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De kernwaarden van de Vooruitstrevende Partij 
Baarle (VPB) zijn SOCIAAL, GROEN en ACTIEF. 
Deze drie waarden geven richting aan onze manier 
van politiek bedrijven en aan onze visie op hoe de 
gemeente met haar burgers om moet gaan. In dit 
programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2018, hebben we geprobeerd deze 
waarden te vertalen naar de hoofdlijnen van onze 
inzet voor de komende jaren. 

SOCIAAL
De VPB kiest voor een gemeente waar voor iedereen 
plaats is en waar de leefbaarheid voorop staat. Een 
gemeente waar je je veilig voelt, waar je goed kunt 
wonen, werken en recreëren. Wij kiezen voor een 
sociale, zorgzame lokale overheid, met optimale 
dienstverlening aan de burgers en waar het gehele 
sociale domein inclusief de zorg op orde is.
• Voor elkaar. Nu en later.
• Voor toegankelijke zorg.

GROEN
De VPB kiest voor een verantwoord milieu- en 
ruimtelijke ordeningsbeleid. Een beleid dat nu en in 
de toekomst een schone, gezonde en aantrekkelijke 
leefomgeving garandeert in de bebouwde kom en 
in het buitengebied. Respect voor mens en dier, 
en al wat groeit en bloeit staat voorop. Wij willen 
een transitie bewerkstelligen naar een duurzame en 
maatschappelijk verantwoorde veehouderij ten gunste 
van de gezondheid en het welzijn van de inwoners 
van onze gemeente.
• Voor meer natuur.
• Voor een duurzame agrarische sector.

ACTIEF 
De gemeente moet een actief, 
voorwaardenscheppend economisch beleid voeren. 
Er moet ingezet worden op uitbreiding van nijverheid, 
kleinere milieuvriendelijke bedrijvigheid en de 
dienstensector. Daarmee wordt werkgelegenheid 
gecreëerd en voorkomen dat onze gemeente krimpt.
• Voor een levendig maar autoluw centrum.
• Voor sport en cultuur.
• Voor een veilig Baarle.

Tot slot
De VPB heeft de afgelopen twaalf jaar haar 
verantwoordelijkheid in het college genomen en 
is bereid dat ook in de komende vier jaar te doen. 
Bij eventuele coalitieonderhandelingen vormt dit 
programma een belangrijke bouwsteen voor een 
nieuw coalitieakkoord met als inzet een sociale, 
groene en actieve gemeente.

Kortom, wij willen een bijdrage blijven leveren aan 
de toekomst van Baarle en daarvoor hebben we de 
steun van onze leden nodig en de sympathie van de 
kiezers. 

Vind jij het ook belangrijk dat Baarle in de toekomst 
een goede plek blijft om te wonen en je kinderen te 
laten opgroeien? Doe dan mee met de VPB, want 
samen zijn we sterk!

Inleiding
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Op 1 januari 2016 vond de start plaats van de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) ABG. Deze 
ambtelijke fusie tussen Alphen-Chaam, Baarle-
Nassau en Gilze en Rijen heeft niet geleid tot 
onoverkomelijke problemen in de dienstverlening aan 
burgers, bedrijven en instellingen. Als uitgangspunt 
voor verder te ontwikkelen gemeentelijke plannen 
ligt er sinds dit najaar de raadsbreed goedgekeurde 
“Toekomstvisie Baarle-Nassau”. 

Dienstverlening naar burgers
Voor de VPB blijft een goede dienstverlening aan alle 
inwoners, bedrijven en instellingen voorop staan. De 
komende vier jaar moet het samenwerkingsverband 
tussen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau 
en Gilze en Rijen (ABG) verder verbeterd worden. 
De VPB zal kritisch blijven kijken naar de Verbonden 
Partijen, waaronder de andere intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, om er zeker van te zijn dat 
ze onze inwoners ten goede komen.

Kosten en efficiency ABG
Om de kosten en kwaliteit van de 
Gemeenschappelijke Regeling ABG te bewaken, 
is de VPB er een voorstander van dat de 
dienstverlening regelmatig wordt vergeleken met 
die van gelijkwaardige gemeenten, door middel van 
zogenaamde “benchmarking”. De kosten van de 
vergroting van onze bestuurskracht en de kosten 
van de dienstverlening moeten aanvaardbaar blijven, 
omdat ze van invloed zijn op de belastingdruk. 

Relatie met Baarle-Hertog
De samenwerking met Baarle-Hertog is voor de 
VPB heel belangrijk, maar helaas is die de afgelopen 
raadsperiode weinig veranderd. Wij blijven er 
voorstander van om het huidige Gemeenschappelijk 
Orgaan Baarle (GOB) door te ontwikkelen naar een 
effectievere, minder vrijblijvende samenwerkingsvorm, 
met een rechtspersoonlijkheid en waar nodig eigen 

middelen. Alle gemeenschappelijke zaken die 
samenhangen met onze unieke enclavegemeenschap 
zouden in het GOB ter tafel moeten komen. Klein 
beginnen, maar wel beginnen.

Belgische Buurgemeenten
Baarle-Nassau wordt aan alle zijden, behalve aan de 
kant van Alphen-Chaam, omringd door Belgische 
gemeenten. Castelre wordt zelfs aan drie zijden 
omgeven door de Belgische gemeente Hoogstraten, 
waardoor deze veel invloed heeft op de kwaliteit van 
leven in Castelre. Onze ligging aan de grens dwingt 
ons gemeentebestuur nauw samen te werken met 
onze Belgische buurgemeenten en in het bijzonder 
Hoogstraten. De VPB wil deze banden aanhalen en 
de samenwerking intensiveren.
 
Bestuursvorm en -cultuur
De VPB is voorstander van het commissiestelsel dat 
de laatste raadsperiode is ontwikkeld en verbeterd. 
Het geïntroduceerde BOB-model is ons ook goed 
bevallen, omdat het de raadsvergaderingen veel 
efficiënter heeft gemaakt. Het BOB-model verdeelt 
onderwerpen die op de agenda staan vooraf onder 
in punten met of zonder een discussie. We moeten 
er wel op letten dat de gemeente en dus ook de 
besluitvorming door de raad open en transparant blijft 
voor onze inwoners.

Betrokkenheid
De VPB wil de betrokkenheid van burgers vergroten. 
De gemeente moet burgers, bedrijven en instellingen 
volledig en actueel informeren over haar beleid, onder 
meer door een systeem op te zetten van dorps-, 
wijk- en buurtraden. De gemeente moet nieuwe 
digitale communicatiekanalen gebruiken om ideeën 
voor verbeteringen gemakkelijker uit te wisselen en 
inspraak van burgers op eigentijdse wijze vorm te 
geven. 

1. Bestuur en Ondersteuning
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Financieel beleid
De VPB is er voorstander van dat de gemeente 
een financieel beleid voert dat de belastingdruk 
beperkt. De samenwerking met andere gemeenten 
moet door schaalvergroting en ambtelijke innovatie 
kostenvoordelen opleveren. Dit is nodig om de 
belastingdruk op het huidige niveau te houden en 
tevens de kennis en kwaliteit van de ambtelijke 
organisatie te vergroten.

Reserves
We vinden het niet nodig dat de gemeente hoge 
reserves aanhoudt. Dit zou te veel beperkingen 
opleggen bij noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen en 
kan leiden tot een belastingverhoging terwijl het geld 
gewoon voorhanden is.
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Verkeersveiligheid, openbare ruimte 
De VPB is voor een levendig en autoluw centrum, 
waar fietsers en voetgangers voorrang krijgen. 
Bij de inrichting van de openbare ruimte moet er 
specifiek aandacht zijn voor mensen die een rollator, 
invalidenwagen of scootmobiel gebruiken. We vinden 
dat de gemeente verrommeling van straatgroen en 
pleinen, inclusief parkeerzones, tegen moet gaan.

Ondermijning en vermenging
Om onder meer drugscriminaliteit tegen te gaan en 
de mestmaffia te stoppen moet het gemeentebestuur 
de vermenging van onder- en bovenwereld en de 
daarmee gepaard gaande ondermijning, actief 
bestrijden. We willen dat de gemeente meedenkt en 
meewerkt om vrijkomende agrarische bebouwing 
een andere legale invulling te kunnen geven of af te 
breken.

Politie en BOA
De VPB vindt dat de wijkagent meer uren effectief 
beschikbaar moet zijn voor Baarle-Nassau. De functie 
van BOA blijft wat ons betreft bestaan om “kleine 
ergernissen” en hufterig gedrag te beteugelen. We 
willen de samenwerking tussen de Nederlandse en 
Belgische politie bevorderen door bevoegdheden te 
delen en te regelen dat de korpsen inzage in elkaars 
systemen krijgen.

Brandweer en rampenbestrijding 
Hoewel de gezamenlijke brandweer formeel onder 
de veiligheidsregio (NL) en de veiligheidszone (B) 
valt, willen wij dat de gemeente zich inzet voor de 
erkenning van elkaars diploma’s, zodat geen dubbele 
examens afgelegd hoeven te worden.
Een ramp houdt niet op bij de grens. Vanwege onze 
complexe geografische situatie pleiten wij voor een 
gecombineerde rampenbestrijdingscoördinatie.

BLS en AED 
Door de lange aanrijdtijden van de ambulance vinden 
wij het Basic Life Support (BLS) van de brandweer 
een belangrijke voorziening die we moeten koesteren. 
Ook het AED-netwerk moet in stand blijven en 
adequaat onderhouden en waar nodig vernieuwd 
worden.

Vuurwerk 
De VPB is niet blij met de vuurwerkverkoop door 
Belgische winkels in de dorpskern. De plannen van 
Baarle-Hertog om deze activiteiten naar het nieuwe 
bedrijventerrein te verplaatsen, zijn een eerste stap 
in de goede richting. Toch blijven wij bezorgd over 
de hoeveelheid vuurwerk die daar opgeslagen mag 
worden, gezien de enorme veiligheidsrisico’s. 

2. Openbare orde en veiligheid
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Er gaat te veel tijd verloren met afwachten op zaken 
zoals de randweg. De VPB wil dat de gemeente 
een meer proactieve en sturende houding inneemt. 
Knelpunten moeten voortvarend worden aangepakt. 
Verkeersoverlast kan en moet worden verminderd en 
ook de kwaliteit van de openbare ruimte verdient een 
nieuwe impuls. Niet alleen in Baarle-Nassau zelf, maar 
ook in de andere woonkernen.

Randweg en doorgaand vrachtverkeer
De noordelijke tak van de randweg wordt nu 
aangelegd. De VPB wil snel duidelijkheid over 
wanneer de oostelijke tak wordt gerealiseerd. Wij 
verwachten dat de noordelijke tak zal leiden tot een 
verplaatsing van de overlast. Daarom wil de VPB de 
adviesroutes voor vrachtverkeer in stand laten en 
op korte termijn aanvullende maatregelen nemen 
om de overlast van het vrachtverkeer te beperken. 
Zo lang de oostelijke tak van de Baarlese rondweg 
op zich laat wachten, moet vrachtverkeer dat van 
ons bedrijventerrein komt en richting Breda wil, via 
de Alphense rondweg naar de oprit van de A58 bij 
Gilze-Rijen gaan, dus niet door het centrum van 
Baarle naar Chaam. Wij ondersteunen ook Belgische 
initiatieven om het vrachtverkeer richting Turnhout te 
verminderen. 

Verkeerscirculatie
De komende jaren staat de herinrichting van het 
centrum op de gemeentelijke agenda. Wij vinden dat 
eerst het Verkeerscirculatieplan (VCP) opgesteld moet 
worden, op basis van een analyse en een visie op 
de situatie na aanleg van de gehele randweg, waarin 
bijvoorbeeld bepaald wordt waar 30 en 50 km-
zones komen en wat de routes voor landbouw- en 
vrachtverkeer zijn. 

Door de tijdelijke verkeersmaatregelen in het centrum 
is er een sterke toename van het verkeer langs het 
Sint Annaplein-Alphenseweg. De doorstroming van 
deze verkeersas wordt belemmerd door vrachtauto’s 
die geladen of gelost worden. De VPB wil daarom 
naast laad- en losplaatsen ook laad- en lostijden 
instellen. 

Er zijn twee grote wegreconstructies gepland vóórdat 
het VCP gereed zal zijn, namelijk de Generaal 
Maczeklaan en de Goorweg. Wij vinden dat bij de 
inrichting van deze wegen rekening moet worden 
gehouden met alle verkeersstromen door het dorp. 
Wegreconstructies moeten altijd passen binnen de 
visie van het VCP. Bovendien moet de uitwerking en 
exacte vormgeving van de inrichting van de openbare 
ruimte in nauwe samenwerking met omwonenden 
plaatsvinden. 

Verkeersveiligheid in de bebouwde kom
De bebouwde kom moet een veilig gebied zijn, in het 
bijzonder voor kinderen, zodat zij zich in het verkeer 
kunnen verplaatsen. Dit geldt voor alle woonkernen 
in onze gemeente. De VPB vindt dat er meer zones 
met een snelheidsbeperking van 30 km/uur moeten 
komen. Er moet ook worden gezocht naar een 
oplossing voor het landbouwverkeer in de bebouwde 
kom. We pleiten ervoor dat de gemeente er bij de 
provincie op aandringt om landbouwverkeer op de 
randweg toe te staan. 

Daarnaast moet fietsen in de bebouwde kom meer 
gefaciliteerd worden door de aanleg van veilige 
fietspaden en meer oversteekplaatsen. Rondom deze 
voorzieningen moet naast een snelheidsregulering 
ook de weginrichting de veiligheid op fietspaden en 
zebrapaden bevorderen. 

3. Verkeer, Vervoer en Waterstaat
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Verkeersproblematiek vanuit Hoogstraten
In de kern Castelre is sprake van overlast door 
grensoverschrijdend verkeer. De VPB vindt dat 
hier een proactieve en sturende houding vanuit de 
gemeente richting Hoogstraten gewenst is om deze 
overlast terug te dringen. Door de recente invoering 
van tolheffing voor vrachtwagens op de Belgische 
hoofdwegen en een tonnagebeperking in de kernen 
van Hoogstraten, is deze problematiek zeer urgent 
geworden. De gemeente Baarle-Nassau moet erop 
toezien dat zwaar sluipverkeer geen gebruik gaat 
maken van de vernieuwde brug aan de Haldijk/
Schoorstraat. Het feit dat er een deel onverharde weg 
blijft is al een goede buffer, maar voor zwaar tractor 
verkeer (loonwerkers) zal dit geen belemmering zijn. 
De gemeente moet de invoering van een gelijkaardige 
tonnage beperking als in Hoogstraten overwegen.

Onderhoud de infrastructuur/openbare ruimte 
Voor de uitstraling van ons dorp, maar ook vanuit 
veiligheidsoverwegingen, moet de openbare ruimte 
goed onderhouden worden. Wat de VPB betreft, 
moet dit gebeuren vanuit actuele inzichten in weg- 
en groenbeheersing. We willen dat de gemeente 
bijzondere aandacht heeft voor het onderhouden van 
straten en trottoirs. 

Parkeerplaatsen met elektrisch oplaadpunt
De gemeente moet waar mogelijk het gebruik 
van elektrische auto’s stimuleren. Een van de 
mogelijkheden is de realisatie van openbare 
oplaadpunten voor elektrische auto’s in het  
centrum van Baarle-Nassau.
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De VPB vindt dat de gemeente haar rol als 
aanjager van de economie actiever moet invullen, 
te beginnen met het beter op de hoogte blijven van 
regionale ontwikkelingen en van wat er bij de MKB-
ondernemers leeft. Er moet periodiek overleg zijn met 
hun vertegenwoordigers, zodat de raad gerichter 
beleid kan formuleren en meer sturing kan geven aan 
de uitvoering.

Bedrijvigheid algemeen
De gemeente moet een voorwaardenscheppend 
economisch beleid voeren. Hierbij moet vooral ingezet 
worden op uitbreiding van nijverheid en kleinere, 
innovatieve en milieuvriendelijke bedrijvigheid en de 
dienstensector. Duurzame initiatieven dienen extra 
gestimuleerd te worden.

Land- en tuinbouw en veeteelt
Familiebedrijven uit deze belangrijke economische 
drager vinden een luisterend oor bij de VPB, 
op voorwaarde dat zij een meer circulaire, 
grondgebonden en duurzame bedrijfsvoering 
nastreven.

De VPB is tegen uitbreiding of groei van de intensieve 
veehouderij, vanwege de gevolgen voor mens, dier, 
milieu en landschap. Er moet beleid ontwikkeld 
worden voor vrijkomende agrarische gebouwen, 
zodat deze een nieuwe functie kunnen krijgen die 
aansluit bij de omgeving.

Duurzame economie
De VPB wil initiatieven op het gebied van duurzame 
economie, bijvoorbeeld binnen het kader van 
biobased economy, stimuleren en ondersteunen. 
Daarnaast denken we dat de gemeente 
kleinschalige, lokale duurzaamheidsinitiatieven (zoals 
energiecoöperaties) van burgers en ondernemers 
moet stimuleren en faciliteren.

Winkels/middenstand
Baarle heeft een groot winkelbestand dat onder 
meer draait op het toerisme, op prijsverschillen 
tussen Nederland en België en op de functie 
als koopcentrum. Er is sprake van een royaal 
voorzieningenniveau. Dat is belangrijk voor onze lokale 
economie en voor het stimuleren van recreatie en 
toerisme. De VPB ziet graag dat Baarle een gezellige 
plaats blijft en dat de kwaliteit van de openbare ruimte 
verbeterd wordt, zeker ook voor de eigen inwoners. 

Toerisme
Promotie van het toerisme moet in regionaal 
verband plaatsvinden en via digitale media. 
Informatievoorziening kan gedaan worden via een 
informatiepunt op een realistische en herkenbare 
locatie in Baarle, alsmede in winkels en/of horeca, 
zodat de kosten beperkt blijven. Toerisme Baarle moet 
naast zijn traditionele rol van informatievoorziener, 
haar meerwaarde als initiator en inspirator voor 
recreatie en toerisme waar maken.

Baarle moet samen met de omliggende gemeenten 
meer aandacht vestigen op de groene omgeving. 
De VPB wil het zogenaamde ecotoerisme versterken 
door bestaande natuurgebieden te verbinden, nieuwe 
natuurgebieden aan te leggen en delen waar toerisme 
geen schade berokkent, te ontsluiten. Om recreëren 
in het buitengebied aantrekkelijker te maken en dit 
toeristische potentieel werkelijk te kunnen benutten, 
streven we naar een reductie van de stank van 
intensieve veehouderijen.

We willen dat de gemeente aandacht besteedt aan
het behoud en de kwaliteit van de zandwegen. De
centrumfunctie van Baarle in het uitgestrekte groene
gebied tussen Breda, Tilburg en Turnhout verdient
versterking.

4. Economie
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De VPB vindt de beschikbaarheid van kwalitatief 
goed onderwijs waar alle kinderen gebruik van 
kunnen maken, een primaire voorwaarde voor hun 
ontwikkeling. 

Doorgaande ontwikkelingslijn 
De VPB wil de doorgaande ontwikkelingslijn voor onze 
kinderen van 0 tot 16 jaar bevorderen. Waar mogelijk 
en wenselijk, zou de gemeente de hiervoor benodigde 
(infrastructurele) voorzieningen kunnen ondersteunen. 

Voortgezet onderwijs
Wij vinden de middelbare school De la Salle een 
belangrijke voorziening voor Baarle-Nassau en de 
regio, die we ook graag wensen te behouden. Het is 
een relatief laagdrempelige toegang tot de volgende 
fase van de schoolloopbaan van kinderen.

Jeugdzorg en onderwijs
Bij de uitvoering van de jeugdzorg moet de gemeente 
ervoor zorgen dat er een goede afstemming 
plaatsvindt tussen het zorgaanbod van passend 
onderwijs en jeugdzorg.

Gebouwen
Goed uitgeruste en goed onderhouden 
schoolgebouwen zijn essentieel voor de beleving van 
de schoolgaande kinderen en voor het draagvlak van 
de scholen die er gehuisvest zijn. De VPB hecht er 
groot belang aan dat de gemeente op dit vlak haar 
verantwoordelijkheid neemt.

Peuteropvang/voorschoolse educatie
De huidige inrichting en steun voor voorschoolse 
educatie moet in stand blijven. Ook vindt de VPB het 
belangrijk dat kinderen vanaf 2,5 jaar oud die geen 
gebruikmaken van het kinderdagverblijf, gestimuleerd 
worden om naar de peuterspeelzaal te gaan. We 
willen de financiële tegemoetkoming zoals deze nu 
bestaat in stand houden.

5. Onderwijs
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6. Sport, cultuur en recreatie

De komende raadsperiode staan op dit vlak een 
aantal belangrijke thema’s op de agenda. Over de 
toekomst van het Cultureel Centrum Baarle moet 
een knoop worden doorgehakt. Er moet een besluit 
worden genomen over een hockeyveld en de VPB wil 
meer kunst in de openbare ruimte. Het zijn zaken die 
bij uitstek geschikt zijn om burgers bij te betrekken. 
De VPB blijft zich sterk maken voor optimale 
sportmogelijkheden voor alle inwoners, vooral voor de 
jeugd.

Subsidiebeleid 
De VPB vindt dat er een nieuw subsidiebeleid 
vastgesteld moet worden aan het begin van de 
nieuwe raadsperiode. In het nieuwe beleid moet de 
maatschappelijke meerwaarde van club, vereniging of 
andere subsidieaanvrager het primaire uitgangspunt 
zijn voor het verkrijgen van financiële steun. 

Jong en oud
In onze gemeente moeten jongeren zich veelzijdig 
kunnen ontplooien. Het beleid moet er daarom 
op gericht zijn jongeren kansen te geven en hen 
te activeren. Daarvoor moeten er voldoende 
voorzieningen beschikbaar zijn.
De maatschappij vraagt ouderen om steeds langer 
zelfstandig te blijven. We vinden het daarom belangrijk 
dat de voorzieningen in onze gemeente ouderen 
faciliteren en ondersteunen en hen in staat stellen om 
een actief, gezond en sociaal leven te leiden.

Kunst in de openbare ruimte 
De VPB vindt het belangrijk dat Baarle in de toekomst 
een fijne plek blijft om te wonen en kinderen te 
laten opgroeien. Verfraaiing van de openbare ruimte 
door het plaatsen van kunstwerken hoort daar wat 
ons betreft bij. De initiatieven die we hiertoe in de 
afgelopen raadsperiode hebben genomen, willen we 
doorzetten.

Cultureel Centrum Baarle
De VPB vindt het belangrijk dat er een centrale 
ontmoetingsplek is, een plek waar de inwoners 
zich op cultureel en maatschappelijk vlak kunnen 
ontplooien. Kortom, een kloppend hart van de 
Baarlese gemeenschap. Bij ver(nieuw)bouw van 
het Cultureel Centrum zijn voor ons de realisatie 
van goede, multifunctionele gebruiksmogelijkheden 
voor de verenigingen en voor de activiteiten die 
er plaatsvinden leidend. Indien besloten wordt tot 
nieuwbouw, pleit de VPB voor de realisatie van een 
nieuw evenemententerrein bij het nieuwe Cultureel 
Centrum. 

Sport en bewegen
De VPB vindt bewegen en sporten erg belangrijk, 
omdat dat bijdraagt aan de gezondheid en het 
welbevinden van onze bewoners, en kansen biedt om 
elkaar te ontmoeten. Sport verbroedert en kan een 
verbindende schakel zijn. Wij willen sportactiviteiten 
stimuleren, onder meer door het in blijven zetten van 
buurtsportcoaches, mits dat past binnen een redelijk 
budget. 

Sportvoorzieningen 
In Baarle-Nassau en in de kern Ulicoten is een 
uitgebreid aanbod aan accommodaties voor 
de verenigingen. Doordat elke vereniging haar 
eigen accommodatie heeft die op de eigen sport 
afgestemd is en er geen overkoepelende organisatie 
is die samenwerking bevordert, zijn er helaas ook 
knelpunten. Wanneer aan de gemeente gevraagd 
wordt om grote investeringen te plegen voor 
sportaccommodaties en voorzieningen, bepleiten 
we minder vrijblijvendheid bij het overleg tussen de 
diverse clubs. Samenwerking is bedoeld om te zorgen 
dat gemeenschapsgelden zo efficiënt mogelijk worden 
benut en dat zoveel mogelijk inwoners er profijt van 
kunnen hebben.
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Wij willen een sportaccommodatiebeleid waarbij 
de gemeente de regie neemt, met multifunctioneel 
gebruik van velden en gebouwen. Dat geldt ook voor 
de wens van Hockey Club Baarle om een hockeyveld 
te realiseren. De VPB staat daarbij open voor 
suggesties.

Cultuurhistorie 
De VPB moedigt bewoners, verenigingen en 
organisaties aan om met ideeën en voorstellen 
te komen om het unieke karakter van onze 
enclavegemeente, de omringende dorpen en 
buurtschappen en ook het karakteristieke omringende 
landschap met de vele zandwegen te behouden en 
zo mogelijk te versterken. 

Natuur en verblijfsrecreatie
Voor de VPB is het van groot belang dat de
toeristische en recreatieve kwaliteiten van het
buitengebied op een duurzame wijze worden
vergroot en benut. In het buitengebied gaat het dan
om kleinschalige initiatieven en extensieve recreatie.
Onder strikte voorwaarden willen we hier en daar
horeca in het buitengebied toelaten. De VPB staat 
positief tegenover opwaardering van de bestaande 
vakantieparken als het gaat om kleinschalige 
verblijfsrecreatie, maar ziet geen ruimte voor nieuwe 
verblijfsrecreatie.

Centrum 
Het Baarlese centrumgebied moet aantrekkelijker 
worden. De VPB vindt dat de plannen hiervoor gereed 
moeten zijn voordat de randweg gereed is, zodat 
aansluitend gestart kan worden met de uitvoering. 
Naast ondernemers moeten ook de burgers actief 
meegenomen worden in de totstandkoming van die 
plannen. 

De VPB pleit voor een breed gedragen centrumvisie, 
waarbij het ontwerp van nieuwbouw bij voorkeur 
aansluit bij het toeristische karakter van het dorp 
en de verwachtingen van toeristen. We nemen 
maatregelen om verloedering door langdurige 
leegstand en achterstallig onderhoud tegen te gaan 
en zoeken hiervoor nadrukkelijk de samenwerking met 
Baarle-Hertog.

Evenementen 
We vinden het Sint-Annaplein een geschikte locatie 
voor kleinschalige evenementen. Wanneer een 
activiteit op de Loswal plaatsvindt, zal er ook voor 
alternatieve parkeergelegenheid gezorgd moeten 
worden, met duidelijke bewegwijzering. 
We vinden dat evenementen een meerwaarde 
voor het dorp moeten hebben; niet een zoveelste 
”jaarmarkt”, maar eens een theaterfestival 
bijvoorbeeld.

Bels Lijntje 
Het Bels Lijntje is zowel als recreatieve fietsroute en 
als landschappelijke en ecologische corridor een 
groot succes. Dit moet gekoesterd worden en waar 
mogelijk door de gemeente aantrekkelijker en veiliger 
gemaakt worden. Het beheersplan wat door Brabants 
Landschap opgesteld is, moet uitgevoerd worden. Op 
geschikte plaatsen kan de gemeente laadpunten voor 
elektrische fietsen plaatsen.
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In 2015 zijn een groot aantal zorgtaken van het Rijk 
overgeheveld naar de gemeenten. De basis voor deze 
bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid ligt in 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de 
Jeugdwet en de Participatiewet. De VPB vindt dat 
binnen onze gemeente het sociaal domein momenteel 
goed geborgd is, maar ook dat verdere verbetering 
mogelijk is. De gemeente moet het welzijn en de zorg 
garanderen voor burgers die niet in staat zijn om zelf 
te regelen wat zij nodig hebben. Het gaat immers om 
het welzijnsbelang van al onze burgers.

Vrijwilligers en mantelzorgondersteuning
De VPB wil dat er meer ondersteuning komt voor de 
informele zorg, de vrijwilligers en de mantelzorgers, 
zodat deze waar nodig worden ondersteund en niet 
worden overvraagd. 

Preventie
De VPB vindt preventie een belangrijk instrument, 
omdat voorkomen beter is dan genezen. Samen met 
mantelzorgers, vrijwilligers, stichtingen, verenigingen, 
instanties, hulpverleners, belangbehartigers en 
woningbouwstichtingen moet hier concreet vorm aan 
gegeven worden.

Cliëntenparticipatie
De Adviesraad Sociaal Domein moet alle doelgroepen 
vertegenwoordigen, zoals jeugd, ouderen, mensen 
met een lichamelijke of verstandelijke beperking, 
cliënten van de GGZ en anderen die ondersteuning 
nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. De 
VPB vindt dat de Adviesraad Sociaal Domein door 
de gemeente vroegtijdig betrokken moet worden bij 
de ontwikkeling van beleidsvorming en niet slechts 
achteraf om advies gevraagd moet worden. Hun 
ideeën (die geworteld zijn in de gemeenschap) kunnen 
dan van begin af aan meegenomen worden. Hun 
ontwikkelagenda met tips en verbeterpunten verdient 
hierbij extra aandacht.

Het Centrum voor jeugd en gezin
Het CJG moet beter zichtbaar worden en een 
laagdrempelig informatiepunt voor ouders en kinderen 
zijn.

Communicatie en toegankelijkheid
Naast aandacht voor achterstanden in financiële, 
fysieke of psychische zin, moet de gemeente ook 
oog hebben voor burgers die het lezen en begrijpen 
van moeilijke teksten lastig vinden. De gemeente 
moet hier in publicaties en berichtgeving nadrukkelijk 
rekening mee houden. Ook mensen die moeite 
hebben met moderne technologische middelen, 
moeten door digitale coaches ondersteund worden. 

Armoedebestrijding en achterstandsbeleid 
De gemeente biedt extra (financiële) steun aan 
mensen die het langdurig met een laag inkomen 
moeten doen. Wat de VPB betreft, moet de gemeente 
hierover – en ook over de mogelijkheden van 
schuldhulpverlening - actieve voorlichting geven. 
De gemeente moet extra aandacht hebben voor 
verborgen armoede in Baarle-Nassau.

Participatiewet
De gemeente draagt actief bij aan het uitvoeren 
van de participatiewet en gaat daarbij uit van 
inzet op maat. Dit betekent dat er beschermde 
werkvoorzieningen worden gerealiseerd waar 
noodzakelijk. Waar mogelijk wordt ingezet op 
participatie door middel van onderwijs en arbeid. De 
gemeente kijkt hierbij actief naar de mogelijkheden 
voor jongeren tot 27 jaar om zich beter te kwalificeren 
voor de arbeidsmarkt.

7. Sociaal domein
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Wmo-loket
De VPB wil het Wmo-loket verder uitbouwen tot een 
breed informatiepunt voor maatschappelijke zaken. 
Het wordt een steeds belangrijkere schakel in de zorg, 
waar voorzieningen aangevraagd kunnen worden en 
de (informele) zorg gecoördineerd en gecontroleerd 
kan worden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Ouderen, hulpbehoevenden en mensen met een 
beperking moeten volwaardig mee kunnen doen in 
onze gemeenschap. Dit is een belangrijk onderdeel 
van de Wmo. Voor mensen die, eventueel met hulp 
van hun omgeving, niet langer in staat zijn dit zelf 
te regelen, moet een voorziening op grond van de 
Wmo een oplossing bieden, bijvoorbeeld via de 
deeltaxi, een rolstoel, hulp bij het huishouden of 
woningaanpassing. De gemeente maakt ook gebruik 
van de Wmo wanneer het gaat om burgers met 
andere dan fysieke problemen. Bijvoorbeeld mensen 
die in een afhankelijkheidsrelatie verkeren of door 
psychische beperkingen (nog) niet volwaardig kunnen 
deelnemen aan de maatschappij.

Wmo begeleiding 18+ volwassenen
Zelfstandig kunnen blijven wonen is volgens de 
VPB een belangrijk recht, ook al is dat niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Wanneer inwoners door 
een beperking ondersteuning nodig hebben om 
zelfstandig te kunnen blijven wonen, moeten ze 
kunnen rekenen op een gemeente die zorgt voor 
de toekenning van de juiste ondersteuning. De VPB 
vindt het van belang dat hierbij ook ingezet wordt 
op geclusterd wonen, ofwel zelfstandig wonen met 
zorg in de nabijheid. Hierdoor wordt eenzaamheid 
voorkomen. Uitgangspunt hierbij is dat de burger zelf 
inspraak heeft in de manier waarop de woonsituatie 
wordt gecreëerd.

Beschermd wonen
Wij zullen onze verantwoordelijkheid bij de komende 
decentralisatie omtrent beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang in regionaal verband 
nemen. 

Jeugdwet
De gemeente geeft uitvoering aan de Jeugdwet 
waarbij ze een gedelegeerde verantwoordelijkheid 
heeft om alle jeugdigen en hun ouders een gezond 
en veilig opvoedklimaat te bieden. Dit betekent 
volgens de VPB dat de gemeente ondersteuning 
op maat biedt, van preventie en signalering tot 
gespecialiseerde trajecten waarbij diagnostiek 
en behandeling noodzakelijk zijn. Ook hier is het 
uitgangspunt: “Wonen doe je Thuis”. Waar mogelijk 
wordt in de thuissituatie een steunstructuur ingericht.
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Volksgezondheid en milieu zijn een belangrijk 
speerpunt voor de VPB. Om de leefbaarheid in onze 
gemeente te waarborgen, is een beleid nodig dat zich 
richt op welzijn en duurzaamheid. Vaak wordt dat 
uitgelegd als het zoeken naar de ideale balans tussen 
de 3 P’s: People, Planet en Profit. We hebben dit idee 
vertaald naar een programma op basis van Sociaal, 
Groen en Actief. Zorgvuldig omgaan met het milieu 
en onze leefomgeving is cruciaal voor het welzijn 
van de inwoners van Baarle. Het is een onderwerp 
waar de gemeentelijke overheid een belangrijke rol 
in moet spelen. De VPB streeft voor de komende 
raadsperiode ambitieuze doelstellingen na. Allereerst 
een reductie van de CO2-uitstoot in onze gemeente 
met 25% tegen 2025. Daarnaast een betekenisvolle 
krimp van de veestapel in onze gemeente in de 
komende vier jaar.

Volksgezondheid
De VPB vindt de uitkomsten van het rapport 
over de impact van veedichte gebieden op 
de volksgezondheid alarmerend voor de 
gezondheidssituatie van burgers woonachtig in 
Baarle-Nassau. Het rapport moet wat ons betreft 
het uitgangspunt zijn voor beleidsinitiatieven die de 
gezondheidssituatie voor de inwoners verbeteren. 
Speerpunten uit de lokale uitvoeringsnota 
volksgezondheid blijven hierom onze aandacht 
houden. 

Vergrijzing
We ondersteunen initiatieven in het kader van een 
dementievriendelijke gemeente en preventieve 
maatregelen ter voorkoming van eenzaamheid. 
Waar nodig, moet de gemeente samenwerken met 
relevante zorgaanbieders. 

Verslavingsproblematiek
De VPB vindt dat de gemeente zich naast de inzet om 
de problematiek rond de productie van drugs tegen te 

gaan ook aandacht moet hebben voor de vraagzijde. 
In onze gemeente wordt door een aantal jongeren vrij 
veel harddrugs gebruikt. We willen daarom niet alleen 
het alcoholgebruik, maar ook het drugsgebruik onder 
jongeren terugdringen. Coördinatie en afstemming 
tussen gemeente, GGD en jongerenwerk is nodig om 
drugsgebruik te voorkomen en zo nodig handhavend 
op te treden. De VPB wil ook graag dat er rookvrije 
zones op en rondom sportvelden en schoolpleinen 
worden ingesteld.

Leefmilieu in de bebouwde kom 
Het leefmilieu in de bebouwde kom wordt in 
belangrijke mate bepaald door geluidshinder, 
stankoverlast en fijnstof. Verkeer is een belangrijke 
veroorzaker van een deel van deze hinder. De VPB wil 
deze overlast beperken door het instellen van 30km-
zones, het beperken van vracht- en landbouwverkeer 
in de kernen en het terugdringen van stankoverlast 
veroorzaakt door de agrarische industrie. 

Duurzame inrichting van het buitengebied 
We moeten leren van de ervaringen elders in onze 
provincie als het gaat om de intensieve veehouderij, 
megastallen, mestfabrieken en de gevolgen ervan. 
In het beeld dat de VPB voor ogen heeft als het gaat 
om een duurzame en aantrekkelijke toekomst van 
ons buitengebied, is er voor dit soort zaken geen 
plaats. De VPB ondersteunt de transitie van intensieve 
veehouderij naar een duurzame veehouderij. De 
gemeente moet hierin actief sturen met de middelen 
die zij heeft. Hier past geen afwachtende houding, 
want de gezondheid van onze burgers, de kwaliteit 
van ons drinkwater en het voortbestaan van flora en 
fauna staan op het spel. 

8. Volksgezondheid en milieu
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Rijk en provincie geven nadrukkelijk aan dat 
gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen 
en beleidskeuzes moeten maken. De VPB vindt 
dat het provinciale beleid niet ver genoeg gaat, 
omdat het nog steeds groei toelaat, mits dit met 
technische oplossingen opgevangen wordt. Deze 
aanpak stimuleert een verdere schaalvergroting en 
industrialisatie van de veeteelt, terwijl wij juist vinden 
dat de veestapel in Brabant en Baarle-Nassau 
aanzienlijk verkleind moet worden. De VPB gelooft 
dat grondgebonden bedrijven die op circulaire en 
natuurinclusieve wijze hun agrarisch bedrijf leiden, de 
enige oplossing zijn.

Mestoverschot en stank 
Een groot deel van de in Nederland geproduceerde 
mest raakt zoek. De burgers merken dat wel aan 
de stank die regelmatig als een deken over ons 
dorp hangt. De VPB is voor een geurverordening 
die gehandhaafd wordt om stankoverlast effectief 
te kunnen beteugelen. De enige goede oplossing is 
minder mest produceren. We willen de veehouderij 
koppelen aan eisen van “grondgebondenheid” zodat 
elke boer op eigen land het gros van zijn veevoer 
kan produceren en dat hij verantwoord zijn mest op 
eigen land kan afzetten (circulaire economie). Dit leidt 
mede tot een stabiele en duurzame inrichting van ons 
buitengebied. 

Omgevings-/milieuvergunningen 
De beschikbare milieuruimte in Baarle is ruimschoots 
opgebruikt en de gemeente moet scherpe keuzes 
maken om uitbreiding van bestaande veehouderijen 
te voorkomen en enkel onder strenge voorwaarden 
(zoals geurnormen en volksgezondheidseisen) toe 
te laten op locaties waar dat qua beleid, wet- en 
regelgeving en ruimtelijke ordening bedoeld is. In elk 
geval mag wat de VPB betreft de totale veestapel 
in de gemeente Baarle-Nassau niet verder groeien. 
Langdurig niet-gebruikte milieuvergunningen van 
intensieve veehouderijen op locaties waar groei niet 
wenselijk is, moeten volgens ons worden ingetrokken.

Verantwoordelijkheid gemeenteraad 
Het maatschappelijke debat over duurzaamheid moet 
ook in onze gemeente leiden tot het opstellen van 
een duurzaamheidsvisie. Ontwikkelingen rondom 
circulaire economie en biobased economy bieden 
kansen om tot verduurzaming te komen. De acties die 
voortvloeien uit de duurzaamheidsvisie moeten deze 
ontwikkelingen ondersteunen. De VPB vindt dat de 
gemeente oog moet hebben voor de sociale aspecten 
om agrarische bedrijven te helpen een omslag te 
maken. 

Van afval naar grondstof
De afgelopen raadsperiode heeft Baarle-Nassau een 
volgende stap gezet in het verminderen van restafval 
door het afval beter te scheiden. Gelukkig begrijpen 
veel inwoners waarom beter scheiden belangrijk is 
en staan ze positief tegenover het nieuwe systeem 
van “omgekeerd inzamelen”. De VPB wil dat graag 
zo houden door inwoners te betrekken bij het 
bepalen van de locatie van de nieuwe ondergrondse 
containers, door de kosten te beheersen, door goede 
voorlichting en door adequate controle om overlast te 
voorkomen.
 



18Voor elkaar. Nu & later!

De VPB wil graag de samenwerking tussen de 
inwoners, de gemeente en instellingen bevorderen om 
de dorpsontwikkeling en vitaliteit van onze gemeente 
en die van de buurgemeenten op peil te houden.

Openbare Ruimte
Er is een goede start gemaakt met de nieuwe 
omgevingsvisie en woonvisie. Nu moet het Masterplan 
Centrum uitgevoerd gaan worden. In nauwe 
afstemming met het Verkeerscirculatieplan (VCP) 
moet de herinrichting van het centrum zorgen voor 
een vriendelijk, toegankelijk en prettig centrum voor 
alle burgers en toeristen. Wat de VPB betreft is daarin 
veel ruimte voor fietsers en voetgangers voorzien. 
Een centrum waar de automobilist mag komen, 
maar wel te gast is. De VPB vindt het belangrijk 
dat straten, trottoirs, plantsoenen et cetera goed 
onderhouden zijn, ook vanuit veiligheidsoverwegingen 
en het tegengaan van verpaupering. We willen 
dat de gemeente meer aandacht besteed aan het 
voorkomen van de overlast van zwerfvuil.

Openbaar groen
De VPB is blij met de nieuwe groenvisie, maar 
we zijn er nog niet! Bij de (her)inrichting is ruimte 
voor burgers tot inspraak en betrokkenheid van 
groot belang. Verder vinden we dat de gemeente 
bomenkap kritisch moet beoordelen aan de voorzijde 
(noodzaak?) en vervolgens actiever moet handhaven 
op de herplantplicht na de kap. In het centrum moet 
er meer aandacht komen voor ecologie binnen ons 
groen, inclusief ruimte voor wateropvang die nodig is 
vanwege klimaatverandering.

Ecologisch berm- en akkerbeheer
De VPB is voorstander van een ecologisch 
verantwoord beheer van wegbermen en sloten, zodat 
bijen, insecten, vlinders en akker- en weidevogels 
in onze gemeente beter gedijen. De VPB wil ook 
meer duurzaam akkerbeheer, bijvoorbeeld door het 
aanleggen van ecologische akkerranden zodat de 
natuurlijke biodiversiteit nieuwe kansen krijgt, of door 
het natuurlijk laten begrazen van akkers.

Woningmarkt
Om scheefgroei op de woningmarkt te voorkomen 
wil de VPB een betere afstemming tussen gemeente 
en projectontwikkelaars en hen aanzetten tot een 
actievere bijdrage aan meer gedifferentieerde 
woningbouw. We willen productieafspraken 
maken met woningbouwcorporaties zodat ze 
meer betaalbare, duurzame sociale huurwoningen 
realiseren, die bovendien levensloopbestendig zijn.

Gronduitgiften
De gemeente moet een actiever beleid voeren ten 
aanzien van grondpolitiek. Daarbij past verantwoorde 
aankoop van grondposities om meer invloed te 
hebben op de doelgroepen waarvoor ontwikkeld 
wordt. De uitgifte moet gebaseerd zijn op een 
evenwichtig (doelgroepen)beleid. De VPB vindt dat er 
in het duurdere segment voldoende grote bouwkavels 
beschikbaar zijn. Naast sociale woningbouw zien 
we ruimte voor kleinere (innovatieve) betaalbare 
zelfbouwlocaties. Nieuwe grondposities worden niet 
meer standaard aangesloten op het gasnetwerk. De 
VPB wil korting op de grondprijs geven voor diegenen 
die duurzame en energieneutrale woningen bouwen.

9.  Volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening & stedelijke vernieuwing
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Innovatieve samenwerkingsinitiatieven
De VPB is een voorstander van bouwprojecten 
in eigen beheer zoals Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO). De VPB staat open 
voor innovatieve initiatieven op dit vlak, bijvoorbeeld 
voor ouderen of mensen met een hulpvraag die zich 
verenigen in geclusterd wonen of een gezamenlijke 
bouwopgave willen realiseren.

Landschap
Het buitengebied is een van de kernkwaliteiten van 
de gemeente Baarle-Nassau. De VPB zet zich in 
voor het verbeteren van het landschap. Wij pleiten 
voor het voortzetten en verder uitbreiden van de 
huidige initiatieven waarin geïnteresseerde burgers, 
maatschappelijke groeperingen en ambtenaren 
gezamenlijk plannen ontwikkelen ter verbetering van 
de landschappelijke kwaliteit en ter bevordering van 
de biodiversiteit. 
Omdat een groot deel van ons landschap agrarisch is, 
zal de gemeente moeten inzetten op meer agrarisch 
natuurbeheer. De VPB wil middelen vrijmaken om 
te investeren in het realiseren van de ontbrekende 
Ecologische Verbindingszones (EVZ), om te voldoen 
aan onze bijdrage aan het Natuurnetwerk Nederland 
(Ecologische Hoofdstructuur). De gereserveerde € 
75.000,- voor een landschapsverbeterplan moet de 
komende periode gebruikt worden voor de aanleg van 
deze Ecologische Verbindingszones.

Bestemmingsplan buitengebied
Er is een aanvang gemaakt met het opstellen van 
een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied met 
bredere reikwijdte. Voor de VPB is duurzaamheid 
hierin een absolute voorwaarde. Zowel ten aanzien 
van de bestaande bebouwing, het herbestemmen 
van vrijkomende agrarische bebouwing, als in de 
ontwikkeling en ongewenste uitbreiding van de 
actieve agrarische sector. 

De VPB is een voorstander van verduurzaming 
van de agrarische sector. Deze moet een actieve 
bijdrage leveren aan de energietransitie, maar vooral 
de gevolgen beperken van hun bedrijfsvoering als 
het gaat om volksgezondheid, uitstoot van fijnstof, 
ammoniak, stikstof en stankoverlast. De balans 
tussen economie en ecologie in het buitengebied 
moet hersteld worden. 

De gemeente moet meer overleggen en afstemmen 
met buurgemeenten, ook over de grens, ten 
aanzien van duurzaamheid en de agrarische en 
landschappelijke ontwikkelingen in het buitengebied.

Bestemmingsplannen en bouwen in het centrum
De gemeente moet de voorlichting aan de voorzijde 
van bouw en (her)ontwikkelprojecten verbeteren en 
transparanter maken. Er moet vanuit het college en 
ambtelijk apparaat meer gedaan worden aan reëel 
verwachtingsmanagement. Een positief principebesluit 
van het college is geen garantie voor het verkrijgen 
van goedkeuring op de bestemmingsplanwijziging 
na uitwerking. De VPB wil dat de gemeente de 
omgevingsdialogen en hun kwaliteit beter gaat 
bewaken en (laten)vastleggen. 
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