijn de doorgaande weg door Waalre
Dorp en de Eindhovenseweg. Ook investeren
we in openbaar groen en werken we aan het

Een doorlopende inspanning leveren we ook om
de Traverse door Waalre en de Eindhovenseweg
door Aalst te vernieuwen. En verder zijn de eerste
nieuwe ontwikkelingen zichtbaar die uiteindelijk
het dorpshart van Aalst een stevige kwaliteitsimpuls moeten gaan geven. Dit alles zal ons dorp
mooier en leefbaarder maken.

Creativiteit en durf
Net als onze lokale ondernemers zitten we dus
niet bij de pakken neer en steken we de handen
uit de mouwen. We zagen inspirerende voorbeelden van creativiteit en durf bij onze ondernemers
in coronatijd: een sportschool die zich omvormde
tot buitengym, een startende lunchroom die zodra
de regels het toelieten direct de deuren opende.
Om ook in de toekomst onze dorpscentra levendig te houden, hebben we zulke ondernemers
hard nodig. Het is dan ook belangrijk als gemeente
te doen wat we kunnen om ze te helpen deze
moeilijke tijd te doorstaan.

D66 Waalre: ‘Er is altijd een nieuw begin, ook nu.’

Luisteren naar inwoners
Waalre draait wel gewoon door en er moet
een begroting komen voor 2021. D66 wil
hierin de samenwerking met inwoners versterken: beter luisteren naar de samenleving,
zoals bij de plannen voor de Traverse en
de Eindhovenseweg. D66 wil inwoners ook
motiveren eigen ideeën in te brengen voor de
gemeente, bijvoorbeeld met een motiemarkt.
Ook in onzekere tijden kunnen we zaken verbeteren. We willen meer ambitie stoppen in
deze begroting voor een beter Waalre.
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onderwijs en kinderopvang en vele verenigingen
en organisaties trekken intensief samen op om zorg
en ondersteuning voor onze inwoners te bieden.
Samen maken we van Waalre een fijne gemeente
om te wonen en voor kinderen en jongeren een
prachtige plek om op te groeien, met veel kansen
om je te ontwikkelen.

Elkaars kennis gebruiken
De Waalrese verenigingen zijn van grote betekenis. Ook andere organisaties, zoals ouderenbonden,
Goed voor Mekaar en Openbare Bibliotheek, stappen naar voren en nemen initiatieven, bijvoorbeeld
binnen het sport- en beweegakkoord en Taalpunt.
Als gemeente brengen we mensen bij elkaar en
doen we wat inwoners níet kunnen. De gemeente
en de mensen van het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) moeten daarbij goed luisteren en ook aandacht hebben voor mensen die wat
verder van de gemeente af staan.

Toekomstgericht
Als je naar alle plannen en projecten kijkt, zijn wij
ondanks alle perikelen óók trots. We maken ons
er hard voor dat de bestuurlijke problemen op een
zakelijke manier worden opgelost. Zodat het werk
aan een toekomstbestendig Waalre kan doorgaan.
Zoals dat ook de afgelopen jaren gelukkig steeds
gewoon is doorgegaan. Want veerkracht zit in het
DNA van Waalre.

Waalre
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ZW14: Participatie door betere informatie
Fractievoorzitter Bert Links

Leesbare verslagen
De zogenaamde termijnagenda met onder-

Fractie ZW14 vlnr Bert Links (fractievoorzitter), Gerard Lammers
werpen ‘voor de komende maanden’ wordt echter niet openbaar gedeeld. Verslagen van raadsvergaderingen zijn beperkt tot besluitenlijsten en
het vergt zoekwerk om duidelijk te krijgen wat
de standpunten van partijen zijn. Hooguit staan er
in de verslagen stemverklaringen van individuele
raadsleden. Nuances en uitspraken in discussies
moet u maar achterhalen door het afluisteren

voor vrij gemaakt moeten worden. Wij proberen
in ieder geval via de website van ZW14 belangrijke informatie te delen met u. Reacties zijn welkom.

Luisteren naar tegengeluid
In het kader van participatie worden voor grote
projecten bijeenkomsten of klankbordgroepen
georganiseerd. Maar wordt er echt geluisterd, ook
naar tegengeluid? Op welke wijze kunnen raadsleden controleren of inspraakprocessen goed verlopen zijn? Betrokkenheid stimuleren en interesse
wekken bij burgers is nog teveel een onontgonnen
gebied.

Raadsleden zijn de volksvertegenwoordigers in de gemeente. Controleren of het openbare bestuur
op een correcte en integere wijze
functioneert behoort tot één van
hun taken. Is er sprake van de
meest optimale aanpak, speelt er
geen belangenverstrengeling en
wordt het algemeen belang wel
gediend?
Dat algemeen belang raakt onze burgers die
vaak de (lokale) politiek als een ver van mijn
bed-show ervaren. Wordt de lokale overheid
als partner of als tegenstander gezien? Voert
negatieve berichtgeving de boventoon? Toch
gaat het wel ergens over en burgers die
de consequenties van ontwikkelingen ervaren,
merken dit ook. Op onderwerpen die behandeld worden in de raad of behandeld gaan
worden moeten burgers dan ook op eenvoudige wijze zicht hebben.
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van de band: een zeer tijdrovende klus, nagenoeg
onbegonnen werk. Burgers zijn weinig verbonden met de raad en aan kennis hoe alles werkt,
ontbreekt het nodige. Naast aanpak hiervan door
raadsleden zelf is toegankelijke informatie over
actuele onderwerpen één van sleutels hierbij. In
het verleden stond er bijna wekelijks onafhankelijk
politiek nieuws in De Schakel. Hier zou budget

Kunst- en cultuureducatie
Naast concentratie op het informeren en betrekken van onze inwoners zet ZW14, ook in op kunsteducatie en cultuur voor het jonge kind. Naast
de algemeen vormende waarde is de preventieve
werking op de langere termijn onmisbaar bij het
terugdringen van de kosten die jaarlijks aan jeugdzorg besteed worden. In dit kader zal ZW14 een
voorstel in de raad doen.

GroenLinks: Roerige tijden voor Waalre
Fractievoorzitter Joke Beuger
Het zijn roerige tijden voor Waalre.
We zitten in een ongekende
BESTUURSCRISIS.

Het Waalres Akkoord zal worden gebruikt als
richtinggever en Pvda en D66 kunnen alsnog hun
punten inbrengen.

Al zo’n kleine twintig jaar zijn de verhoudingen
in de Waalrese politiek behoorlijk verziekt,
echter afgelopen tijd kwam dat tot een climax.
Sinds anderhalf jaar namelijk, is er geen dualiteit geweest en ook de democratie was ver te
zoeken.
Alles werd afgekaart tussen coalitie en college,
van een echt debat in de raadszaal was geen
sprake meer. Praktisch elke stemming eindigde
in 9/8.

Dit lijkt een mooi streven. Het zal echter alleen
kans van slagen hebben, als partijen over hun
eigen schaduw heen kunnen stappen en het broze
vertrouwen niet ondermijnd wordt.
Naast de BESTUURSCRISIS werd Waalre zoals
iedereen, getroffen door de CORONACRISIS.
Daardoor verscheen er geen KADERNOTA en
werd er een aantal maanden voornamelijk digitaal
vergaderd. GroenLinks is blij, dat de fysieke vergaderingen weer zijn hervat, zij het zonder publiek.
Winst van dit alles is, dat de vergaderingen nu permanent gestreamed worden en de betrokkenheid
van onze inwoners bij de politiek groter zal worden.

Maar democratie is meer dan de helft plus 1.
Nu is er een apotheose gekomen:
De burgemeester is op een zijspoor gezet,
daarna opgestapt en ook de wethouders stapten collectief op.
Maar gelukkig sloegen de partijen in de raad
voor het eerst weer de handen ineen en
besloten te gaan voor een brede zakencoalitie
met nieuwe vakwethouders.

Fractie GroenLinks Joke Beuger (foto: Jurgen van
Hoof)

Fractievoorzitter Janpeter Hazelaar

Wees sociaal!
De inrichting van de openbare ruimte mag
wat minder exclusief. De PvdA vindt dat we
financieel de handen vrij moeten houden om
de gevolgen van corona op te vangen. Wees

Ook het OPENBAAR VERVOER blijft onze zorg.
Bravoflex wordt niet gecontinueerd, maar er is
geen sprake van een duurzame oplossing, zoals
Smart Mobility. De bereikbaarheid van Waalre
wordt steeds slechter, met name voor onze ouderen.

GroenLinks zal blijven focussen op de inhoud, met
als doel: een fijne woonomgeving met voldoende
voorzieningen voor alle inwoners.

gemaakte afspraken houden? Een extern onderzoek is noodzakelijk!

Afvalbeleid de prullenbak in
Waalre is kampioen vernietigen van waardevolle
reststromen. Waar andere gemeenten al op 30
kg restafval zitten verbranden wij meer dan 100
kg restafval per inwoner per jaar. Een kostbare
en weinig duurzame zaak. Waalre gaat nog steeds
gewoon op de oude voet door. Wij willen vaart
zetten achter een duurzaam alternatief inzamelsysteem. Belangrijkste daarbij zijn hoog frequente
inzameling en zo veel mogelijk hergebruik.

Fractie PvdA Janpeter Hazelaar (foto: Jurgen van Hoof)
sociaal; juist nu! Heb oog voor inkomensverlies
en schuldenproblematiek. Geef zelfstandig ondernemers toegang tot de laagdrempelige gemeentelijke schuldhulpverlening. Wij willen regelingen
voor mensen die de gemeentelijke belastingen niet
kunnen betalen. Voorkom dat kwetsbare groepen
verder in de problemen komen.

Het hoofdstuk DUURZAAMHEID vinden wij nog
steeds te mager. Er mag veel meer werk gemaakt
worden van BURGERINITIATIEVEN zoals Gildewoud, Speelbos en Biologische boomkwekerij.
Daarnaast zal veel steviger moeten worden ingezet op de ENERGIETRANSITIE.

Waalre heeft een sluitende BEGROTING, dat is
een mooie prestatie.
Maar er komt van alles op ons af.
Het SOCIAAL DOMEIN blijft een zorgenkind,
zeker zal ook CORONA grote psychische gevol-

PvdA: Minder exclusief, meer sociaal
De begroting 2021 staat in het teken van
twee crisissen. De eerste is ons overkomen:
het Corona-virus met verstrekkende gevolgen
voor ons allen maar met name voor kwetsbare inwoners en ondernemers. De tweede is
van Waalrese makelij: Twee jaar ruzie binnen
coalitiepartijen en college heeft geleid tot vertrek van onze burgemeester en alle wethouders. Hoe krijgen we de zaken weer op de
rit? Hoe winnen we het vertrouwen terug van
de inwoners? Dit vraagt om een nieuw begin
met een krachtig gemeentebestuur. Stop met
geruzie, ga voor wat het beste is voor onze
bewoners, overleg, breng nieuwe mensen in
en creëer een constructieve atmosfeer.
De nu voorgestelde begroting 2021 is sluitend. Maar zijn de juiste keuzes gemaakt? Wij
hebben vraagtekens en zien grote onzekerheden.

gen hebben voor een deel van onze inwoners,
met financiële gevolgen.

Klooster, een fiasco
Voor het Klooster waren er mooie vooruitzichten!
Helaas is het wederom uitgelopen op een mislukking. Inmiddels geen ontmoetingsplek meer, geen
kopje koffie, geen gezelligheid. De verenigingen
voelen zich er niet op hun plek. Wij willen weten
waarom het is misgegaan? Wat is de rol van de
investeerder en waarom kunnen wij ze niet aan de

Samen met bewoners
Het betrekken van inwoners bij het gemeentebeleid gaat nog steeds met horten en stoten. Zo is
bij het herinrichten van de Traverse bijvoorbeeld
geen aandacht besteed aan geluidsoverlast terwijl
aanwonenden er al lang over klagen. We kunnen
en moeten zulke zaken meenemen in het beleid!
Het moet samen met de inwoners van Waalre. En
daar willen we serieus aan werken!

