
     
 

 Behoefte en wensen van burgers zijn leidend, zo blijft jeugd in de gemeente en blijven ouderen langer thuis 
 Soepeler beleid op herbestemming grote woningen in buitengebied  
 Kleinschalige woonvormen voor specifieke doelgroepen zoals “Thomashuis”en “Os Thoes” 
 Verder vormgeven Neerlanden 2 in Maarheeze 

 

 
 Behoud van basisvoorzieningen (basisschool, bibliotheek, openbaar vervoer) 
 Dorpspark in centrum Budel en centrumplan voor Maarheeze 
 Aanpak leegstand van winkels en woningen 
 Glasvezel in gehele gemeente, afspraak is afspraak  
 Ruimte voor verscheidenheid in boerenbedrijven: traditioneel, zorgboerderij, recreatie, etc. 

 

 
 

 Goede scholen en ontspanningsmogelijkheden, vormgeving speelplekken in overleg met buurt 
 Eerst ouders en jeugdigen, dan hulp vanuit de omgeving, dan pas professionele hulp 
 Verbeteren van het schoolmaatschappelijk werk  
 Verantwoorde ontspanning van oudere jeugd, oplossing voor bouwlocaties carnavalswagens 

 
 

 Strijd tegen eenzaamheid & vraagverlegenheid 
 Zo lang mogelijk zelfstandig en maatschappelijk betrokken ouderen door preventief gezondheidsbeleid, stimuleren van 

mantelzorg en passend begeleidingsaanbod 
 Inzetten op bewustwording van vitale ouderen 
 Samenwerking gemeente, organisaties en ouderenverenigingen die eventueel taken overnemen  

 

 
 

 Ondersteuning van vrijwilligers, goed gefaciliteerde gemeenschapshuizen  (Schakel, Borgh) 
 In samenwerking met buurtbeheer, hun functie verder uitbouwen (zorg, veiligheid, straatbeeld, etc)  
 Doelgerichte subsidie met eenvoudige verantwoording 
 Stimuleren van samenwerkingsverbanden die taken van professionals en/of overheid overnemen zoals St. Josephschool 

in Maarheeze 
 
 

 Menselijke maat: wat vindt de burger nodig en wat kan hij zelf, met hulp van anderen 
 Zacht voor wie niet kan, hard voor wie niet wil 
 Ondersteuning van mantelzorg 
 Inzetten op preventie en ontwikkeling van nieuwe zorgvormen 

 

 
 Balans tussen economische ontwikkeling en goed leefklimaat: samenwerking van burgers en bedrijven 
 Duurzaam Industrieterrein Cranendonck: goed voor economie en werkgelegenheid 
 Hof van Cranendonck: impuls voor toerisme en economie. Zorgen om inpasbaarheid in omgeving 
 Optimaal ondernemersklimaat door samenwerking gemeente(n) en ondernemers, terugdringen regels 

 

 
 Geen verkooppunten van softdrugs in de gemeente 
 Veilige verkeersafwikkeling aan de zuidkant van Budel, Chijnsgoed en Hof van Cranendonck 

 

 
 Alleen doordachte, duurzame plannen laten doorgaan 
 Geld reserveren voor ontwikkelingen in het sociale domein, niet voor lantaarnpalen 

 

 
 De gemeente moet ondersteunen en faciliteren, niet bemoeien of overnemen 
 Gemeente is er voor de burger: klantvriendelijk, dienstverlenend, klein en met minder regels  

 

“Samen, Voor Elkaar!” 

Huisvesting op maat 
 

DE JEUGD  

 

HET VERENIGINGSLEVEN 

 

WONEN 

DE OMGEVING   Balans in wonen, werken, natuur en recreatie 

Investeren in de toekomst 
 

VEILIGHEID 

 

Samen sterk 

Een taak voor iedereen 

Ondernemen! 

DE OUDEREN 

 

ECONOMIE 

 

DE ZORG  

 

Cement van de samenleving 

Aanpakken! 

Keuzes voor vandaag en morgen 

De samenleving, niet de overheid 

HET GELD 

 

DE GEMEENTE 

 


