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Samen vooruit

Wilt u ook een betere toekomst? 
Stem dan 14, 15 of 16 maart op de VPB!

Onder dit motto zet de VPB in op een  gemeente die 
er is voor alle burgers. 

Al meer dan vier decennia komen wij op voor de 
 kwetsbaren in Baarle-Nassau en aan die belofte 
 blijven wij trouw. 

Andere speerpunten voor de komende verkiezingen:
• betaalbaar wonen
• duurzaamheid 
• échte burgerparticipatie.

6 Jan Vermeer

7 Christa Pegels 

8 Max van Alphen

9 Eva Bouwman

10 Ard Vermeer

11 Nicole Oosterbeek-de Jong

12 Jako Papac

13 Driek Cornelissen

14 Jordy Oomen

15 Tjeerd Wouters

16 Judith Martens

17 Chris Tomee

18 Jan Boot

19 Piet Theeuwes

20 Antoon van Tuijl

21 André Moors

Overige kandidaten
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33

44

55

Ad Severijns

Luuk Jansen lijst 4
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Kim Wouters-de Jong
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WONEN
Om de woningcrisis het hoofd te bieden wil de VPB minimaal 300 
 extra woningen realiseren voor starters, doorstromers en senioren. 
Daarbij geven we ruimte aan  innovatieve initiatieven, voeren we een 
zelfbewonings plicht in en maken we met de woningbouwvereniging 
 afspraken voor meer  sociale huurwoningen. 

LEEFBAAR EN LEVENDIG DORP
In alle ruimtelijke plannen moet oog zijn voor gezondheid en veel  r uimte 
voor natuur, fietsers en voetgangers. Als ergens één boom eruit gaat, 
komen er twee voor terug. Het Masterplan Centrum gaan we snel 
 realiseren en objecten met cultuurhistorische waarde in onze  gemeente 
gaan we beter beschermen.

DUURZAAMHEID EN KLIMAAT 
We willen de effecten van de klimaatverandering op de natuur, mens en 
leefomgeving beperken door in te zetten op meer isoleren en  duurzame 
energie opwek, het bevorderen van biodiversiteit, het verkleinen van 
onze veestapel en onze huizen en leefgewoontes duurzamer te maken. 

GEZONDHEID VAN INWONERS
Zorgvuldig omgaan met het milieu en onze leefomgeving is cruciaal voor 
het welzijn en de gezondheid van inwoners. We willen meer  aandacht 
voor schone lucht en maatregelen om te hoge concentraties fijnstof en 
stankoverlast terug te dringen. Daarnaast ondersteunen we initiatieven 
en verenigingen die burgers in beweging brengen. 

DUURZAME LANDBOUW
We willen naar een duurzamere vorm van landbouw die boeren in 
staat stelt een goede of betere boterham te verdienen met  minder 
dieren en minder uitstoot. We willen de veehouderij koppelen aan 
“ grondgebonden heid”. We willen duurzamer agrarisch land- en 
 natuurbeheer en een vermindering van het gebruik van landbouwgif. 

MINDER AFVAL
We willen bij de afvalinzameling zoveel mogelijk reststromen creëren 
die opnieuw ingezet kunnen worden als grondstof. Wat ons betreft, 
dragen de grootste vervuilers daarbij de zwaarste lasten. We vragen 
 ondernemers om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken en plastic 
voor eenmalig gebruik verbannen we. 

ZORGEN DOE JE SAMEN
We willen verantwoordelijkheid nemen voor mensen die kwetsbaar zijn 
en hulp of ondersteuning nodig hebben. Voorzieningen  moeten goed 
zichtbaar zijn en we zorgen dat maatwerk voor een juiste  ondersteuning 
geleverd wordt. We organiseren specialistische zorg het liefst dicht bij 
huis. We willen ook uitdrukkelijk inzetten op preventie.

MEEPRATEN, MEEDENKEN EN MEEDOEN
We willen een daadkrachtig, open en toegankelijk gemeentebestuur. We 
moeten af van handje-klap en het voorkoken van besluiten.  Inwoners 
moeten makkelijker hun mening kunnen geven over de  onderwerpen 
die spelen. We willen meer gebruik maken van bestaande instrumenten, 
maar ook nieuwe interactieve en digitale vormen.

ZELFSTANDIG DOOR SAMENWERKEN
Baarle-Nassau is te klein om zelfstandig alle ambtelijke kennis en 
 vaardigheid in huis te halen die nodig is om alle gemeentetaken goed in 
te kunnen vullen. Dat kunnen we alleen door in ABG verband en in de 
regio, goed samen te werken. Goede dienstverlening aan onze  inwoners 
is daarbij een cruciale voorwaarde voor samenwerking.  

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST
Veel van wat we vandaag besluiten, gaat over de toekomst. Participa-
tie van jongeren en jongvolwassen in het openbaar bestuur vinden we 
daarom zeer belangrijk. In het nieuw te bouwen cultuurcentrum moet 
ruimte zijn voor ontmoeting en activiteiten vóór en dóór jongeren. We 
zorgen dat we nog actiever en meer in verbinding komen met onze jeugd 
door de introductie van een jeugddorpsverbinder.
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