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Voorwoord / Inleiding
Op dit moment leest u het partijprogramma 2018 - 2022 van Democratisch Laarbeek. Hartelijk dank
daarvoor.
Democratisch Laarbeek is de jongste politiek partij van Laarbeek. Onder leiding van raadslid Frans
Biemans heeft een groep enthousiaste inwoners van Laarbeek in het voorjaar van 2017 het initiatief
genomen tot oprichting van de politieke partij Democratisch Laarbeek.
Democratisch Laarbeek is niet alleen te beschouwen als een logisch vervolg op de eenmansfractie
Frans Biemans, maar beoogt ook een geheel nieuwe lokale politieke partij te zijn voor Laarbeek.
Democratisch Laarbeek is een brede politieke partij waarbinnen initiatieven worden genomen voor
en door Laarbekenaren.
De standpunten van Democratisch Laarbeek komen tot stand door de inbreng van inwoners en
vertegenwoordigers van verenigingen en bedrijven.
Dit partijprogramma bestaat uit een samenvatting van onze standpunten in deel 1 (speerpunten) en
een uitgebreide beschrijving van onze standpunten in deel 2. Tot slot treft u nog een nawoord aan in
deel 3.
Wij wensen u veel leesplezier met dit partijprogramma.

Democratisch Laarbeek, 18 februari 2018.
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Deel 1
Samenvatting van onze standpunten (speerpunten).

Hieronder staan kernachtig de standpunten (speerpunten) waar Democratisch Laarbeek de komende
jaren aandacht voor vraagt en wil realiseren.
1. De gemeente dient met de burger, haar inwoners, bedrijven en verenigingen mee te denken
en dienstverlenend te zijn.
2. Een deugdelijk financieel beleid waarbij de lasten voor inwoners en bedrijven zo laag
mogelijk zijn.
3. Passende woonruimte voor iedereen en in alle kernen, in het bijzonder voor starters en
ouderen.
4. Verkeer: de bereikbaarheid in Laarbeek dient te worden verbeterd. Knelpunten dienen te
worden aangepakt.
5. Economie en stimuleren van de werkgelegenheid o.a. door goede voorzieningen, toerisme
en recreatie.
6. Een aantrekkelijke en veilige woonomgeving. Burgers moeten zich veilig kunnen voelen in
hun woonomgeving.
7. Een zorgzame samenleving, bevordering gezondheidszorg en openbaar vervoer.
8. Woon- en leefklimaat, goede voorzieningen in alle kernen, in het bijzonder ook voor jong en
oud.
9. In alle kernen zorgen voor goed basisonderwijs.
10. Aandacht voor duurzaamheid.
11. De openbare ruimte goed beheren zowel binnen als buiten de bebouwde omgeving.
12. Hondenpoepoverlast bestrijden zonder invoering van hondenbelasting.
13. Een gezonde bestuurscultuur in Laarbeek en goed overleg met de werknemers
Ondernemingsraad (OR) en Georganiseerd Overleg (GO) van de gemeente Laarbeek.
14. Samenwerking in de regio behouden en stimuleren, geen (nieuwe) herindeling.
15. Onze eigen identiteit in de kernen en in Laarbeek behouden.
16. Verenigingen ondersteunen en zo nodig subsidiëren, vrijwilligers koesteren.
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Deel 2
Uitgebreide beschrijving van onze standpunten (speerpunten).

1. De gemeente dient met de burger, haar inwoners, bedrijven en verenigingen mee te
denken en dienstverlenend te zijn.
Bij dienstbaarheid van de gemeente aan de burger, haar inwoners, bedrijven en verenigingen dient in
de eerste plaats gedacht te worden aan een goede communicatie. Duidelijke en begrijpelijke taal in
de communicatie is daarbij uitermate van belang.
Daarnaast dienen procedures zo klantgericht en efficiënt mogelijk vorm te worden gegeven, zodat
procedures waarbij de gemeente betrokken is niet onnodig lang duren. Dikwijls is hierbij ook een
goede samenwerking binnen de Peelgemeenten en andere instanties van belang.
De laatste jaren is de rol van de gemeente en de gemeentelijke politiek, mede gezien nieuwe wet- en
regelgeving uit Den Haag over o.a. de transitie van de AWBZ-WMO en de Jeugdzorg, steeds
belangrijker geworden. Dienstbaarheid van de gemeente aan de burger is daarbij erg van belang.
Digitalisering in de communicatie van de gemeente naar de burger neemt steeds verder toe. Steeds
meer producten, diensten en informatie van de gemeente zijn digitaal toegankelijk en worden door
de gemeente digitaal afgehandeld. Democratisch Laarbeek ondersteunt deze werkwijze van harte.
Hierbij dient echter ook aandacht gegeven te worden aan iedereen die minder of niet digitaal uit de
voeten kan. Iedereen heeft immers recht op een goede communicatie met de gemeente.
Ook is het van belang dat de gemeente en het gemeentebestuur in het bijzonder, gevoelig is en blijft
voor geluiden uit de samenleving. De afstand tussen de politiek en de samenleving dient zo klein
mogelijk te zijn (de menselijke maat). Dorpsraden en buurtverenigingen dragen hieraan ook bij. Deze
dienen dan ook gestimuleerd en ondersteund te worden.
Democratisch Laarbeek staat open voor geluiden uit de samenleving.
Dienstbaarheid van de gemeente doet zich ook gevoelen bij het ondersteunen van burger- en
verenigingsinitiatieven binnen de gemeente. Democratisch Laarbeek gaat uit van een gemeente die
meedenkt met burgers en verenigingen.
Laarbeek heeft een groot en bloeiend verenigingsleven waar wij trots op mogen zijn. Een
samenleving is erg gebaat bij initiatieven van burgers en verenigingen. Het saamhorigheidsgevoel en
het welzijn van burgers alsmede de leefbaarheid worden immers bevorderd door deze initiatieven.
Democratisch Laarbeek streeft hierbij naar een subsidiebeleid dat is ingericht op
vrijwilligersinitiatieven en gefundeerd op signalen van burgers, verenigingen en maatschappelijke
organisaties. Zoveel mogelijk vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven dienen hierbij te worden
ondersteund.

2. Een deugdelijk financieel beleid waarbij de lasten voor inwoners en bedrijven zo laag
mogelijk zijn.
Een gemeente is strek gebaat bij een deugdelijk financieel beleid. Democratisch Laarbeek streeft
naar een structureel sluitende begroting. Hierbij wil Democratisch Laarbeek de gezonde financiële
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positie van de gemeente Laarbeek handhaven en verstevigen. Uitgangspunt hierbij is dat de
financiële lasten voor inwoners en bedrijven zo laag mogelijk worden gehouden.
Laarbeek behoort op het gebied van financiële lasten voor inwoners en bedrijven tot een van de
goedkoopste gemeenten van de Peel en Noord-Brabant en dat wil Democratisch Laarbeek graag zo
houden.
Waar mogelijk dient samenwerking met regiogemeenten en waterschappen gestimuleerd te worden
zodat zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden om zo kosten te besparen.

3. Passende woonruimte voor iedereen en in alle kernen, in het bijzonder voor starters en
ouderen.
Democratisch Laarbeek streeft naar een woningbouwprogramma dat flexibel aansluit op de vraag
naar zowel huur- als koopwoningen als (zelf)bouwkavels in elk van de vier Laarbeekse kernen. Hierbij
dienen ook voldoende starterswoningen en toekomstbestendige huisvesting voor ouderen te
worden gerealiseerd. De achterstand hiervan, die de laatste jaren is ontstaan in de kernen AarleRixtel en Lieshout, dient zo spoedig mogelijk te worden weggewerkt.
De zogenaamde “doorstroming” binnen het bestand van huurwoningen in de gemeente Laarbeek
dient ook te worden bevorderd.
De gemeente Laarbeek dient zich met kracht in te zetten voor betaalbare huisvesting voor elke
inwoner van Laarbeek.
Democratisch Laarbeek is er voorstander van om de regeling “Zorgwoning” - voor ouderen - en de
zogenaamde starterslening voort te laten bestaan.
Ook is het zeer wenselijk dat het (renovatie)project Baverdestraat (Baverdestraat, Nieuwstraat,
Servaasstraat) in Lieshout spoedig duidelijkheid gaat bieden, voor zowel de (woning)huurders als
voor de (huis)eigenaren in dat gebied. Democratisch Laarbeek is hierbij tevens van mening dat het
gemeentebestuur van Laarbeek hierin zo nodig - bij te veel stagnatie - initiatieven dient te nemen.

4. Verkeer: de bereikbaarheid in Laarbeek dient te worden verbeterd. Knelpunten dienen te
worden aangepakt.
De verkeersknelpunten in Laarbeek dienen te worden aangepakt.
Onder andere bij de weg “N 615” (Gemert - Eindhoven) dienen de verkeersknelpunten zo spoedig
mogelijk te worden opgelost. Zeer hoge prioriteit dient hierbij gegeven te worden aan de
doorstroming van het auto- en vrachtverkeer ter plaatse van de Beekse Brug. Om hier een goede
doorstroming van het wegverkeer te verkrijgen zal wellicht gebruik gemaakt dienen te worden van
ongelijkvloerse kruisingen. Deze ongelijkvloerse kruisingen kunnen eventueel worden gerealiseerd
door een tunnel, aquaduct en/of viaduct.
Alle andere - in het bijzonder gevaarlijke - verkeersknelpunten verdienen vanzelfsprekend ook de
aandacht. Onder andere ook de verkeersveiligheid bij de Donkse brug en bij alle andere bruggen in
Laarbeek.
Sluipverkeer - onder andere ter plaatse van de Broeksteeg en het Broek in Mariahout - dient zoveel
mogelijk te worden voorkomen.
In het algemeen geldt dat op sluipverkeer goed gemonitord dient te worden. Vervolgens dienen
maatregelen te worden genomen om het verkeer in goede banen te lijden. Hierdoor wordt de
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verkeersveiligheid verbeterd.
Democratisch Laarbeek is er voorstander van om een onderzoek in te laten stellen naar de
haalbaarheid om een fietspad aan te laten leggen - direct naast de Sonseweg - tussen Son en Breugel
en de vaste brug aan de Deense Hoek te Lieshout.

5. Economie en stimuleren van de werkgelegenheid o.a. door goede voorzieningen, toerisme
en recreatie.
Een goed economisch klimaat is van groot belang. Niet op de laatste plaats is hiermee de
werkgelegenheid gediend. Immers, veel werkgelegenheid voorkomt werkloosheid.
Hopelijk zullen de huidige regionale en landelijke positieve economische ontwikkelingen ook een
positief effect hebben op de Laarbeekse werkgelegenheid. Dit eventuele positieve effect dient te
worden nagestreefd.
Een divers en uitgebreid vrijetijdsaanbod maakt Laarbeek tot een aantrekkelijke gemeente om te
wonen, te bezoeken en te verblijven en leidt tot hogere financiële bestedingen door bezoekers aan
Laarbeek.
Bevordering van de werkgelegenheid in de gemeente is wat betreft Democratisch Laarbeek een
belangrijke taak van de gemeentepolitiek en het gemeentebestuur. De rol van de gemeente bestaat
hier uit het stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid in Laarbeek. Aandacht dient daarbij uit
te gaan naar een gunstig ondernemers- en vestigingsklimaat in Laarbeek.
Het blijven stimuleren van de aantrekkelijkheid van de bestaande en de nieuwe bedrijventerreinen in
Laarbeek is een belangrijke taak van de gemeente. Ook goede nutsvoorzieningen zijn daarbij het
uitgangspunt. Tegelijkertijd streeft Democratisch Laarbeek naar goede contacten met het
bedrijfsleven om in samenwerking met het bedrijfsleven - waar nodig - een beter ondernemers- en
vestigingsklimaat te creëren.
Laarbeek heeft veel te bieden, niet alleen in de kernen maar ook daarbuiten. Steeds meer toeristen
en recreanten weten Laarbeek te vinden. Een goede zaak niet alleen voor de Laarbeekse
samenleving, maar ook voor de economie.
Democratisch Laarbeek is dan ook voorstander van het aantrekken van toerisme. Dit alles is goed
voor de economie en gunstig voor de werkgelegenheid.
Behoud van kenmerkende cultuurhistorische waarden en natuur spelen hierbij ook een belangrijke
rol. Daarom dient hiervoor ook aandacht en waar nodig ondersteuning vanuit de gemeente te zijn.
De laatste jaren heeft de gemeente Laarbeek geïnvesteerd in onder andere de passantenhaven in
Aarle-Rixtel en zijn er onder andere verschillende festivals in onze gemeente georganiseerd.
Democratisch Laarbeek ondersteunt deze en dergelijke activiteiten van harte.

6. Een aantrekkelijke en veilige woonomgeving. Burgers moeten zich veilig kunnen voelen in
hun woonomgeving.
Inwoners van Laarbeek moeten zich in hun woon- en leefomgeving veilig kunnen voelen.
Democratisch Laarbeek streeft naar beleid waarbij de veiligheidsdiensten - politie, brandweer,
ambulance enz. - goed bereikbaar zijn en goed hun werk kunnen doen.
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Initiatieven van burgers op het gebied van veiligheid - zoals ‘WhatsApp buurtpreventie’ - dienen
zoveel mogelijk te worden gestimuleerd en zo nodig te worden ondersteund.
Ook een goede samenwerking tussen de verschillende politieambtenaren, wijkagenten, Bijzondere
Opsporingsambtenaren (BOA’s) en de gemeente is hierbij van belang.
Regionale samenwerking op het gebied van veiligheid is noodzakelijk.
Lokale problemen dienen echter niet uit het oog te worden verloren. Zo dienen ook onder andere
verkeersoverlast en agressief rijgedrag binnen en buiten de gemeentekernen te worden aangepakt
en te worden bestreden.
In het algemeen streven we naar een zo hoog mogelijke mate van verkeersveiligheid.
Vanzelfsprekend dient criminaliteit en overtreding van regels, van welke aard dan ook, te worden
aangepakt en daarop te worden gehandhaafd.

7. Een zorgzame samenleving, bevordering gezondheidszorg en openbaar vervoer.
Democratisch Laarbeek streeft naar een samenleving waarbij iedereen meetelt en waar iedere
burger de kans en mogelijkheid heeft om mee te doen. Welzijnswerk dient de nodige aandacht te
krijgen.
Iedereen moet kunnen participeren in de samenleving. Niemand mag sociaal worden uitgesloten.
Zwakkeren en kwetsbaren dienen te worden ontzien en beschermd.
De gemeente dient voor inwoners die hulp van de gemeente nodig hebben een gedegen beleid te
voeren. De gemeente dient overeenkomstig de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hulp
en hulpmiddelen te bieden voor diegene die dat nodig hebben. Aandacht voor mensen met een
beperking is hierbij op zijn plaats.
De gemeente dient zoveel mogelijk te voorzien in voorzieningen en faciliteiten waardoor mensen
met een beperking deel kunnen nemen aan de samenleving. Een gehandicaptenbeleid waarbij o.a.
wordt nagedacht over de optimale inrichting van de openbare ruimte voor gehandicapten is hierbij
cruciaal.
Daarnaast is Democratisch Laarbeek ook een voorstander van een gedegen armoedebeleid. Armoede
dient zo veel mogelijk te worden voorkomen en met kracht te worden bestreden.
In het kader van het bestrijden van armoede dient het mogelijk te zijn om gemeentelijke belastingen
- onder bepaalde voorwaarden - kwijt te schelden.
Daarnaast dient de Stichting Leergeld gesubsidieerd te worden en dienen welzijnsactiviteiten te
worden gestimuleerd.
Bovendien dient waar nodig bijzondere bijstand te worden verstrekt.
Deelname van jongeren aan de samenleving waarin zij zich thuis voelen is ook belangrijk.
Een zorgzame samenleving richt zich dan ook onder andere op de jeugd en de jongeren.
Enerzijds dienen er goede voorzieningen voor de jeugd en de jongeren te zijn, anderzijds dienen
verenigingen die zich richten op de jeugd met subsidiëring te worden ondersteund.
Bovendien ondersteunt Democratisch Laarbeek initiatieven waarbij jongeren bij de samenleving
worden betrokken en serieus worden genomen, zoals onder andere de jeugdgemeenteraad en de
eventuele (toekomstige) jongerenraad.
Daarnaast dient de gemeente gezien de transitie van de jeugdzorg te werken aan een gedegen
jeugdzorg. Democratisch Laarbeek gaat hierbij uit van een zo effectief mogelijke jeugdzorg waarbij
goed wordt samengewerkt tussen betrokkenen en de jongeren zelf.
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Het bevorderen van de gezondheid is niet alleen gebaat bij een goede zorg achteraf, maar ook bij
een preventief gezondheidsbeleid.
Sporten is gezond. Door stimulering van sportverenigingen en sportaccommodaties wil Democratisch
Laarbeek alle inwoners van Laarbeek de mogelijkheid bieden om, al dan niet in groepsverband, te
sporten.
Ook ouderen verdienen specifieke aandacht in de gemeentelijke politiek. De samenleving vergrijst.
De gemeentepolitiek dient rekening te houden met deze steeds groter wordende groep ouderen in
de Laarbeekse samenleving.
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, terwijl hun zorgbehoeften toenemen. Het
gemeentebestuur dient hier haar beleid op af te stemmen.
Wat betreft huisvesting streeft Democratisch Laarbeek naar toekomstbestendige huisvesting, waarbij
ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Inwoning bij kinderen, familie of vrienden, dan
wel het realiseren van zorgwoningen, zowel buiten- als binnen de bebouwde kom, moet worden
gestimuleerd.
Daarnaast dient beleid gevoerd te worden waarbij vereenzaming van ouderen wordt voorkomen en
de (wijk)zorg voor ouderen wordt gestimuleerd.
Ook dienen mantelzorgers vanuit de gemeente zoveel mogelijk te worden ondersteund.
Democratisch Laarbeek wil de bureaucratische rompslomp in de zorg zoveel mogelijk tegengaan.
Efficiënt werken dient te worden gestimuleerd.
De zorg moet toegankelijk zijn en blijven voor iedereen.
Democratisch Laarbeek streeft bij de realisatie van goede voorzieningen ook naar een goed openbaar
vervoer in iedere kern.
Openbaar vervoer - inclusief de nodige fietsenstallingen bij bushaltes - dient voor iedereen in
Laarbeek toegankelijk te zijn. Hierbij dient er ook de nodige aandacht te zijn voor eventuele
(auto)parkeerplaatsen nabij bushaltes.
In de kern Lieshout is de reguliere buslijn geschrapt. Men kan echter ook hier gebruik blijven maken
van de Buurtbus. Democratisch Laarbeek is voorstander van deze alternatieve bewonderenswaardige - Buurtbus-oplossing. Dit initiatief - het project Buurtbus - dient zo nodig te
worden ondersteund. Ook de hierbij betrokken vrijwilligers verdienen onze bewondering en
eventuele ondersteuning.
Naast deze Buurtbus-oplossing kan vervoer op afroep wellicht - voor met name ouderen - in de
toekomst een uitkomst bieden. Onderzocht moet worden of dit mogelijk is.

8. Woon- en leefklimaat, goede voorzieningen in alle kernen, in het bijzonder ook voor jong
en oud.
Laarbeek kent in haar vier kernen diverse voorzieningen die bijdragen aan het woon- en leefklimaat
in onze gemeente. Deze voorzieningen dienen goed op peil te worden gehouden.
Bij het voorzieningenbeleid verdient iedere kern van Laarbeek evenveel aandacht. Het beleid dient
wat betreft Democratisch Laarbeek gericht te zijn op de realisatie en onderhoud van goede
voorzieningen in iedere kern van Laarbeek, ongeacht de grootte van de kern.
Onder andere dienen er in alle kernen voldoende voorzieningen te zijn in de eigen woonomgeving,
zoals scholen, goede sportvoorzieningen en gemeenschapshuizen.
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In dit kader dient er ook aandacht te zijn voor faciliteiten tot het beoefenen van muziek, kunst en
cultuur.
Ook is het van belang dat de gemeente en het gemeentebestuur in het bijzonder, gevoelig is en blijft
voor geluiden uit de samenleving. De afstand tussen de politiek en de samenleving dient zo klein
mogelijk te zijn (de menselijke maat). Dorpsraden en buurtverenigingen dragen hieraan ook bij. Deze
dienen dan ook gestimuleerd en ondersteund te worden.
Democratisch Laarbeek staat open voor geluiden uit de samenleving.
Daarnaast dient een beleid gevoerd te worden waarbij in iedere Laarbeekse kern minimaal een
supermarkt aanwezig is en dient de vestiging van winkels te worden gestimuleerd.
Extra aandacht bij de planning van voorzieningen is zeker op zijn plaats voor jongeren, ouderen en
mensen met een beperking. Bij Democratisch Laarbeek telt iedereen mee en dient iedereen mee te
kunnen doen in de samenleving. De inrichting van de openbare ruimte dient hiertoe dusdanig te
worden aangepast dat iedereen - en dus ook ouderen, jongeren en mensen met een beperking - zich
thuis voelen in de gemeente.
In iedere kern dient een ontmoetingsplaats voor jongeren en ouderen te worden behouden of alsnog
te worden gerealiseerd.
In dit kader verdienen ook jongerencentra onze nadrukkelijke aandacht en ondersteuning.
Verenigingen met jeugdafdelingen en verenigingen met speciale activiteiten voor de jeugd dienen
extra te worden gefaciliteerd en onder andere door subsidiëring te worden gestimuleerd.
Het ingevoerde vouchersysteem voor muziek-, kunst- en cultuureducatie dient vooralsnog te worden
voortgezet. Democratisch Laarbeek ziet uit naar een evaluatie hiervan.
Wat betreft scholen dient volgens Democratisch Laarbeek gestreefd te worden naar de handhaving
van minimaal een basisschool in iedere kern. Een voorziening om gebruik te kunnen maken van de
bibliotheek dient daarbij aanwezig te zijn.
Van belang is ook dat ouderen gebruik kunnen blijven maken van voorzieningen.
In dit kader streeft Democratisch Laarbeek onder andere ook naar minimaal een pinautomaat voor
geldopname in iedere kern van Laarbeek.

9. In alle kernen zorgen voor goed basisonderwijs.
Goed basisonderwijs in Laarbeek is erg belangrijk. De jeugd heeft immers de toekomst.
Zoals hierboven onder punt 8 - “Woon- en Leefklimaat, goede voorzieningen in alle kernen, in het
bijzonder ook voor jong en oud” - al uiteen is gezet, ziet Democratisch Laarbeek goed basisonderwijs
als een zeer belangrijke voorziening.
Uitgangspunt bij goed basisonderwijs dient wat betreft Democratisch Laarbeek te zijn, het behoud
van minimaal een basisschool in iedere kern van Laarbeek. Hierbij dient ook een voorziening te zijn
om gebruik te kunnen maken van de bibliotheek.
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10. Aandacht voor duurzaamheid.
Duurzaamheid in relatie tot natuur, milieu en energie wordt in onze samenleving een steeds
belangrijker vraagstuk. Iedereen is zich steeds meer bewust geworden van de klimaatverandering als
gevolg van de opwarming van de aarde. Ook worden de effecten van de klimaatverandering steeds
duidelijker. De gemeentelijke politiek dient hierop in te spelen. Uitgangspunt hierbij is dat het beleid
gericht dient te zijn op het behoud van de aarde voor toekomstige generaties. Verantwoord
doorgeven van de wereld aan de toekomstige generaties is hierbij het devies. Het hele
maatschappelijke veld dient wat betreft Democratisch Laarbeek betrokken te worden bij het vinden
van oplossingen voor vraagstukken omtrent duurzaamheid.
Burgerinitiatieven die tot stand komen door het al dan niet samenwerken met het bedrijfsleven
dienen te worden ondersteund. Democratisch Laarbeek ondersteunt dan ook van harte de
initiatieven die sinds 2016 zijn genomen in het kader van Laarbeek energiek. Belangrijk was hierbij de
Laarbeekse “Dragons Den”.
Duurzaamheid wat betreft natuur, milieu en energie richt zich in de eerste plaats op de stimulering
van de natuur in de openbare ruimte.
Groen in de kernen van Laarbeek is erg belangrijk en draagt bij aan de leefbaarheid van Laarbeek.
De leefbaarheid wordt gediend door voldoende groen. Ook het toerisme is gebaat bij voldoende
groen.
Ook is Democratisch Laarbeek voorstander van de stimulering van de realisatie van natuurlijke
bloemrijke akkerranden.
Laarbeek is in 2017 uitgeroepen tot groenste gemeente van Europa. Een prachtige prestatie waar
ook Democratisch Laarbeek trots op is.
Van belang is om het vele groen - inclusief de verdere aanleg en beheer van de ecologische
(hoofd)structuur - in onze gemeente op peil te houden. Stimulering van groene initiatieven door
maatschappelijke organisaties als het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en het
Laarbeeks Landschap zijn hier op zijn plaats.
Bij de realisatie van nieuwbouw dient rekening gehouden te worden met voldoende groen.
Tegelijkertijd dient bij nieuwbouw evenals bij bestaande bebouwing rekening te worden gehouden
met ruimte voor water en waterberging.
Ook mogelijkheden tot infiltratie van water (in de bodem) zijn van belang.
Goede afvalscheiding en voorkoming van verspilling verdient aandacht bij een duurzame
maatschappij. Het gemeentelijke beleid ten aanzien van goede afvalscheiding dient voortgezet te
worden. Uitgangspunt hierbij blijft: de vervuiler betaalt.
Duurzaamheid wat betreft energie richt zich op het realiseren en gebruiken van duurzame
energiebronnen. Aandacht gaat hierbij uit naar zonne- en windenergie, maar ook naar waterkracht
via rivieren en aardwarmte. In de komende jaren dient volop ingezet te worden op zonne- en
windenergie alsmede waterkracht en aardwarmte om zo de landelijke en internationale
klimaatdoelen te halen.
Er dient dus in Laarbeek ook te worden nagedacht over gemeentelijk beleid ten aanzien van zonneen windenergie alsmede aardwarmte.
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Van harte ondersteunt Democratisch Laarbeek de initiatieven die in het kader van Laarbeek energiek
zijn genomen.
Het gebruik van groendaken en de plaatsing van zonnepanelen op woningen en bedrijfspanden in
Laarbeek dient te worden gestimuleerd, zowel bij bestaande bebouwing als bij nieuwbouw.
Ook met goede isolatie van bestaande bebouwing en nieuwbouw kan veel energie worden bespaard.
Naast dit alles heeft de gemeente Laarbeek wat dit betreft een voorbeeldfunctie. De gemeente dient
zoveel mogelijk klimaatneutraal te opereren.
Een mooi initiatief wat Democratisch Laarbeek van harte ondersteunt, is de elektrische deelauto voor
personeel en inwoners van Laarbeek.
Democratisch Laarbeek is van mening dat op korte termijn nader beleid dient te worden gemaakt
met betrekking tot - publieke - elektrische (snel)laadpalen.

11. De openbare ruimte goed beheren zowel binnen als buiten de bebouwde omgeving.
Zowel binnen als buiten de bebouwde kom van de kernen van Laarbeek dient de openbare ruimte
goed te worden beheerd. Binnen dit kader dient er ook de nodige aandacht te zijn voor
monumenten, muziek, kunst en cultuur.
De openbare ruimte dient schoon, onderhouden, veilig en toegankelijk te zijn voor iedereen. De
openbare ruimte dient ook effectief en efficiënt te zijn ingericht en te worden beheerd. Indien
beheer in goed overleg kan met inwoners, juichen we dit toe.
Ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte dient beleid te worden gevoerd waarbij
aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid voor de openbare ruimte voor mindervaliden en
mensen met een beperking. Democratisch Laarbeek streeft daarbij naar een dusdanige inrichting van
de openbare ruimte dat zij ook goed toegankelijk is voor mindervaliden en gehandicapten. Iedereen
dient tenslotte mee te kunnen doen in de Laarbeekse samenleving.
Binnen de bebouwde kom is een goed onderhouden openbare ruimte van essentieel belang, zeker
ook voor de leefbaarheid in de wijken. Democratisch Laarbeek is een voorstander van
burgerparticipatie en ook hier kan dit beginsel van toepassing zijn. Na goede afspraken, kan in veel
gevallen het onderhoud, het beheer en de inrichting van de openbare ruimte samen met bewoners
en/of de buurtvereniging worden uitgevoerd.
Wat betreft het beheer van de openbare ruimte dient ook aandacht besteed te worden aan de
cultuurhistorische waarden en het karakter van Laarbeekse buurtschappen en wijken. Uitgangspunt
hierbij is dat het open karakter van het buitengebied dient te worden behouden. Daarnaast dienen
karakteristieke onverharde wegen met cultuurhistorische waarden behouden te blijven.
De aanwezigheid van voldoende groen is voor het welzijn van burgers erg van belang.
Laarbeek is in 2017 uitgeroepen tot groenste gemeente van Europa. Een prachtige prestatie waar
Democratisch Laarbeek ook trots op is.
Van belang is om het vele groen - inclusief de verdere aanleg en beheer van de ecologische
(hoofd)structuur - in onze gemeente op peil te houden. Hierbij zijn we voorstander om het beheer
hiervan af te stemmen met de vele maatschappelijke organisaties op dit terrein. Bijvoorbeeld onder
andere met organisaties als het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en het
Laarbeeks Landschap. Ook is Democratisch Laarbeek voorstander van de stimulering van de realisatie
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van natuurlijke bloemrijke akkerranden. De leefbaarheid wordt gediend door voldoende groen. Ook
het toerisme is gebaat bij voldoende groen.
De aanleg en het onderhoud van wandel- en fietspaden verdient binnen dit kader ook nog de nodige
aandacht. Democratisch Laarbeek is er voorstander van om de wandel- en fietspaden goed te laten
onderhouden. Wat dit laatste betreft, er dient beter onderhoud aan wandel- en fietspaden te
worden uitgevoerd.
Binnen de bebouwde kom dient ook extra aandacht te zijn voor hondenpoepoverlast. Zie hieronder
bij punt 12.

12. Hondenpoepoverlast bestrijden zonder invoering van hondenbelasting.
Hondenpoep vormt voor veel burgers van Laarbeek helaas nog altijd een grote ergernis. De
gemeente dient hierin een goed preventief en handhavend beleid te voeren.
Ook al dient hondenpoepoverlast te worden bestreden, Democratisch Laarbeek is geen voorstander
van het invoeren van hondenbelasting.

13. Een gezonde bestuurscultuur in Laarbeek en goed overleg met de werknemers
Ondernemingsraad (OR) en Georganiseerd Overleg (GO) van de gemeente Laarbeek.
Iedere gemeente is gebaat bij een goede bestuurscultuur. In de jaren 2014 en 2015 is helaas het
nodige te doen geweest over de bestuurscultuur in Laarbeek. Door toedoen van bepaalde
wethouders, tussen grofweg 2011 en 2015, was een bestuurscultuur ontstaan die als intimiderend en
bedreigend was te omschrijven. Met name voor de toenmalige burgemeester. Democratisch
Laarbeek betreurt dit ten zeerste.
De laatste jaren zijn goede stappen genomen om de bestuurscultuur goed te krijgen en te behouden.
Er is sprake van een cultuuromslag. Desalniettemin behoeft een goede bestuurscultuur in de visie
van Democratisch Laarbeek constante aandacht. Burgers, bedrijven en verenigingen van Laarbeek
moeten uit kunnen gaan van een integer college van burgemeester en wethouders en een
gemeentebestuur waar een gezonde bestuurscultuur heerst.
Een taak in deze context ligt hier ook bij de leden van de gemeenteraad en de gemeenteraad in zijn
geheel, die te allen tijde het college van burgemeester en wethouders en het gemeentebestuur op zo
goed mogelijke manier dient te controleren en bij te sturen.
Er dient ook goed overleg plaats te vinden tussen het college van burgemeester en wethouders en
haar werknemers. Democratisch Laarbeek zal er op toezien dat er structureel, constructief en positief
overleg is met de Ondernemingsraad (OR), het Georganiseerd Overleg (GO) en de vakbonden.
Vertegenwoordigers van de werknemers van de gemeente Laarbeek mogen geen enkel nadelig
gevolg ondervinden van hun inzet voor de medewerkers van de gemeente Laarbeek.
Democratisch Laarbeek is van mening dat de Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg, de
Gemeenteraad - gevraagd en ongevraagd - dient te adviseren.
Democratisch Laarbeek is ook van mening dat de brandweer, de brandweervrijwilligers, de
jeugdbrandweer, de jeugdgemeenteraad en de eventuele (toekomstige) jongerenraad van belang
zijn voor onze samenleving. Daarom dient hiervoor de nodige ondersteuning, faciliteiten en financiën
beschikbaar te zijn.
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Verder is het van belang dat de gemeente en het gemeentebestuur in het bijzonder, gevoelig is en
blijft voor geluiden uit de samenleving. De afstand tussen de politiek en de samenleving dient zo
klein mogelijk te zijn (de menselijke maat). Dorpsraden en buurtverenigingen dragen hieraan ook bij.
Deze dienen dan ook gestimuleerd en ondersteund te worden.
Democratisch Laarbeek staat open voor geluiden uit de samenleving.

14. Samenwerking in de regio behouden en stimuleren, geen (nieuwe) herindeling.
De gemeente Laarbeek, heeft net als alle andere gemeenten in Nederland, steeds meer taken
gekregen door nieuwe wet- en regelgeving vanuit Den Haag. Om al deze taken het hoofd te kunnen
bieden, is de gemeente Laarbeek de laatste jaren meer gaan samenwerken met regiogemeenten en
andere overheidsinstellingen. Op tal van beleidsterreinen kunnen de regiogemeenten op een goede
manier met elkaar samenwerken, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de
dienstverlening van de gemeente Laarbeek. Behoud van de eigen identiteit van Laarbeek en de
kernen van Laarbeek dienen het uitgangspunt te zijn van een goede regionale samenwerking.
De goede samenwerking binnen de regio, met name de samenwerking met de Peelgemeenten, heeft
laten zien dat een (nieuwe) gemeentelijke herindeling onnodig is. Democratisch Laarbeek ziet niets in
een (nieuwe) gemeentelijke herindeling. Een gemeentelijke herindeling is volstrekt onnodig. Het
vergroot alleen maar de afstand tussen het gemeentebestuur en de burgers, inwoners, bedrijven en
verenigingen.
De financieel sterke gemeente Laarbeek is samen met haar ambtelijke organisatie en de Laarbeekse
politiek - en met dus de hierboven omschreven eventuele regionale samenwerking - goed in staat
haar gemeentelijke taken uit te oefenen.

15. Onze eigen identiteit in de kernen en in Laarbeek behouden.
Laarbeek is een bloeiende gemeenschap met vier kernen. Alle vier de kernen van de gemeente
Laarbeek - Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout - hebben een eigen uitstraling en
identiteit die Democratisch Laarbeek van harte koestert. Het kernenbeleid van de gemeente
Laarbeek dient gericht te zijn op behoud van deze eigen identiteit van iedere kern, waarbij iedere
kern volwaardig meetelt.
Het is van belang dat de gemeente en het gemeentebestuur in het bijzonder, gevoelig is en blijft voor
geluiden uit de samenleving. De afstand tussen de politiek en de samenleving dient zo klein mogelijk
te zijn (de menselijke maat). Dorpsraden en buurtverenigingen dragen hieraan ook bij. Deze dienen
dan ook gestimuleerd en ondersteund te worden.
Democratisch Laarbeek staat open voor geluiden uit de samenleving.
Het “Laarbeekgevoel” is groeiende. Democratisch Laarbeek vindt dit ook een goede ontwikkeling.

16. Verenigingen ondersteunen en zo nodig subsidiëren, vrijwilligers koesteren.
Laarbeek kent een rijk verenigingsleven waar vele vrijwilligers door middel van diverse verenigingen
bijdragen aan de leefbaarheid en het welzijn van burgers in Laarbeek. Vrijwilligers dienen dan ook te
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worden gekoesterd, zij verdienen extra aandacht.
Democratisch Laarbeek hecht aan het behoud van het rijke verenigingsleven voor de toekomst.
Uitgangspunt hierbij is dat verenigingen worden ondersteund door de gemeente en zo nodig worden
gesubsidieerd. Zie hiervoor ook hierboven bij punt 8. “Woon- en leefklimaat, goede voorzieningen in
alle kernen, in het bijzonder ook voor jong en oud”.
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Deel 3
Nawoord.
Democratisch Laarbeek heeft in het voorgaande van dit partijprogramma geprobeerd de
belangrijkste politieke standpunten (speerpunten) uiteen te zetten. Vanzelfsprekend is er nog meer
wat aandacht vraagt en verdient in de Laarbeekse politiek.
Indien er aandachtspunten en standpunten nodig zijn die in dit partijprogramma niet staan vermeld
zullen die alsnog worden bepaald.
Ook eventuele invloeden van buiten Laarbeek, bijvoorbeeld door nieuwe regelgevingen vanuit het
Rijk of de Provincie, kunnen ons verplichten om nieuwe standpunten in te nemen.
Enkele uitgangspunten die Democratisch Laarbeek hierbij zal hanteren zijn:
a. besluiten komen tot stand via democratische besluitvorming;
b. besluiten dienen financieel verdedigbaar te zijn, geen onverantwoorde uitgaven;
c. besluiten komen tot stand getoetst aan goede normen en waarden en naar eer en geweten.

Democratisch Laarbeek, 18 februari 2018.
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