
Partijprogramma Eersel samen Anders 

 
Eersel samen Anders is een partij die haar inwoners kent en weet welke wensen er zijn bin-
nen de verschillende kernen van de gemeente. Als onafhankelijke lokale partij hebben wij 
geen binding met landelijke partijen. Wij zijn niet links of rechts en hebben geen last van poli-
tiek landelijke kaders of dogma's. Alle 6 de kernen zijn vertegenwoordigd in onze partij, 
waarbij onze leden met beide voeten in de klei staan. Wij vinden het belangrijk dat het ge-
meentebestuur vertrouwen heeft in de burgers, vertrouwen in hun kennis, capaciteiten en 
vertrouwen in hun vermogen om door samen te werken problemen op te lossen en tegen-
stellingen te overbruggen. Maar ook omgekeerd, inwoners moeten kunnen vertrouwen dat 
raadsleden hun rol als volksvertegenwoordigers goed oppakken en invullen. Altijd dichtbij en 
betrokken. 
 
Samen met de omliggende gemeenten, samen met het onderwijs en de ondernemers, maar 
vooral ook samen met onze inwoners. Eén Eersel met het belang van deze inwoners voorop. 
Wij maken ons sterk over de volle breedte van onze gemeente, voor álle kernen en al haar 
inwoners. We werken vanuit de lokale wensen en behoefte van ónze inwoners, verenigingen 
en ondernemers. 
 
Zowel de leden van de fractie zijn goed bereikbaar en toegankelijk voor leden, inwoners en 
voor elkaar. Met elkaar! Voor elkaar! Samen, sterk! 
 
Wij streven er naar om zitting te nemen in het college van Burgemeester en Wethouders. 
De nieuwe fractie zal op basis van ervaren raadsleden en commissieleden, met gevoel voor 
politiek-bestuurlijke belangen, besluitvaardig en daadkrachtig optreden.  
 
We gaan voor maatwerk voor onze inwoners, verenigingen en bedrijven en tonen daarbij 
bestuurlijk lef. Eersel samen Anders is wederom bereid om er alles aan te doen en zich 
maximaal in te zetten voor onze bewoners.  
 
Onze kandidaten bij de verkiezingen zorgen voor een veelzijdige lijst met uit iedere kern een 
goede vertegenwoordiging, die vertrouwen geeft voor de toekomst. Met deze club mensen 
willen wij uw belangen behartigen in de gemeenteraad. 
 
Waarom stemmen op een lokale partij? De inwoner staat centraal! 
Als lokale partij kunnen wij ons sterk maken voor lokale vraagstukken. Daar gaat het juist om 
in de gemeentepolitiek. Wij zijn niet gebonden aan opgelegde doelen en afspraken van lan-
delijke partijen. Wij kiezen voor onze inwoners. Uit alle kernen van de gemeente Eersel. 
 
Uw stem op 21 maart 2018 op Eersel samen Anders is daarvoor onontbeerlijk. Wij hopen op 
ook úw stem. 
 
 
Eersel samen Anders 
Altijd Dichtbij ! 
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Inwoner centraal 
De mens/inwoner is de centrale factor in onze samenleving en daarom moet deze ook bepa-
lend zijn voor al het gemeentelijk beleid. Dit werkt alleen als de gemeente altijd vanuit de 
inwoner denkt. Het beleid moet gericht zijn op de leefbaarheid van de inwoner. 
 
De gemeente dient inwoners en andere belanghebbenden te betrekken bij ontwikkeling, be-
leid en besluitvorming. Wij denken aan: 
 

� Burgerparticipatie, bijvoorbeeld: betrokkenheid bij raadscommissies, rondetafelge-
sprekken, adviesraden, klankbordgroepen, etc.; 

� Overheidsparticipatie: als gemeente ruimte maken voor maatschappelijke initiatieven 
en actieve inwoners en ondersteunen met uitdagend, passend beleid en dito dienst-
verlening. 

� Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Iedere inwoner in Eersel wil zich prettig en veilig voelen. Daar ligt een belangrijke 
overheidstaak – maar de gemeente kan er niet in haar eentje voor zorgen. En dat 
hoeft ook niet. De medewerking van iedere inwoner is van belang. Logisch: de straat 
is van ons allemaal. Wie iets verdachts ziet, kan dit melden. Of het gaat om criminele 
activiteiten, een onveilige verkeerssituatie of het begin van verloedering: laat het we-
ten. Alleen samen houden we de gemeente schoon, heel en veilig. 

� Als ‘schakel’ tussen de gemeentelijke organisatie, partners en de inwoners willen wij 
graag de rol van een wijkcoördinator onderzoeken. Een wijkcoördinator is een ver-
binder tussen vraag en antwoord, probleem en oplossing. Hij/zij onderhoudt frequent 
contact met dorpsraden, bewoners, beheerders van MFA’s , instellingen, instanties 
en verenigingen. 

� De rol van dorpsondersteuner een kans geven in alle kernen. Zij bewegen als ‘spin in 
het web’ als het gaat om de contacten tussen de inwoners en de informele zorg, 
maar zullen waar nodig ook een beroep doen op professionele hulp- en zorginstan-
ties. 

� Respecteren van eigen identiteit van de kernen ten opzichte van elkaar en omliggen-
de gemeenten. Wij willen inzetten om een ‘dorpenbeleid’ te ontwikkelen. Vitaliteit en 
leefbaarheid zijn brede, maar belangrijke begrippen. Het dorpenbeleid zal zich vooral 
concentreren op hoe de gemeente het contact met de kernen inhoud gaat geven en 
welke rollen de verschillende partijen daarin hebben. 

� Verenigingen 
De gemeente heeft een zeer rijk verenigingsleven. Zowel op sportief, cultureel en so-
ciaal vlak. Zij zijn de belangrijkste dragers van onze leefgemeenschap. De inwoners 
beleven hier veel plezier aan. Eersel samen Anders koestert het rijke verenigingsle-
ven in elke kern van de gemeente Eersel. 

  



Leefbaarheid & veiligheid 
De gemeente Eersel heeft goede basisvoorzieningen waar we trots op zijn. We heb-
ben een goede infrastructuur zoals een aangrenzende snelweg, goed en uitgebreid 
onderwijs met haar brede scholen concept en voortgezet onderwijs, gezellige centra 
met terrassen en winkels. Deze voorzieningen en de vele bedrijven die de gemeente 
Eersel rijk is, bieden veel werkgelegenheid. Eersel samen Anders ziet kansen om 
samen met u dit verder te versterken en uit te bouwen. Om de veiligheid te verbete-
ren, moet de wijkagent de straat op en de wijken in. Initiatieven zoals buurtpreventie 
hebben onze volledige steun. Criminaliteit mag niet lonen. Politie en brandweer moe-
ten in het veiligheidsbeleid prioriteit geven aan de zaken waar de inwoners en bedrij-
ven om vragen. Bijvoorbeeld de bestrijding van woninginbraken en winkeldiefstal. Wij 
willen allemaal veilig wonen en werken. Sommige kernen en buitengebieden in onze 
gemeente liggen afgelegen als het gaat om de bereikbaarheid door de hulpdiensten. 
Eersel samen Anders heeft aandacht voor de beschikbaarheid, bereikbaarheid en 
aanrijdtijden van deze hulpdiensten. Ook krijgen fysieke veiligheid (bijvoorbeeld goe-
derenvervoer over weg, water en spoor) en risicovolle bedrijven onze nadrukkelijke 
aandacht. Een goede bereikbaarheid en bluswatervoorziening zijn een voorwaarde 
voor de kwaliteit van de brandweerzorg. Eersel samen Anders houdt vinger aan de 
pols bij beleid dat bij de Veiligheidsregio ligt. Er dient een blijvende aandacht te zijn 
voor de rol van de vele brandweervrijwilligers in onze gemeente. Openbare verlichting 
is belangrijk voor de verkeersveiligheid, maar zeker ook voor de sociale veiligheid. 
Mensen ervaren snel een gevoel van onveiligheid door het ontbreken van goede ver-
lichting. De inzet van LED-straatverlichting juicht Eersel samen Anders toe 

Gebruiksvriendelijke gemeente 

De gemeente moet het regelen van zaken zo eenvoudig mogelijk maken. Dit geldt 
dus ook voor onze ondernemers in onze gemeente. Eersel samen Anders wil dat de 
gemeente gaat werken met het ondernemersdossier. Ondernemers hoeven nog maar 
een keer alle gegevens door te geven, zodat de gemeente en andere overheden be-
schikken over de juiste informatie.  Dit bespaart ondernemers en overheden tijd, geld 
en onnodige irritaties. Eersel samen Anders vindt dat de gemeente open moet staan 
voor verbetering. Ondernemers met suggesties zijn welkom. 

Werkzoekende en werkgelegenheid 

De wetgeving  rond werkgelegenheid is sterk onderhevig aan veranderingen. Er ligt 
een taak voor de gemeente om de toegang voor de ondernemers naar nieuwe me-
dewerkers en voor werkzoekenden naar werk te verbeteren. Dit is nodig om een aan-
trekkelijk vestigingsklimaat te krijgen in de gemeente. Eersel samen Anders wil nog 
beter dan nu het geval is alle werkzoekenden en vacatures op een plek laten samen-
komen. Daar hoort ook een goed inzicht bij van de financiële regelingen wanneer het 
gaat om het aannemen van jeugdigen, ouderen en/of werknemers met een beper-
king. Eersel samen Anders koestert bedrijven die voor werkgelegenheid zorgen. 
Knelpunten moeten in een vroeg stadium worden gesignaleerd om werkgelegenheid 
in de gemeente Eersel te behouden. Door voldoende contact met de bedrijven weet 
de gemeente wat hier speelt, kan ze meedenken en haar creativiteit inzetten bij pro-
bleemsituaties. 

Senioren 

Het is wenselijk dat mensen lang zelfstandig kunnen leven. De burger, de gemeente, 
de zorginstellingen en de bedrijven moeten partners van elkaar worden. Denk bij-
voorbeeld aan de Woonservicezones van onder andere het Dolium in Eersel maar 
ook de steunpunten als Kempkeshof in Wintelre, de Leenhoef in Knegsel, de Zorg-



boerderijen de Molenvelden in Knegsel, en de Bolle Akker in Vessem alsmede het 
verzorgingshuis Groenendaal in Vessem. Dit maakt het mogelijk dat de zorg ook in 
de toekomst betaalbaar blijft. De gemeente moet daarin faciliteren. Zo kan samen 
onderzocht worden op welke manier welke en hoeveel passende woningen voor ou-
deren wenselijk zijn en deze verwerken in een woonvisie. Eersel samen Anders wil 
ook, meer dan nu het geval is, de mogelijkheden bieden om mantelzorgwoningen aan 
te bieden aan inwoners die zijn of haar ouders in de buurt willen hebben voor de tijd 
dat ze hulp nodig hebben. Waar nodig en mogelijk moeten belangen- en/of vrijwil-
ligersverenigingen bijvoorbeeld het GOW ondersteund  worden. (Een goed voorbeeld 
waar Eersel samen Anders achter staat is dat de gemeente de leefbaarheid onder-
steund door de leges aan te passen op benodigde vergunningen voor evenementen 
die vrijwilligers organiseren en die ten goede komen aan de leefbaarheid van de ge-
meente.) Verder blijft een goed functionerend WMO-loket, waar snel en effectief de 
juiste zorg en/of voorziening wordt geregeld heel belangrijk. 

Jeugd 

"De jeugd heeft de toekomst". Eersel samen Anders gunt de jeugd graag een onbe-
zorgde tijd. De laatste jaren hebben we al kunnen zien dat inwoners graag de open-
bare ruimte leuker wil maken, bijvoorbeeld voor hun kinderen. Het is ook nog een 
aanleiding om de buren beter te leren kennen. Initiatieven vanuit dorpsraden, wijkra-
den en leefbaarheidsgroepen, waarbij de betrokkenheid van de inwoners optimaal 
wordt benut, dienen altijd vanuit kansen benaderd te worden en verdienen altijd een 
steun in de rug. Subsidies ten behoeve van verenigingen met jeugdleden zijn wense-
lijk om deze (sportieve en culturele) ontspanning laagdrempelig te houden. De afge-
lopen jaren hebben we ons hier al hard voor gemaakt. Ook de komende periode moe-
ten we dit in stand houden. Nu een steun in de rug betekent voor straks betere kan-
sen. 

Speelvoorzieningen 

Het is essentieel dat kinderen de tijd en de mogelijkheid krijgen buiten te spelen. 
Speelvoorzieningen vervullen tevens een belangrijke rol in het sociaal leven en de 
contacten daarbij. Eersel samen Anders is bereid te investeren in de speelvoorzie-
ningen, maar wel op initiatief van de bewoners. De gemeente blijft verantwoordelijk 
voor de veiligheid en het onderhoud. 
Er moet een duidelijke vraag aanwezig zijn. Een speelruimteplan opgesteld samen 
met de bewoners, geeft inzicht in de behoefte. Bij het creëren en vernieuwen van 
speeltuinen is er in het bijzonder aandacht voor kinderen 
met een beperking. 
 

Zwemvoorzieningen 

De zwemvoorziening heeft een toegevoegde waarde voor zowel de recreatie als onze 
gezondheid. De lopende overeenkomst staat nog steeds. Eersel samen Anders daagt 
de zwemvereniging uit om een toekomst bestendige oplossing te zoeken die past bij 
de maat van Eersel. Op die manier is het wellicht mogelijk om de zwemvoorziening 
betaalbaar te laten zijn. 

Kern Eersel 

Het centrum van Eersel kent kwalitatief hoogwaardige horeca, en veel winkelruimte. 
Eersel samen Anders vindt het belangrijk dat we een compact winkelcentrum in de 
kern Eersel hebben en houden. Dit werkt versterkend voor de ondernemers met na-
me voor het midden- en kleinbedrijf. Het is aantrekkelijk voor het winkelend publiek 
en het beperkt de leegstand zo veel als mogelijk. Daarom is het verstandig om win-



kels buiten het kerncentrum om te vormen naar woningen. Eersel samen Anders 
hecht veel waarde aan het ‘centrummanagement’ in de vorm van de SPE, dat dankzij 
de actieve winkeliers, TIP en horecaondernemers in het centrum opnieuw leven inge-
blazen moet worden. Eersel samen Anders wil dit initiatief nadrukkelijk ondersteunen. 
Daar waar we samen zaken slimmer en efficiënter kunnen aanpakken moeten we dat 
ook doen. Evalueren en het beter gaan doen is een uitgangspunt. Het openstellen 
van de winkels op de zondag moet zijn basis vinden bij de ondernemers. Verder is 
het opzetten van een streekmarkt, waar lokale producten rechtstreeks aan de con-
sument verkocht kunnen worden een winstpunt. Dit zorgt voor gezelligheid en zal 
mensen van buiten Eersel aantrekken.  

Detailhandel 

Voor de leefbaarheid en de werkgelegenheid van de dorpen Duizel, Knegsel, Steen-
sel, Vessem en Wintelre is het belangrijk om voorzieningen dicht bij huis te hebben. 
Een boerderijwinkel is fijn als er geen supermarkt in de buurt is. Als er nog wel een 
supermarkt is, dan is het redelijk om soepelere eisen ten opzichte van bijvoorbeeld 
parkeernormen te stellen, zodat de winkel kan blijven bestaan. Maar ook het facilite-
ren van vrijwilligers kan een mogelijkheid zijn om de winkel in het dorp open te hou-
den. Ieder dorp in onze gemeente is anders. Daarom is het belangrijk dat er ruimte is 
voor maatwerk. Dat geldt ook voor gaten die vallen door het verdwijnen van winkels. 
Daarvoor moeten er mogelijkheden komen om deze om te vormen tot bijvoorbeeld 
een woning. 

Financiën 

Eersel samen Anders is van mening en hechten er veel waarde aan, dat  de begro-
ting evenwichtig, inzichtelijk  en sluitend moet zijn opgebouwd en dat er prioriteiten 
gesteld worden aan de investeringen. Nut en noodzaak moeten als onderligger aan-
wezig zijn en niet omdat het zo mooi is, of tot  een politiek item  verworden is. Onze 
inwoners hebben al snel in de gaten of de investering het algemeen belang dient en 
daardoor verantwoord is om de investering te doen. Het behoud van de kapitaalgoe-
deren zoals gemeentelijke gebouwen, wegen, straten, pleinen, groen e.a. moeten 
goed onderhouden en bijgehouden worden. Als voorbeeld uw eigen woning of auto. 
We moeten  gemeenschapsgeld  heel zinvol besteden want dat is van alle inwoners, 
zij brengen dit mede in. Op het geld van een ander, onze inwoners, moet je nog zui-
niger zijn en behoedzamer mee omgaan dan met je privé middelen. 

 

 

 

  



Ruimtelijke ordening en woningbouw 
Veel aandacht gaat uit naar nieuwbouw, dit is belangrijk. We dienen echter de bestaande 
voorraad niet te vergeten, dat betreft namelijk het grootste gedeelte van alle woningen en 
bedrijven in de Gemeente Eersel. Goed onderhouden woningen met een laag energie ver-
bruik zijn goed voor het milieu en de portemonnee van onze inwoners. 
 
Woningmarkt 

Eersel samen Anders vindt het belangrijk dat er voldoende woningen voor starters en 
jonge gezinnen komen, in iedere kern. Actief inspelen op de behoefte van onze (toekom-
stige) inwoners. Een actuele en actieve woonvisie is hierbij van groot belang. We moeten 
aantrekkelijk blijven voor jong en oud. De senioren moeten kunnen blijven wonen in hun 
vertrouwde en ‘betrokken’ omgeving, maar ook moeten we de balans in de samenstelling 
(demografie) van onze kernen bewaken. Een noodgedwongen vertrek van de jeugd zorgt 
immers voor een uitholling van de leefbaarheid in diezelfde dorpen. 

De gemeente moet faciliteren (met name in de vijf kleine kernen) om de CPO, Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap, projecten op te starten. Om onze ‘uitgevlogen’ stude-
rende jeugd te stimuleren weer naar de dorpen te komen is het belangrijk dat er ook leu-
ke aantrekkelijk onderscheidende huisvesting is. Wellicht is het mogelijk in bestaande 
leegstaande gebouwen “lofts” te implementeren. 

Het financieren van een nieuwe woning is vaak moeilijk.  Om de woningmarkt te stimule-
ren komt Eersel samen Anders met meerdere voorstellen: 

- Het begint met het aansluiten bij de wens van de koper of huurder waarbij een 
woonvisie een passend instrument is. De vergrijzing vraagt om bijvoorbeeld meer 
gelijkvloerse woningen bij de voorzieningen. 

- Eersel samen Anders is van mening dat we met de grondprijs moeten differenti-
eren naar energieprestaties van de nieuwbouwwoning.  Het bouwen van energie-
zuinig of energie neutrale woning willen we stimuleren door de grondprijs aan te 
passen. 

- Verder willen we differentiatie in de grondprijs naar locatie onderzoeken. Grond-
prijzen in bijvoorbeeld Duizel kunnen mogelijk lager zijn dan in Eersel. Dit zien we 
namelijk ook terug in de woningprijs voor een vergelijkbare woning. Differentiatie 
betekent ook een goede afstemming met de omliggende gemeenten. We moeten 
elkaar niet gaan beconcurreren. 

- De gemeente moet ook onderzoeken om grond in erfpacht aan te bieden. Kopers 
hoeven dan minder geld te lenen waardoor ze eerder een huis kunnen kopen. 
Voor de gemeente is dan de pachtopbrengst een jaarlijks terugkerende inkom-
sten bron. 

- De gemeente dient bij het bepalen van de grootte van de kavels rekening te hou-
den met de betaalbaarheid. Te grote kavels zijn duurder en daardoor lastiger te 
financieren. 

- Voldoende mogelijkheden in alle kernen voor het bouwen van sociale huurwonin-
gen en starterswoningen 

- Visie ontwikkelen voor een actief ‘grondbeleid’ met aandacht voor cyclische bou-
wen. 



- Een actuele uitdaging vormen de vrijkomende agrarische gebouwen (VAB). Dit is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor eigenaren en maatschappij. 

Tenslotte moeten we bij de woningcorporatie er op aandringen voldoende woningen voor 
de lagere inkomens beschikbaar te hebben. 

 
Bedrijvigheid 

Eersel samen Anders hecht veel waarde aan de bedrijvigheid in de gemeente Eersel. 
Het brengt ons werkgelegenheid, welvaart en bijvoorbeeld sponsoring van het vereni-
gingsleven. Versterking van de bedrijven is mogelijk door het verlagen van de regel-
druk, innovatie en kruisbestuiving door samenwerking. De nadruk moet dan ook lig-
gen op toegankelijkheid van kennis, veel onderling contact tussen de bedrijven en 
laagdrempelige samenwerking met onderwijsinstellingen. Eersel samen Anders wil 
zich inzetten op meer clustering in afstemming met de regio. Verder wil Eersel samen 
Anders, binnen de wettelijke regelgeving gemeentelijke ondernemers de kans geven 
om in te schrijven bij een aanbesteding. Bij onderhandse aanbestedingen worden in 
elk geval de gemeentelijke ondernemers uitgenodigd om in te schrijven.  

Eersel samen Anders blijft zich inzetten voor nieuwe initiatieven op het gebied van: 

- Het Collectief Zakelijk Opdrachtgeverschap (CZO); door samen woon-werk-
woningen-bedrijven te bouwen kunnen de bouwkosten lager zijn 

- Stimuleren van samenwerking tussen bedrijven zoals toeristisch arrangemen-
ten of een webwinkel met Eerselse ondernemers. 

- Stimuleren om ‘lokaal’ te winkelen. Aandacht voor lokaal ondernemerschap 
(“Go Local”) 

- Versoberen van regeldruk  

Monumentale gebouwen 

Eersel samen Anders zet zich in voor het behoud van de Eerselse waardevolle ge-
bouwen en bomen. De gebouwen en het groen dragen bij aan het overbrengen van 
verhalen die de dorpen, de dorpen maken. Dit is aantrekkelijk voor onze inwoners en 
vormt een mooie omgeving  voor de toeristen die onze dorpen bezoeken. 

 
Multifunctionele accommodaties  
 

Deze accommodaties zijn erg belangrijk voor het sociale leven in de dorpen en wijken 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen zijn om met elkaar in gesprek te 
komen. Het is belangrijk dat zij qua maat en schaal aansluiten bij de behoefte. Zowel 
de extra zorgtaken vanuit de WMO,  de inzet van vrijwilligers c.q. het draagvlak uit het 
dorp of wijk, alsook de betaalbaarheid, maken dat zorgvuldig naar de behoefte moet 
worden gekeken. Gebouwen waar we voor de toekomst voor kiezen moeten in elk 
geval goed onderhouden worden. 

  



 
Leefbaarheid Kerkdorpen 

In alle kerkdorpen in onze gemeente staat een ding voorop: het behoud van de leef-
baarheid. Leefbaarheid is veel meer dan alleen gebouwen en wordt mede bepaald 
door de inwoners. Niemand dan de bewoners zelf weten het beste wat er nodig is. De 
afgelopen periode zijn er veel voorzieningen gerealiseerd door inzet van de inwoners 
en een financiële bijdragen van de provincie. We moeten reëel zijn en constateren 
dat deze financiële middelen niet langer in die mate beschikbaar komen. Eersel sa-
men Anders pleit ervoor om van uit de vraag van de inwoners te kijken wat nog wel 
mogelijk is. Elk dorp of wijk kan vanuit eigen kracht plannen opstellen. Hier is de eer-
ste winst al behaald. Geen enkele projectmanager of ambtenaar kan dit beter beden-
ken en beschrijven dan de inwoners zelf. Dorpsraden en leefbaarheidsgroepen kun-
nen hierin een belangrijke rol spelen. Eersel samen Anders vindt dat de gemeente 
actief  haar betrokkenheid moet tonen, meedenken en een steuntje in de rug geven 
als dat nodig is. De kunst is om dit samen te vertalen naar een plan dat haalbaar en 
betaalbaar is. Eersel samen Anders wil ook dat de gemeente de leefbaarheid onder-
steunt. Dit kan door geen leges in rekening te brengen op de benodigde vergunnin-
gen voor evenementen georganiseerd door vrijwilligers, die ten goede komen aan de 
leefbaarheid van de dorpen. Hierbij kunnen wijkcoördinatoren en dorpsondersteuners 
een belangrijke rol vervullen. 

Groenonderhoud 

De afgelopen jaren heeft de gemeente fors op openbaar groen bezuinigd. Aan de 
gemaakte  keuzes zullen we moeten  wennen en geven soms onwenselijke effecten. 
Terugdraaien kan niet zonder meer of er moet op andere plaatsen bezuinigd worden. 
Eersel Anders wil dat de veiligheid bv bij oversteekplaatsen in het buitengebied niet in 
het geding komt en wil dat de gemeente met de inwoners meedenkt. De gemeente 
stelt soms geld, soms materialen (of de afvoer van groenafval) en soms hand- en 
spandiensten beschikbaar. Samen kunnen we meer. 

Verkeer en vervoer 

Het kapitaalgoed wegen moet goed in stand gehouden worden. Uitstel van onder-
houd  geeft een verslechtering van de infrastructuur, bijvoorbeeld minder veilig, scha-
de aan de weggebruiker en dergelijke en bovendien zullen de onderhoudswerkzaam-
heden vele malen duurder worden in verband met achterstallig onderhoud. Voor de 
bedrijvigheid is een goede bereikbaarheid een must. We willen graag dé wandel-en 
fietsgemeente blijven die we al zijn. Een goed, veilig en compleet fietsennetwerk is 
hierbij van belang. Uiteraard ook voor de veiligheid voor de toeristen en schoolgaan-
de jeugd. De gemeente investeert dan ook in het zo verkeersveilig mogelijk maken 
van schoolroutes. Het parkeergedrag rond scholen wordt gereguleerd. Druk gebruikte 
routes worden in het straatbeeld zichtbaar gemaakt voor alle weggebruikers. Eersel 
samen Anders staat achter deze ontwikkelingen bij de brede scholen en andere voor-
zieningen in onze gemeente. 

Openbaar vervoer 

De bereikbaarheid van de dorpen met het openbaar vervoer is een veel geuite wens 
van onze inwoners. Eersel samen Anders is daarin helder. Er moet een op de vraag 
afgestemde openbaar vervoersvoorziening zijn voor met name de kleine kernen. De 
buurtbussen voorzien te weinig in die behoefte. Mochten daarvoor aanvullende finan-
ciële middelen noodzakelijk blijken dan is Eersel samen Anders daartoe bereid. 

 



Sociaal 
Samen kansen zien, samen kansen pakken! Dat is het uitgangspunt van Eersel samen An-
ders voor het voorzieningenniveau, goed wonen en een goede leefomgeving in Eersel. 

Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Iedereen moet de kans krijgen 
om het beste uit zijn of haar leven te halen. De gemeente moet klaar staan voor haar 
inwoners als dit - tijdelijk - niet lukt, bijvoorbeeld door een sociale, geestelijke of li-
chamelijke beperking. Komende periode blijft de samenwerking met andere gemeen-
ten hierbij een belangrijke rol spelen. Als Eersel samen Anders gaan we voor het ver-
sterken van deze samenwerking om niemand buiten de boot te laten vallen. 

Vrijwilligers en mantelzorgers 

Alleen ga je sneller maar samen kunnen we meer. Eersel samen Anders vertrouwt op 
de kracht van de inwoners uit onze gemeente. De inzet van vrijwilligers en mantel-
zorgers wordt steeds belangrijker voor onze samenleving. Als mantelzorger is het 
soms moeilijk om ‘nee’ te zeggen. Zij zorgen goed voor een ander, maar niet altijd 
goed voor zichzelf. Om te voorkomen dat mantelzorgers, door de veelheid aan taken 
die op hen neerkomen, overbelast raken, is het belangrijk om tijdig te signaleren 
wanneer zij hulp van buitenaf nodig hebben. Dit en het bieden van mantelzorgonder-
steuning is noodzakelijk. 

De gemeente Eersel heeft een geweldig vrijwilligersklimaat en dat moeten we koeste-
ren, waarderen en verder stimuleren. Het is belangrijk dat er gezamenlijke betrokken-
heid is en dat de gemeente dit ook laat blijken. Vooraf duidelijke afspraken maken, de 
verwachtingen met elkaar managen en eerlijk zijn naar elkaar. Dat zijn de kritische 
succesfactoren.  

Samenwerken in de Kempen  

Alle gemeenten in Nederland hebben er afgelopen jaren belangrijke taken bij gekre-
gen. Dit allemaal voor minder geld dan nu beschikbaar is. Belangrijke sociale taken 
die erbij gekomen zijn op het gebied van: 

� De zorg aan langdurig zieken en ouderen; 

� WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning); 

� Hulp bij het vinden van werk; 

� Jeugdzorg. 

Om deze taken goed uit te voeren is de gemeente Eersel een Kempen-
samenwerking aangegaan. Eersel samen Anders vindt het een goede zaak dat ge-
meenten samenwerken om te komen tot een zo goed mogelijk aanbod van voorzie-
ningen, binnen het beschikbare budget. De WMO adviesraad, die de belangen van al 
onze inwoners vertegenwoordigt, door gevraagd en ongevraagd advies uit te bren-
gen, vinden we een belangrijk adviesorgaan bij het opstellen van beleid en de uitvoe-
ring. 

Jeugdzorg 

De jeugdzorg dichtbij organiseren, dat blijft het streven van Eersel samen Anders. 
Vanaf 2015 heeft het Rijk en de provincies de verantwoordelijkheid voor de jeugd 
overgegeven aan de gemeenten. We noemen dit de transitie Jeugdzorg. Het is een 
kans om de jeugdzorg te verbeteren; dichter bij huis, toegankelijker en met meer sa-



menhang. Eén aanspreekpunt. Dus wat ons betreft zoveel mogelijk in de wijken en 
dorpen, dichtbij de jeugdigen en hun gezinnen. Hulpverleners die van elkaar weten 
wat ze doen en onder de vlag van een regisseur, Het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Een goed werkend signaleringssysteem is daarbij essentieel. Eersel samen Anders 
juicht deze ontwikkeling in beginsel toe omdat de toegang makkelijker kan worden, 
minder doorverwijzingen en meer preventie; voorkomen van grote(re) problemen. In-
gezet moet worden om de overlappingen van verschillende organisaties te stroomlij-
nen waardoor veel effectiever en middels minder schijven gewerkt kan worden wat ui-
teraard ten goede komt aan de jeugd. De zorg begint bij de basis. Het is een com-
plexe transitie gebleken. En nog steeds zijn er verbeterpunten te realiseren. Blijvend 
aandacht voor de 3d’s blijft essentieel.  

Hulpbehoevend 

Eersel samen Anders staat voor toegankelijke dorpen voor minder validen. Agenda 
22 zijn 22 standaardregels van de VN die zorgen voor gelijke kansen voor mensen 
met een beperking. Eersel samen Anders vindt dat aandacht voor de gehandicapten 
erg belangrijk en ziet in de regels een goed handvat om dit zoveel mogelijk te verwe-
zenlijken.  

Eersel samen Anders vindt dat in deze krappe tijden niet bezuinigd mag worden op 
de mensen die van de gemeente hulp nodig hebben. Eersel samen Anders wil vast-
houden aan de bijzondere bijstandsnorm als het gaat om deelname aan sociale acti-
viteiten, kwijtscheldingsregelingen en dergelijke voor onze minima. Re-integratie en 
scholingsmaatregelen, intensieve begeleiding voor langdurig werklozen zijn juist nu 
noodzakelijk. Van de ontvanger mag een actieve gemotiveerde houding verwacht 
worden. Een uitkering is een vangnet als werken (even) niet lukt. Wij vinden het een 
goede zaak dat er een start wordt gemaakt om redelijkerwijs een tegenprestatie te 
gaan leveren als men een uitkering ontvangt. Dit kan ook helpen om in het werkritme 
te blijven en mee te tellen in de samenleving. 

 

  



Natuur en Buitengebied 
Eersel samen Anders vindt dat de gemeente Eersel een richtinggevende en onder-
steunende rol moet spelen in de omvorming naar een energiek en aantrekkelijk bui-
tengebied. Hierbij moet de gemeente rekening houden met de verschillende belan-
gen; gezondheid, veilig voedsel, dierenwelzijn, recreatie.  

Dat vraagt om aandacht voor een goede relatie tussen agrariërs en het maatschap-
pelijk veld. Het aantal agrarische bedrijven neemt geleidelijk af; stallen komen leeg te 
staan (VAB’s). Om hiervoor een goede oplossing/herbestemming te vinden, is het be-
langrijk dat het ‘redesign buitengebied’ een breed gedragen document wordt. Het is 
wel een voorwaarde dat die ontwikkelingen duurzaam zijn en passend binnen de ei-
sen die worden gesteld op het gebied van gezondheid,  milieu- en dierenwelzijn.  

Is er nog toekomst voor agrariërs? Zeker. Juist vernieuwing moet mogelijk blijven en 
is nodig voor verdere duurzame verbeteringen! Vernieuwing van veehouderrijen moet 
wel zorgvuldig zijn. Zorgvuldig betekent aandacht voor de verschillende belangen, 
dus ook die van de omgeving. Hiermee volgen we de lijn van de provincie met haar 
BZV (Brabantse Zorgvuldigheids Score). Belangrijk is wel dat de BZV eenvoudig toe-
pasbaar en werkbaar moet zijn. Eersel samen Anders wil dat de landbouwontwikke-
lingsgebieden niet te dicht bij de kernen en de natuur komen te liggen. Het moet zo 
ingericht worden dat inwoners en agrariërs niet in elkaars vaarwater terecht komen.  

De zorg voor de natuur en het milieu is de zorg van ons allemaal. Het akkoord van 
Parijs verbindt ook ons in de opgave naar een duurzame toekomst. Onze samenle-
ving moet in 2050 energieneutraal zijn. Eersel samen Anders streeft er naar om dit 
eerder te realiseren. Om dit tijdig te laten slagen, stimuleren we inwoners, bedrijven 
en verenigingen gezamenlijk de schouders eronder te zetten en innovatieve oplos-
singen te bedenken en mogelijk te maken.  

 

Buitengebied  

Lange tijd was het buitengebied het domein van de agrariër. Al enkele decennia zien 
we een verschuiving waarbij inwoners uit de dorpen gebruik maken van dit buitenge-
bied. Eersel samen Anders wil het vertrouwen terugwinnen in het buitengebied. Dit 
vraagt iets van alle partijen. Samen moeten we werken aan dit vertrouwen. Enerzijds 
door te luisteren naar de zorgen van de burgers en anderzijds met in achtneming van 
de door de Kempen zo belangrijke agrarische sector. Voor Eersel samen Anders is 
heel helder dat het tegenover elkaar zetten van partijen ontwrichtend kan werken en 
niet bijdraagt aan het energieke buitengebied dat we voor ogen hebben. Wat Eersel 
nodig heeft zijn heldere kaders voor initiatieven (Brabantse Zorgvuldigheidscore), 
transparante afwegingen en een goede dialoog. In een vroeg  stadium met elkaar 
plannen bespreken, waarbij de ondernemer open staat zijn plannen bij te stellen als 
de omgeving redelijke wensen heeft. Hier ligt een rol voor de gemeente. Andere acti-
viteiten die de verbinding tussen de inwoner en de agrariërs moet versterken zijn bij-
voorbeeld de boerderijwinkels en zorgboerderijen. Inwoners van de gemeente Eersel 
zien weer wat er op een agrarisch bedrijf gebeurt en krijgen antwoord op hun vragen 
waarbij ze meer inzicht krijgen met betrekking tot het functioneren van een agrarisch 
bedrijf. Dit soort voorbeelden zijn belangrijk voor het draagvlak van de agrarische 
sector. 



Toerisme & Recreatie 

We willen de Kempen nog nadrukkelijker op de kaart zetten als een aantrekkelijk ge-
bied voor toeristen en recreanten. Bedrijven versterken elkaar hierin door elkaar op te 
zoeken en samen te werken. Het denken vanuit gebieds- en themaclusters helpt 
hierbij bijvoorbeeld de omvorming van de natuurgebieden de Gender, het Beerze 
Reuselgebied, de landgoederen, de theetuinen ea.  Het biedt mogelijkheden voor de 
werkgelegenheid, een vervangende economische drager en een bijdrage in de oplos-
sing van vrijkomende agrarische gebouwen. Ook voor initiatieven van de agrariërs die 
naast hun bedrijf willen investeren in recreatie zien we kansen een aantrekkelijk pro-
duct voor toeristen en onze inwoners te realiseren. Dit kan leiden tot omvorming van 
een agrarisch bedrijf naar een volledig toeristisch bedrijf, bijvoorbeeld het Caves in 
Wintelre. Eersel samen Anders vindt het dan ook van belang dat vanuit het lange 
termijn perspectief positief met deze plannen moet worden meegedacht. Verder vindt 
Eersel samen Anders het belangrijk TIP te ondersteunen.  

Milieu & Duurzaamheid 

Om extra aandacht te geven aan milieu en duurzaamheid hebben we een aantal 
speerpunten opgesteld. Dit zijn onderwerpen waar wij als partij waarden aan hechten 
en die voor ons komende 4 jaar meer aandacht zullen krijgen; 

• zonnepanelen gemeentelijk vastgoed 
• subsidie energie/isolatiemaatregelen  
• led-straatverlichting 
• buitengebied in balans 
• Eindhoven airport 
• Vrachtverkeer dorpen weren 
• Haalbaarheid energie neutrale gemeente 2025  
• Vitaal buitengebied 
• Afvalverwerking 
• Stimuleren om duurzaam te handelen  

 

  



Daadkrachtig, Open en Eerlijk Bestuur 
De inwoners van Eersel verdienen een doortastend, scherp en betrouwbaar bestuur 
van de gemeente. Een bestuur dat voordat zij beslist, goed luistert naar de inwoners 
van de gemeente Eersel, de argumenten wisselt en afweegt en dan besluit!  

Gezond verstand  

Het is klip en klaar dat samenwerken voor de grotere sociaaleconomische vraagstuk-
ken belangrijk is en een meerwaarde kan geven. Maar tegelijkertijd is het van evident 
belang om op lokaal niveau invulling te geven aan de gewenste maatschappij waarin 
actief burgerschap wordt gevraagd. Dus sámen dingen oppaken én realiseren van 
nabijheid en betrokkenheid. Er zullen dan ook altijd opgaven en uitdagingen zijn die 
te groot zijn voor het servet en te klein voor het tafellaken. Een ideale schaal hiervoor 
is er niet. Gemeenten zullen altijd meerdere taken hebben, waarvan het bereik niet 
samenvalt met hun beheersgebied. Dit blijft dus een kwestie van gezond verstand 
gebruiken.  

Eersel is daadkrachtig en sterk genoeg om vele zaken als zelfstandige gemeente te 
regelen. Daarnaast hechten wij aan de korte afstand tussen de inwoners van de zes 
kernen en het gemeentebestuur. Dichtbij om als gemeente op de hoogte te blijven 
van de problemen en wensen die in deze kernen spelen. Elke kern heeft haar sport-
park, haar school en haar MFA. Wij streven naar minimaal behoud van deze voorzie-
ningen. Wij zijn absoluut tegenstander van het van bovenaf opleggen om sportparken 
samen te voegen. Naast een laagdrempelige en gezonde manier om (in teamver-
band) te kunnen sporten is het een belangrijke ontmoetingsplaats voor de mensen in 
de kernen.  

Eersel samen Anders is voorstander om als gemeente zelfstandig te blijven. 

De maatschappelijke opgaven zorgen ervoor dat we meer en meer moeten gaan sa-
menwerken met de inwoners, verenigingen, ondernemers en onderwijs. Belangrijk 
dus om dit dichtbij te organiseren. Het is zaak dat we kort op de bal kunnen spelen, 
burgers betrokken maken bij het 'spel' en zorgen voor behoud van talentvolle spelers.  

Het is belangrijk dat mensen invloed uit kunnen oefenen op het beleid dat hen raakt. 
Dat inmiddels velen dit idee zijn kwijtgeraakt is een van de grootste problemen waar 
ons land, en óók Eersel, op dit moment mee worstelt. Eersel staat er financieel goed 
voor, mensen zijn tevreden en waarderen hun leefomgeving. Geen reden dus om be-
stuurlijk te fuseren. Wél moeten we blijven nadenken over de vernieuwende rol van 
bestuurlijk Eersel en óók moeten we blijvend investeren in een goede samenwerking 
met andere gemeenten. We werken op vele gebieden immers al samen. Dit zal altijd 
zo blijven. Ook ná een door sommige gewenste fusie, zal dit zo blijven. Gemeente-
grenzen worden feitelijk slechts opgerekt, waardoor weer met de nieuwe grensge-
meenten samengewerkt gaat worden.  

In één grote Kempengemeente met 26 kernen is het onmogelijk om te weten wat er 
speelt en voldoende draagvlak en contact te houden met de inwoners. De afstand 
tussen het gemeentebestuur en de inwoners wordt dan veel te groot. Eersel samen 
Anders hecht veel waarde aan Dichtbij en Betrokken! 

 

  



Uitgangspunten: 

1. Zelfstandig blijven als gemeente 

2. Ondernemende inwoners de ruimte bieden;  

3. Draagvlak en betrokkenheid vergroten (wijkcoördinatoren, dorpsondersteu-
ners) 

4. Inzetten op de verbindende rol van college- en raadsleden 

5. Kansen zien en samen doen, vanuit nabijheid en betrokkenheid; 

6. Bevindingen van de dorpsraden worden serieus genomen. 

7. Altijd Dichtbij! 

Iedereen heeft ondervonden dat de “verzorgingsstaat” een nieuwe fase is ingegaan. 
Het is te duur, een goed resultaat is niet gegarandeerd en het sluit onvoldoende aan 
bij de wensen van onze samenleving. Dat moet anders en dat kan anders! 

Eersel samen Anders vindt het erg belangrijk om mensen met initiatieven te verbin-
den, te ondersteunen en vervolgens samen aan de slag te gaan. We zien dat steeds 
meer mensen in steeds andere samenstellingen werkzaamheden oppakken. Dit 
vraagt om een andere rol van de gemeente. De gemeente is een van de deelnemers 
in een “speelveld” waar inwoners met initiatieven, inwoners met problemen en andere 
partijen (woningbouwvereniging, zorginstellingen (et cetera) samen mooie resultaten 
boeken. De rol van de gemeente is het verbinden van partijen, deze ondersteunen 
met aan de voorkant goede uitgangspunten en vervolgens samen aan de slag! Eersel 
samen Anders wil de gemeente de komende jaren laten groeien in deze rol als “ver-
binder” en  ondersteuner” om vervolgens samen  trots te kunnen zijn op de resulta-
ten.  

Eersel samen Anders vindt dat inwoners volop hebben getoond dat ze vertrouwen 
verdienen. We vinden dat de gemeente het lef moet hebben om dit vertrouwen te ge-
ven. Daarbij moeten we ook accepteren dat het een keer mis kan gaan. Per situatie 
moet de gemeente samen met de inwoners zoeken naar hoe de gemeente het beste 
kan ondersteunen. Zo is het de ene keer een bijdrage in geld, zijn het dan weer mate-
rialen of is het in de vorm van ambtelijke ondersteuning. 

Financiën 

Eersel samen Anders is een groot pleitbezorger om de problemen in een vroeg stadi-
um voortvarend aan te pakken en wil eventuele problemen niet vooruitschuiven naar 
de volgende generatie. Financieel gezond zijn is van belang voor de continuïteit van 
de gemeente. Als de financiële situatie niet op orde is grijpt de provincie in en verlie-
zen we zeggenschap over onze gemeente. Bij ieder besluit dat de gemeente neemt 
moet naast de inhoudelijke afweging ook de financiële consequenties worden gewo-
gen of nog beter in beeld worden gebracht; met name de financiële consequenties 
voor nu en op de langere termijn. In tijd van bezuinigen is het niet reëel om te grote 
verwachtingen te wekken bij de inwoners van de gemeente Eersel. Het is de kunst 
om die voorzieningen die we met zijn allen belangrijk vinden, of die een groep bewo-
ners belangrijk vindt te realiseren door de kracht uit de samenleving zo goed mogelijk 
te benutten en te bundelen. De gemeente moet dat steuntje in de rug geven als dat 
nodig is. 



Eindhoven Airport 

Het vliegveld moet dienstbaar zijn en aantoonbaar bijdragen aan de ontwikkelingen in 
de regio. De aantrekkelijkheid van de regio voor wonen, werken en recreëren mag 
door aanwezigheid van het vliegveld niet verder worden aangetast. Wij zijn als partij 
voor het uitvoeren van een maatschappelijke kosten-baten-analyse van het vliegveld 
in relatie tot economie, milieu en leefbaarheid.  
 
De nadelige effecten van geluid, luchtvervuiling en verkeer (horend bij 43.000 ver-
keersbewegingen) op leefbaarheid, gezondheid en klimaat moeten vanaf 2019 gaan 
afnemen. Groei van aantal vliegbewegingen boven 43.000 moet verdiend worden 
door stillere (minder geluid) en schonere (minder uitstoot) vliegtuigen in te zetten of 
door andere maatregelen om hinder terug te dringen. De helft van deze winst kan in-
gezet worden om het aantal vliegbewegingen te laten groeien. De andere helft moet 
ten goede komen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van het 
vliegveld. 
 
Het door voormalig staatssecretaris Mansveld toegezegde onafhankelijk onderzoek 
naar hinderbeperking moet door het Rijk worden uitgevoerd en is gericht op boven-
staande milieuwinst. Mobiliseer de landelijke politieke partijen om dit onderzoek uit te 
voeren inclusief voorstellen voor uitvoering. Als laatste willen we geen geplande lan-
dingen na 23.00 uur en geen geplande starts voor 7.00 uur en in het weekend 
niet voor 08.00 uur. 

Begroting 

Eersel samen Anders is van mening en hecht er veel waarde aan, dat de begroting 
evenwichtig, inzichtelijk en sluitend moet zijn opgebouwd en dat er prioriteiten gesteld 
worden aan de investeringen. Nut en noodzaak moeten als onderligger aanwezig zijn 
en niet omdat het zo mooi is, of tot  een politiek item verworden is. Onze inwoners 
hebben al snel in de gaten of de investering het algemeen belang dient en daardoor 
verantwoord is om de investering te doen. Het behoud van de kapitaalgoederen zoals 
gemeentelijke gebouwen, wegen, straten, pleinen, groen e.a. moeten goed onder-
houden en bijgehouden worden. We moeten gemeenschapsgeld heel zinvol beste-
den want dat is van alle inwoners, zij brengen dit mede in. Op het geld van een an-
der, onze inwoners, moet je nog zuiniger zijn en behoedzamer mee omgaan dan met 
je privé middelen. 

Dienstverlening 

De toegankelijkheid van informatie voor inwoners en ondernemers kan altijd beter 
dan nu het geval is.  Er zijn nieuwe (digitale) mogelijkheden om de openbare gege-
vens eenvoudig toegankelijk te maken zeker als de inwoners niet elke dag op de 
website van de gemeente te vinden zijn. Met eenvoudige klikken  moet het mogelijk 
zijn om snel informatie te verkrijgen die men nodig heeft over de onderwerpen waar-
mee men bezig is. Dit geldt voor de gemeentelijke informatie maar ook voor de infor-
matie met betrekking tot de samenwerkingsverbanden. De informatie moet goed te 
begrijpen zijn voor iedereen. Bied daarom leesbare (financiële) documenten aan om 
iedereen van de juiste informatie te voorzien. De infographics zijn hier een mooi 
voorbeeld van. Tenslotte blijft Eersel samen Anders aandacht vragen voor het geven 
van duidelijke en begrijpbare antwoorden van de gemeente richting onze inwoners, 
geen gedraai. Als u vragen hebt, dan is het normaal dat u een helder antwoord  krijgt. 
Soms is nee ook een antwoord. Maar nog liever zien we dat de gemeente meedenkt 
en meekijkt met de inwoner. Wat is de reden van de vraag en hoe kunnen we de in-
woner tevreden stellen. 



Voor Eersel samen Anders is openheid en eerlijkheid een grondbeginsel. Onze eigen 
onafhankelijkheid is een groot goed. Eersel samen Anders wil verder dat de raadsin-
formatie en het stemgedrag van alle raadsleden veel toegankelijker wordt dan nu het 
geval is op de website. 
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