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INLEIDING
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2022-2026 van ONPL. Wij kijken uit naar de volgende
raadsperiode en hebben veel ambities. Ambities die wij met uw stem waar kunnen gaan maken. In
dit verkiezingsprogramma leest u over onze ambities.
ONPL staat voor Ondernemend Platteland. ONPL is een lokale partij. Wij zijn een ondernemende
partij die op een duidelijke en weloverwogen manier de juiste keuzes maakt voor onze inwoners en
ondernemers, door te luisteren naar hen. Deze keuzes en beslissingen maken we altijd met gezond
boerenverstand als uitgangspunt. We kijken dwars door de overbodige bureaucratie heen en halen
de juiste zaken naar boven. Dit kunnen wij als lokale partij heel goed, omdat we niet gehinderd
worden door landelijk opgelegde regels of afspraken.
Onze hechte en sociale gemeenschappen in en rond alle kernen verdienen een goed woon-,
werk-, en leefklimaat. Het Zundertse bedrijfs- en verenigingsleven vormt hiervoor een sterke basis.
Ondernemend wil in onze ogen dan ook niet zeggen dat je per se ondernemer moet zijn, maar dat
je ook een ondernemend persoon of ondernemende vereniging kunt zijn. Ondernemend is voor ons
iedereen die zich inzet voor een fijn leven in de gemeente Zundert. Of dit nu middels het bedrijfs- of
verenigingsleven is, in onze sociale gemeenschap of op een heel ander gebied. Iedereen kan en
mag zich ondernemend voelen.
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Platteland is opgenomen in onze naam omdat Zundert een echte plattelandsgemeente is en dat
koesteren we. We zijn trots op onze groenrijke gemeente en ondernemende inwoners en houden dit
bij ieder besluit in ons achterhoofd.
Kunt u zich vinden in onze standpunten en ambities?
Stem dan op 14, 15 of 16 maart 2022 op lijst 4, ONPL.
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OPENBARE RUIMTE

VEILIGHEID EN
OPENBARE ORDE

Wij zijn blij dat vele wegen inmiddels zijn aangepakt op het achterstallige onderhoud. Echter
hebben nog best wat wegen een flinke opknapbeurt nodig. Uiteraard dient dit te gebeuren
in goed overleg met omwonenden en aandacht voor de veiligheid van alle weggebruikers.
Er moet kritischer gekeken worden naar onderhoud, de aanbesteding, uitvoering, maar
zeker ook de afronding van de werken op het gebied van infrastructuur.
Verkeersbelemmerende maatregelen zouden alleen toegepast moeten worden wanneer
aangetoond is dat dit noodzakelijk is en omwonenden en ondernemers hier niet door
gehinderd worden. Daarnaast moeten verkeersbelemmerende maatregelen te allen tijde
een veilig effect hebben voor iedere weggebruiker.

De vele buurtpreventieteams en WhatsApp-groepen vinden wij een goede zaak. Deze
moeten ondersteund blijven worden en daarnaast moet een goede samenwerking met
politie gestimuleerd worden, waarvan de capaciteit naar onze mening uitgebreid moet
worden.

De Molenstraat in Zundert is op een goede manier heringericht. Nu zijn wat ons betreft de
overige centra in de gemeente Zundert aan de beurt om veiliger en winkelvriendelijker
gemaakt te worden. Dit in het belang van de lokale detailhandel en daaropvolgend de
leefbaarheid van de kernen.

Er moet een (nog) betere samenwerking komen tussen politie, justitie, gemeente en
inwoners met als doel de criminaliteit sneller in de kiem te smoren en het veiligheidsgevoel
te vergroten.

Om de wegen (in de kern) van Zundert te ontlasten en veiliger te maken en het bedrijventerrein
Beekzicht beter te ontsluiten, is wat ONPL betreft het aanleggen van een Zuidelijke
Verkeersontsluiting de beste oplossing.

Om criminaliteit tegen te gaan en veiligheid te waarborgen op alle vlakken, moet de
grensoverschrijdende samenwerking met Belgische buurgemeenten geïntensiveerd
worden. Vooral nu de brandweerpost verhuisd is naar de Hofdreef is het belangrijk om ook
op dat gebied van veiligheid samen te werken met onze Belgische buurgemeenten. Samen
staan we sterk.

Een busroute naar Wuustwezel zou wederom onder de aandacht gebracht moeten worden
bij de provincie. Hierbij zouden het centrum van Wernhout en Wernhoutsburg goede
tussenstops zijn. Dit bevordert niet alleen de leefbaarheid van Wernhout, maar het biedt ook
kansen voor recreanten en (grens)arbeiders aan beide zijden.
Er moeten meer prullenbakken geplaatst worden in de gemeente, zodat men gestimuleerd
wordt en meer kans krijgt om afval en hondenpoep in de prullenbakken te gooien. De gratis
poepzakjes die de gemeente aanbiedt zijn een goed begin hiervoor, de extra prullenbakken
een mooi vervolg. Op deze manier voorkomen we zwerfafval en overlast door hondenpoep.
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VITAAL BUITENGEBIED
Er moet een goede invulling gevonden worden voor de eventuele transitie van de
veehouderij. Door sterk wispelturige regelgeving en een irreëel ondoordachte houding
vanuit het Rijk en de provincie zijn tal van veehouders onnodig in de knel geraakt. Er moet
voorkomen worden dat Zundert zich te veel laat leiden door diverse overheidsberichten en
hierop voorsorteert. Wat ONPL betreft moet Zundert deze berichtgeving kritisch bekijken en
Voor het Vitaal Buitengebied moet men meer denken in mogelijkheden, in plaats van
belemmeringen. Er moet voldoende ruimte geboden worden om te kunnen blijven
ondernemen. Praktisch meedenken met onze ondernemende inwoners, zonder onnodige
(dure) bureaucratie. De huidige, veel te lange doorlooptijden dienen drastisch verminderd
te worden.
Voor wat betreft de Vrijkomende Agrarische Bebouwingen (VAB’s) moeten er creatieve en
flexibelere oplossingen bedacht worden waarbij ongewenste kapitaalvernietiging zoveel als
mogelijk tegengegaan wordt. Slopen is namelijk niet per se duurzaam en zowel inwoners als
ondernemers kunnen hiermee op zeer hoge kosten worden gejaagd.
Huisvesting van seizoenarbeiders bij het agrarische bedrijf moet gestimuleerd blijven worden,
mits het in de omgeving past en er goede afspraken gemaakt worden met alle betrokkenen.
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waar nodig tegenwicht bieden. Goed overleg met betrokken ondernemers blijft hierbij van
belang.

Voor teeltondersteunende voorzieningen moet voldoende ruimte worden gecreëerd en
behouden. Onze gemeente heeft het grootste aardbeienareaal van Nederland, namelijk
meer dan 200 hectare. ONPL vindt het belangrijk dat deze zachtfruitsector zich goed kan
blijven handhaven in Zundert en pleit er dan ook voor om deze sector voldoende ruimte te
geven. Met name ten aanzien van de door hen gebruikte teelthulpmiddelen als foliekassen,
containervelden en stellingen.
Ditzelfde geldt voor onze boomteeltsector. ONPL vindt het belangrijk dat ook deze sector
voldoende mogelijkheden krijgt en kan behouden ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling.
Meewerken aan bedrijfsontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van het
bedrijf is hierbij een must.
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ECONOMIE

Wanneer aanbesteding vanuit onze gemeente aan de orde is, dienen onze lokale
ondernemers gestimuleerd worden zich in te schrijven en een eerlijke kans te krijgen om
uitvoerende werkzaamheden te verrichten.
MKB-bedrijven en ZZP’ers moeten optimaal gefaciliteerd worden. Er moet in mogelijkheden
gedacht worden indien zij dit nodig hebben om hun bedrijfsvoering goed uit te kunnen
voeren.
Verenigingen zoals Bedrijvenkring Zundert, Ondernemersvereniging Zundert-Centrum,
Rijsbergse Ondernemers Vereniging etc. moeten we koesteren. We moeten hiermee goed
blijven samenwerken. Dit omdat onze ondernemers een sterke bijdrage leveren aan de
leefbaarheid en de economie van gemeente Zundert en daarmee ook bijdragen aan een
goede sociale cohesie.
ONPL vindt dat het Zundertse bestuur een flexibelere houding moet aannemen voor wat
betreft de invulling van percelen op bedrijventerreinen. Praktisch denken, creativiteit en
eventueel maatwerk zijn hierbij van belang.
Het recreatieve karakter van onze gemeente met haar afwisselend buitengebied en
bestaande horecaondernemingen mag benut en bevorderd worden. Er kan meer gebruik
gemaakt worden van ons mooie buitengebied door middel van agrotoerisme en andere
vormen van kleinschalig toerisme zonder dat het unieke karakter van het gebied geschaad
wordt maar juist versterkt.
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Aansluitend daarop zien wij in CultuurCentrum De Schroef een herontwikkeling voor ons
waarbij arbeid, recreatie, cultuur en ontspanning samen kunnen komen. Zowel voor jong en
oud.

MAATSCHAPPIJ EN
ONDERWIJS

In samenspraak met wijk- en dorpsraden moeten er voldoende praktische maatregelen
ontwikkeld worden om de leefbaarheid in alle kernen te vergroten. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan voldoende sociale voorzieningen in de kleine kernen, met name voor ouderen en de
hulpbehoevende medemens die vaak afhankelijk is van lokale voorzieningen.

Woningbouw moet afgestemd worden op de vraag in de markt voor alle doelgroepen in alle
dorpskernen, maar vooral op onze starters en senioren.
Het oprichten van Vraagwijzer Zundert vinden wij een mooie ontwikkeling, maar de
naamsbekendheid verdient nog wel een extra boost. Hierdoor hopen we dat nog meer
mensen geholpen kunnen worden.
Er moet een flexibelere houding komen met betrekking tot mantelzorgwoningen, waardoor
ouderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Projecten als De Huiskamer en Samen Eten koesteren we en deze mogen wat ons betreft ook
verder uitgebreid worden, zodat eenzaamheid wordt tegengegaan.
We vinden het belangrijk dat de kwaliteit van onderwijs optimaal blijft. Daarnaast zijn we blij
dat er in iedere kern een school is en blijft. Dit bevordert de leefbaarheid van de kernen.

SPORT

Dorpskernen moeten de mogelijkheid hebben om voldoende winkels, zorginstellingen,
vergaderlocaties en vrijetijdsinvulling zoals horeca en cultuur te behouden en te ontwikkelen.
Ten aanzien van ons rijke verenigingsleven en de daarbij behorende evenementen en
activiteiten vinden wij het belangrijk dat hier praktisch en meedenkend mee om wordt
gegaan. We vinden dat er de nodige medewerking moet worden verleend als het gaat
om regelgeving. We moeten ons hierbij niet laten leiden door angst, maar juist door de
kansen welke de regelgeving ons biedt. Deze evenementen en activiteiten zijn namelijk zeer
belangrijk voor de sociale beleving, fysieke gezondheid en mentale gesteldheid van onze
inwoners.
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We moeten samen met sportverenigingen een stimulerende en aanjagende rol creëren om
sport in de samenleving te promoten. Hoe meer mensen sporten, hoe laagdrempeliger en
plezieriger het voor iedereen wordt.
De sportvisie moet goed gemonitord worden bij de uitvoering ervan, zodat onze inwoners
op een goede manier hun eigen sport kunnen uitoefenen.
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BURGERPARTICIPATIE

De communicatie met onze inwoners is heel belangrijk. Hier is vanuit de gemeente nog
een hele slag te slaan. Hiervoor hoeven echter geen uitgebreide plannen of onderzoeken
gedaan te worden. Het simpel en tijdig beantwoorden van een e-mail of telefoontje kan
al voldoende zijn. ONPL is van mening dat gewoon doen, praten én luisteren naar onze
inwoners en ondernemers het beste resultaat geeft.
ONPL vindt een gemeentebestuur dat belang van de inwoners boven eigen belang zet
noodzakelijk. Hierdoor ontstaat een goede samenwerking tussen inwoners en bestuurders.
Meer betrokken, meer open en transparant en meer samen met onze inwoners. Er moet
gebruik gemaakt worden van de eigen kracht van onze inwoners.
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NATUUR, MILIEU EN
RECREATIE

Wij staan positief tegenover duurzame ontwikkelingen, zoals afvalscheiding, warmteopslag
en andere duurzame alternatieven, welke niet ten koste gaan van de kwaliteit van de
leefomgeving.
ONPL ziet kansen in samenwerkingen met lokale ondernemers en verenigingen om de druk
op de milieustraat te ontlasten.
Aansluitend daarop blijft wat ONPL betreft de gemeente ook openstaan voor initiatieven
vanuit verenigingen en stichtingen voor het afnemen, ophalen en verwerkingen van
afvalstromen.

Initiatieven vanuit de inwoners moeten positief ontvangen worden en verdienen het om
oplossingsgericht benaderd te worden.

ONPL vindt dat er meer schuilgelegenheden gecreëerd mogen worden voor vee in de
landerijen.

Het ambtelijk apparaat moet niet te veel denken vanuit bepaalde problematiek of regelgeving
waarom iets niet kan, maar meer focussen op hoe het wel kanten dienste van de Zundertse
samenleving.

Wat ons betreft heeft gemeente Zundert een kenmerkend landschap met al veel natuur.
ONPL vindt het beter dat eerst verloederde natuur aangepakt wordt in plaats van het creëren
van nieuwe natuur.

ONPL is van mening dat onze inwoners eerder betrokken moeten worden bij bepaalde
plannen vanuit de gemeente. Zeker met het oog op de nieuwe Omgevingswet. Niet alleen
voor het oog van het kerkvolk, maar écht met inwoners in gesprek gaan en meningen
ophalen. Luisteren naar deze meningen is daarbij erg belangrijk.

Het openbaar groen in de kernen van Zundert moet goed onderhouden worden. Het mooie,
afwisselende buitengebied en goed verzorgd openbaar groen zorgen voor een goede
uitstraling van onze boomkwekerijgemeente.
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