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 Waar staan wij voor? 

 

Onafhankelijk en Actief 

 

 De VKP is onafhankelijk 

De VKP is niet gekoppeld aan een religie, landelijke partij of slechts één dorp of 

onderwerp. De VKP heeft de mogelijkheid om objectief te kijken naar vraagstukken en 

deze vanuit alle invalshoeken te beoordelen, zonder daarbij gehinderd te worden door 

de beperkingen van een dergelijke koppeling. De VKP is daarmee een politieke partij 

voor alle inwoners van onze gemeente, ongeacht geloof of herkomst. 

 

 De VKP is kritisch, alert en denkt mee 

De VKP hecht aan een goede voorbereiding en zit daarmee kort op de bal als het gaat 

om de behandeling van vraagstukken in onze gemeente. Hiernaast draagt de VKP ook 

actief alternatieve voorstellen aan om tot een gewenste oplossing te komen indien wij 

ons niet kunnen vinden in hetgeen dat wordt voorgesteld vanuit het college of andere 

partijen. 

 

 De VKP is gedreven en vasthoudend 

De VKP streeft naar een duurzame verbetering van de leefbaarheid in onze gemeente. 

Ook bij complexe vraagstukken, waarbij lastige hobbels te nemen zijn, schuwen wij de 

discussie niet om de beste resultaten voor onze inwoners te behalen. Het gaat de VKP 

er hierbij om wat het voor onze inwoners zal opleveren, zowel nu als in de toekomst. 

 

 De VKP is actief en gedisciplineerd 

Volksvertegenwoordiging is wat ons betreft een serieuze en verantwoordelijke taak. 

Onze partij dankt haar bestaansrecht aan kiezers die in het stemhokje een bewuste 

keuze maken voor de VKP. Het is voor ons dan ook niet meer dan normaal om de 

belangen van diezelfde kiezer en alle andere inwoners van onze gemeente, zo goed 

mogelijk te behartigen. 

 

Sociaal en Betrouwbaar 

 

 De VKP kiest voor sociaal 

De VKP heeft als  uitgangspunt een zo groot mogelijke vrijheid van de mens. Daar past 

bij dat men respectvol omgaat met elkaar en zich verdraagzaam en sociaal opstelt. De 

VKP heeft hierin als politieke partij een voorbeeldfunctie en wij zullen dus altijd 

inhoudelijk de discussie blijven voeren. Respectvol omgaan met anderen en andere 
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meningen is de basis van een gezonde besluitvorming in onze gemeenteraad en het 

fundament van leefbaarheid in onze kernen. Het verenigingsleven en sociale instanties 

in onze gemeente en regio vervullen in die leefbaarheid een belangrijke rol.  

 

 Voor de VKP geldt: afspraak = afspraak 

Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid zijn voor de VKP erg belangrijk. Als wij als partij 

iets beloven of toezeggen, dan maken wij dat ook waar. De VKP hecht veel waarde aan 

integriteit, zeker ook bij het behandelen en beoordelen van gemeentelijke vraagstukken. 

Wij blijven daarbij openstaan voor goede argumenten en oplossingen van anderen. 

Onze partij vaart daarmee al jaren een solide, betrouwbare en standvastige koers. 

 

 Voor de VKP is gelijkwaardigheid vanzelfsprekend 

De VKP heeft zowel vrouwelijke als mannelijke gemeenteraadsleden. Bij de VKP geldt 

sowieso dat, man en vrouw, inwoners van grote en kleine kernen, jong en oud, 

commercieel en particulier, gezond en hulpbehoevend, arm en rijk, gelijkwaardig zijn. 

Eenieders belang behoort volgens ons dezelfde aandacht te krijgen. De VKP zal alle 

belangen realistisch tegen elkaar afwegen en te allen tijde meenemen in het vormen 

van haar standpunten. Echter, ook keuzes maken en prioriteiten bepalen horen daarbij 

en helaas betekent dit dat wij niet altijd aan ieders wensen kunnen voldoen. Dat is 

misschien geen leuke boodschap, maar het is wel eerlijk en duidelijk. 

 

 De VKP omarmt eigen verantwoordelijkheid 

Juist in onze kernen zijn eigen initiatief, saamhorigheid en betrokkenheid van inwoners, 

bedrijven en verenigingen extra belangrijk om te komen tot een zo leefbaar mogelijke 

samenleving, ook op lange termijn. Hiervan zijn in onze gemeente vele goede 

voorbeelden te noemen, veelal gedragen door vrijwilligers. De VKP draagt deze 

initiatieven een warm hart toe. Eigen Kweek uit Langenboom is hier een goed voorbeeld 

van maar ook de dorpsvisie "Wilbertoord vooruit". 

 

Toegankelijk en Lokaal 

 

 De VKP is er voor alle kernen 

Wij heten natuurlijk niet voor niets de VierKernenPartij. Als enige politieke partij in onze 

gemeente heeft de VKP uit iedere kern een gemeenteraadslid. Voor de VKP zijn alle 

kernen (Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord) even belangrijk.  

 

 De VKP staat dicht bij de mensen 

De VKP heeft als motto om met mensen te besluiten in plaats van over mensen. Dat 

betekent ook dat wij er alles aan doen om zo goed mogelijk te luisteren naar onze 

inwoners en ook zijn we betrokken bij het lokale verenigingsleven. Bij de VKP staat het 

samenwerken met maatschappelijke- en belangenorganisaties hoog op de agenda. 

Hierdoor zijn wij in staat om de behoeften van onze inwoners en dat wat er leeft in onze 

kernen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in de gemeentelijke politiek.  
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 De VKP is open en transparant 

Iedereen is welkom bij de VKP en is vrij om mee te praten. Daarom houden wij 

achterbanvergaderingen in alle kernen, hebben wij een informatieve en interactieve 

website en zijn onze fractieleden gemakkelijk bereikbaar. Heeft u dus een opmerking of 

vraag? Wij weten als politieke partij de weg binnen de gemeentelijke organisatie en 

zullen bovendien altijd zorgdragen voor een goede terugkoppeling. De VKP is er 

tenslotte voor u. Wij geven graag openheid over welke afwegingen wij als partij maken. 

De VKP heeft voor u dus geen geheimen en kent als partij geen dubbele agenda. 
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 Wat hebben we bereikt? 
 

 

 Algemeen 

De afgelopen bestuursperiode heeft de VKP niet alleen aandacht gevraagd, maar er 

zelf ook actief werk van gemaakt om de leefbaarheid en zelfredzaamheid voor en door 

onze inwoners te verbeteren. Onder aanvoering van onze VKP wethouder  

Erik van Daal is invulling gegeven aan de drie decentralisaties vanuit de rijksoverheid: 

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), Jeugdzorg en de Participatiewet. Hierbij 

stonden klanttevredenheid en burgerparticipatie centraal. Wij zijn er trots op dat wij als 

één van de eerste gemeenten in Nederland deze transities succesvol hadden afgerond. 

Hiervoor willen wij graag complimenten en onze dank uitspreken aan alle 

samenwerkende organisaties, onze inwoners en alle vrijwilligers die er samen voor 

zorgen dat wij in zo´n mooie gemeente kunnen wonen, werken en recreëren. 

 

Gemeenschappelijke regelingen 

Als gemeenten werken we op diverse gebieden samen. Meestal middels een gemeen-

schappelijke regeling. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen en verwerken van afval. De 

gemeenten dragen bij aan deze  gemeenschappelijke  regelingen veelal middels een 

bijdrage per inwoner. 

Op initiatief  van   de  VKP is door de gemeenteraad de notitie "grip  op  de  regionale 

samenwerkingsverbanden" vastgesteld.  Wat  de  VKP  betreft geeft deze notitie een 

prima aanzet  en  houvast om als gemeenteraad meer grip op deze gemeenschappe-

lijke regelingen te krijgen en te houden. 

 

Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur 
 

 Dienstverlening 

De VKP heeft al jaren veel aandacht gevraagd voor het organiseren van 

inspraakavonden om zo de inwoners, in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de 

planvorming en daarmee de invloed op de uiteindelijke invulling te vergroten. Het doet 

de VKP goed te constateren dat er ook gebruik gemaakt wordt van deze avonden, 

waarin we als VKP een actieve rol hadden in de organisatie . Dergelijke avonden zijn 

georganiseerd voor woningzoekenden (zowel jeugdigen als senioren). 

 

Sinds 1 januari 2014 heeft de gemeente Mill en Sint Hubert samen met de gemeenten 

Grave en Cuijk één ambtelijke organisatie. Er is inmiddels heel wat bereikt. Zo zijn, zoals 

eerder genoemd, de transities in het sociale domein goed verlopen. Tevens is er ingezet 

op het digitale loket, waarbij je als inwoner steeds meer zelf kunt regelen. Zo kun je 

bijvoorbeeld problemen (je kunt hierbij denken aan beschadigingen aan het wegdek) 

zelf digitaal melden via Fixi. Dit kan via de gemeentesite of via de Fixi-App. Uiteraard 

kun je ook nog altijd de meldingen telefonisch doen. 
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 Veiligheid 

Het naleven van (gemeentelijke) wet en regelgeving staat of valt bij het handhaven 

hiervan. Op verzoek van de VKP is in beeld gebracht wat er nodig is voor handhaving 

van de veiligheid en openbare orde in onze gemeente. Op basis van die uitkomst is de 

inzet van BOA´s (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar) van 250 uur naar 750 uur per 

jaar gegaan. Op initiatief van de VKP nemen we deel in Samen Sterk in Brabant. Zij 

controleren het buitengebied o.a. wat betreft het dumpen van afval en het wildcrossen. 
 

 Bestuur: Financiële positie 

De VKP heeft er de afgelopen jaren op toegezien dat er zuinig met het 

gemeenschapsgeld is omgesprongen. Mede door de flinke investeringen (Centrumplan, 

Brede School, Revitalisering 't Spoor, enz.) die er de afgelopen jaren zijn gedaan was 

het nodig om weer wat meer "vlees op de botten te krijgen". Hierdoor staat onze 

gemeente er nu weer financieel sterk voor met goede vooruitzichten voor de komende 

jaren. Wat de VKP betreft zetten we dit beleid voort. 

 

 Bestuur: Jaarrekening en begroting 

De gemeenteraad heeft 2 belangrijke momenten van financieel inzicht in het jaar. Hoe 

afgelopen jaar is geweest (de jaarrekening) en wat je de komende jaren gaat doen (de 

begroting). De VKP heeft zich er sterk voor gemaakt en er actief aan bijgedragen dat 

beide documenten veel beter leesbaar zijn geworden. In de jaarrekening en begroting 

krijg je een inzicht in de gemeentefinanciën op 1 A4-tje. 

 

 Bestuur: Politiek functioneren VKP 

De VKP heeft altijd en zal altijd op basis van inhoud politiek bedrijven. De 

raadsvoorstellen worden door onze partij altijd positief kritisch beoordeeld. Op het 

moment dat een voorstel wat ons betreft nog niet goed genoeg is, schromen wij niet, 

ondanks dat wij zelf in de coalitie zitten, om dan met het desbetreffende voorstel niet in 

te stemmen. Het college wordt dan verzocht op een later moment met een verbeterd 

voorstel te komen. 

Dit was bijvoorbeeld het geval bij de ontvlechting van De Meander, bij de verklaring van 

geen bedenkingen over de mestvergistingsinstallatie Princepeel en bij de herziening 

van het subsidiebeleid. 

Elk raadsvoorstel wordt door ons op deze wijze benaderd, waarbij we de mening van 

onze inwoners, betrokken verenigingen en instanties uiteraard erg belangrijk vinden. 

Voor elke raadsvergadering houden wij daarom openbare achterbanvergaderingen. 

Inbreng vanuit die vergaderingen worden dan door ons vertaald naar (schriftelijke) 

vragen tijdens de commissie en raadsvergaderingen. 

 

Openbare ruimte 
 

 Verkeersveiligheid N264 in Sint Hubert 

De VKP blijft de ontwikkelingen wat betreft N264 nauwlettend volgen, waarbij we er bij 

het college op aan hebben gedrongen dat de communicatie tijdig en op een juiste wijze 
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dient te geschieden. Hierbij dient er open overleg te zijn met alle betrokkenen, in het 

bijzonder met de Dorpsraad Sint Hubert. 

De VKP is zich er terdege van bewust dat helaas niet iedereen tevreden kan worden 

gesteld, maar zal zich uiteraard maximaal inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid 

van onze inwoners. 

 

 De Kuilen 

In 2017 zijn De Kuilen opgeleverd. Het zanddepot is opgeruimd en er is een prachtig 

nieuw wandelpad aangelegd. 

 

Bouwen, Wonen en Milieu 

 

 Informatieavonden woningbouw 

In 2017 is er door de werkgroep Toekomstvisie van de gemeenteraad een 

informatieavond specifiek over de woningbouw georganiseerd voor de jeugd. In 

navolging daarop is er ook één gehouden voor medioren en senioren. Beide avonden 

zijn zeer druk bezocht. De VKP speelt een actieve rol in de werkgroep Toekomstvisie 

en schroomt hierbij niet om het voortouw te nemen. 

 

 Grondprijzen 

Al jaren vragen wij als VKP aandacht voor het hanteren van verschillende grondprijzen. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een andere grondprijs per m2 afhankelijk van het 

voorzieningenniveau per kern of een lagere grondprijs als er energieneutraal gebouwd 

wordt. In juli 2017 is door een meerderheid van de raad een motie aangenomen waarbij 

het college de opdracht heeft gekregen dit verder uit te werken, zodat de raad hierover 

een goed besluit kan nemen. 

 

 Afvalstoffenheffing 

De VKP heeft middels een motie het verzoek gedaan de afvalstoffenheffing niet te 

verhogen in 2018. Aangezien er voldoende reserves zijn om hogere kosten op te 

vangen, hoeft dit niet aan de inwoners doorberekend te worden. Deze motie is door de 

volledige raad overgenomen. 

Deze actie om de, bij de burger verkregen, te veel ontvangen bedragen terug te geven, 

heeft de VKP reeds eerder met succes ondernomen. Als de financiële situatie dit toelaat 

zullen we dit in de toekomst blijven doen. 

 

 OZB 

Na jaren van verhoging van de OZB om het huishoudboekje van de gemeente op orde 

te krijgen, staat onze gemeente er financieel weer goed voor. Mede hierdoor kunnen 

we ervoor zorgen dat de lasten van onze inwoners dit jaar niet verder stijgen. De VKP 

heeft middels een motie het verzoek gedaan om de OZB niet te verhogen voor 2018. 

Deze motie is door de volledige raad overgenomen. 
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Kind, Cultuur en Sport 

 

 Onderwijs 

De afgelopen jaren hebben we vaak aandacht gevraagd voor de demografische 

ontwikkelingen zoals vergrijzing en bevolkingskrimp. Dit betekent voor onze gemeente 

op korte termijn minder kinderen, waardoor schoollokalen leeg komen te staan. Het 

behouden van kwalitatief basisonderwijs in onze gemeente is daarbij voor de VKP het 

uitgangspunt. Regelmatig is er overleg tussen de schoolbesturen en de 

portefeuillehouder (VKP wethouder Erik van Daal) om deze ontwikkelingen goed te 

volgen en waar nodig actie te ondernemen en mede te ondersteunen. 

Daarbij is de VKP van mening dat wij alle mogelijkheden, waarover wij als gemeente 

beschikken, in moeten zetten om het middelbaar onderwijs met de vestiging van het 

Merlet in Mill te behouden. De VKP is er trots op dat deze ´Excellente school´ in onze 

gemeente staat en we zijn ervan overtuigd dat het Merlet in Mill met recht deze status 

heeft juist vanwege het kleinschalige karakter. 

Of de toekomst van het middelbaar onderwijs middels de traditionele onderwijsvorm 

moet zijn, is voor de VKP de vraag. We staan open voor vernieuwing: de VKP gaat 

daarbij graag in gesprek met de betrokken schoolbesturen over het handhaven van 

middelbaar onderwijs in onze gemeente door bijvoorbeeld op termijn het vestigen van 

een “tienerschool”. 

 

 Cultuur 

In de afgelopen bestuursperiode is de gemeente Mill en Sint Hubert uit het 

samenwerkingsverband met De Meander gestapt. Haar taken zijn o.a. overgebracht 

naar de verschillende harmonieën. Dit naar tevredenheid van de leerlingen en de 

harmonieën zelf. Deze overgang heeft ook nog voor financiële voordelen voor zowel de 

harmonieën als onze gemeente gezorgd.  

 

 Sport 

Door inzet van een combinatiefunctionaris tijdens het sporten van kinderen op de 

basisschool, worden zij gestimuleerd om meer te sporten. De basis voor een actief en 

gezond leven is hiermee gelegd. 

 

 De Tweesprong 

Na jaren van onzekerheid is er in deze bestuursperiode een overeenkomst gesloten met 

de scouting van Langenboom over het gebruik van de Tweesprong. De VKP heeft hierbij 

door de zure appel gebeten  wat uiteindelijk heeft geleid tot een positieve nasmaak voor 

de gebruikers van de Tweesprong. We staan hierbij nog steeds achter de tekst in ons 

vorige verkiezingsprogramma: "Wat de VKP betreft blijft de Tweesprong in Langenboom 

een volwaardig jeugdhonk met voldoende ruimte voor het uitoefenen van zijn 

activiteiten".  
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Maatschappelijke zaken 
 

 Subsidiestelsel 

Het oude subsidiestelsel is herzien. Het nieuwe stelsel is naar onze mening eerlijk en 

overzichtelijk: gelijksoortige verenigingen krijgen voor hun maatschappelijke bijdrage 

dezelfde waardering. 

Achter de schermen is er met de raadsfracties hard gewerkt aan de voorbereiding van 

het nieuwe subsidiestelsel, waarbij alle fracties hun steun hieraan hebben gegeven. 

We betreuren het dat deze steun in de openbaarheid er niet altijd was. Wij staan als 

VKP nog steeds volledig achter de herziening van het subsidiestelsel, ook al beseffen 

we ons terdege dat dit voor sommige verenigingen een nadelig effect heeft gehad. Maar 

naar onze mening is er nu een verantwoord, eerlijk en overzichtelijk subsidiestelsel. 

Periodiek zal dit nieuwe stelsel geëvalueerd worden om eventuele onvolkomenheden 

te herstellen. 

 

 Gemeenschapsaccommodaties 

Het heeft enige jaren geduurd maar dankzij een initiatiefvoorstel van de VKP is het 

tenslotte gelukt om alle gemeenschapsaccommodaties vrij toegankelijk te maken voor 

iedereen met een beperking. Mede op verzoek van de VKP is er onderzoek gedaan 

naar energiebesparende maatregelen voor de gemeenschapsaccommodaties. De 

uitvoering hiervan zal op korte termijn gaan starten. 

 

 Leefbaarheidsbudget 

Op verzoek van de VKP is het leefbaarheidsbudget aangevuld, zodat er weer nieuwe 

burgerinitiatieven ontplooid kunnen worden. 

 

 Klanttevredenheid WMO 

In het klanttevredenheidsonderzoek WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), dat 

is uitgevoerd over 2015 en 2016, hebben we als gemeente de top 15 van Nederland 

bereikt. Dat is een prestatie om trots op te zijn maar dat betekent niet dat we er al zijn: 

er dient doorlopend aandacht te zijn voor klanttevredenheid. 
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 Speerpunten 

 

Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur 

Dienstverlening 

 Klantvriendelijkheid 

De gemeente dient een klantvriendelijke organisatie te zijn, waarbij gedacht wordt in 

mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden. 

 

 Deregulering 

De VKP pleit voor vermindering/vereenvoudiging van de  gemeentelijke regelgeving. Dit 

vraagt wel om een eigen verantwoordelijkheid van inwoners, verenigingen en bedrijven. 

Ook door de Rijksoverheid wordt hieraan gewerkt in de vorm van bijvoorbeeld de 

Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Hierin worden 26 wetten omgezet in 1 

nieuwe wet. 

 

Veiligheid 

 Handhaving 

De VKP vindt dat iedere inwoner zich aan de regelgeving dient te houden. Wanneer dit 

niet gebeurt dan dient er handhavend opgetreden te worden. Dit kan zijn door de politie, 

maar voor lichtere vergrijpen kunnen daar prima de reeds beschikbare BOA’s 

(Buitengewoon Opsporing Ambtenaren) ingezet worden. Speciale aandacht dient er te 

zijn voor het buitengebied waar met name het dumpen van afval een steeds groter 

wordend probleem is. Vooral daar waar het gaat om druggerelateerde activiteiten. 

 

Bestuur 

 Actief burgerschap 

De burgers worden nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het 

lokale beleid. Dit kan door de benoeming van burgerleden in de raad- en 

adviescommissies, spreekrecht in commissie- en raadsvergaderingen en deelname aan 

het inwonerspanel. Maar ook door burgers, in een vroegtijdig stadium, actief te 

betrekken middels bijvoorbeeld informatie-  en inspraakbijeenkomsten. De VKP zal 

daarbij de argumenten en gevoelens van de inwoners te allen tijde betrekken bij het 

nemen van haar besluiten. 
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 Zelfstandigheid 

De VKP legt bij de invulling en uitvoering van beleid steevast de nadruk op bestuurlijke 

samenwerking daar waar het daadwerkelijk iets oplevert. Denk hierbij aan een betere 

kwaliteit van dienstverlening, minder kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie en 

daardoor minder kosten voor onze inwoners.  

Wel vinden we dat we daarin eerlijk dienen te zijn naar onze inwoners: door de 

verschuiving van taken door de rijksoverheid naar de gemeente lijkt de 

houdbaarheidsdatum van een bestuurlijk zelfstandige kleine gemeente eindig. Dat 

hebben wij ook in ons verkiezingsprogramma in 2014 reeds aangegeven. 

Mocht de zelfstandigheid van de gemeente Mill en Sint Hubert ter discussie komen dan 

is de VKP voorstander van één CGM gemeente (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, ruim 

45.000 inwoners) omdat, wat de VKP betreft, de opschaling naar één gemeente Land 

van Cuijk (bijna 90.000 inwoners) te grootschalig is. De afstand tussen bestuur en 

inwoners wordt dan naar onze mening veel te groot terwijl daarin juist de kracht zit van 

onze huidige gemeente. Voorstanders van één gemeente Land van Cuijk geven aan dat 

je dan met een ´Kernendemocratie´ moet gaan werken. De VKP is van mening dat we 

dit soort zaken vooral niet op moeten leggen, maar dat deze van onderop (vanuit de 

samenleving zelf) dienen te komen. Binnen de gemeente Mill en Sint Hubert werkten 

wij de afgelopen raadsperiode al volgens dit principe. Met resultaat dat gezien mag 

worden en waar wij als VKP trots op zijn. Als voorbeeld het ontstaan van actieve dorps- 

en wijkraden en o.a. de zorgcoöperaties in de diverse kernen met een grote deelname 

van vele vrijwilligers. Een mogelijk opgelegde fusie of samenvoeging van meerdere 

gemeenten in het Land van Cuijk zal de VKP in een uiterst geval en enkel en alleen 

accepteren wanneer wij er volledig van overtuigd zijn dat onze kernen (en dus onze 

inwoners en verenigingen) daar ook daadwerkelijk klaar voor zijn en een dergelijke 

keuze in hun belang is. Voor de VKP staat namelijk het belang van onze inwoners 

voorop en dat zal altijd leidend zijn in de beslissingen die we nemen! 

 

 Burgerinitiatief 

De VKP is groot voorstander van samenwerkingsverbanden vanuit de gemeenschap 

zelf zoals een dorpsraad, een zorgcoöperatie, huiskamerprojecten, etc., die de 

betrokkenheid van en leefbaarheid voor de inwoners versterken. Om burgerinitiatief te 

stimuleren is er het leefbaarheidsbudget. In het verleden is hiervan gebruik gemaakt 

o.a. voor oprichting van de zorgcoöperaties, maar ook bijv. voor een openbare 

boekenkast in een gemeenschapsaccommodatie. We vinden het belangrijk dat er 

voldoende geld aanwezig is binnen dit leefbaarheidsbudget om nieuwe 

burgerinitiatieven eenmalig financieel te kunnen blijven ondersteunen. 

 

 Belastingen 

De VKP is van mening dat de opbrengsten van leges en de rioolheffing in afstemming 

dienen te zijn met de daarvoor gemaakte kosten. Wat betreft de afvalstoffen- en 

reinigingsheffing zal de VKP de ontwikkelingen altijd kritisch blijven volgen en daar waar 

nodig met gewijzigde voorstellen komen. Eventuele verhoging van de OZB- tarieven is, 

wat de VKP betreft, geen automatisme maar (indien nodig) een weloverwogen keuze. 
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 Gemeenschappelijke regelingen 

Als gemeenten werken we op diverse gebieden samen. Meestal middels een 

gemeenschappelijke regeling. De VKP is positief kritisch en zal blijven kijken naar het 

functioneren van deze samenwerkingsverbanden en op welke wijze er met ons 

gemeenschapsgeld wordt omgegaan. Indien nodig zullen we ook andere 

gemeenteraden hier actief bij betrekken als we vinden dat een gemeenschappelijke 

regeling niet goed met "ons" geld omgaat.  

Speciale aandacht is er voor de 12 projecten binnen de "Samenwerking Land van Cuijk". 

Op dit moment zijn een aantal van deze 12 projecten afgerond. De voortgang van de 

lopende projecten zullen wij als VKP kritisch maar zeker ook vol vertrouwen blijven 

volgen. De VKP denkt daarnaast actief mee in het aandragen van nieuwe projecten 

voor de "Samenwerking Land van Cuijk" weliswaar binnen de huidige beschikbaar 

gestelde budgetten. 

 

Openbare ruimte 

 

 Wegen 

De VKP is voor goed onderhouden wegen, fiets- en wandelpaden. Hierbij dient rekening 

gehouden te worden met de mindervalide medemens. Wij ondersteunen dan ook een 

goede samenwerking met het Verkeersplatform en het Platform Gehandicaptenbeleid. 

Daarnaast dienen wij te waken voor "kapitaalsvernietiging" op die plaatsen waar het 

onderhoudsniveau van de wegen onder het gewenste niveau dreigt te raken. Wat de 

VKP betreft zal op korte termijn een onderzoek naar de staat en onderhoud van de 

wegen in onze gemeente gestart moeten worden Zo krijgen we in beeld waar en welke 

acties ondernomen dienen te worden en wat hiervan de financiële consequenties voor 

de korte- en langere termijn zijn. Ook zijn we voor goed onderhouden bermen, waarbij 

er wel onderscheid gemaakt dient te worden tussen bermen langs wegen die intensief 

gebruikt worden en wegen die minder intensief gebruikt worden. 

De VKP is ook voor het inzetten van burgers om zo een beter onderhoudsniveau te 

bereiken. Denk hierbij aan een buurtvereniging die het onderhoud van de openbare 

ruimte in hun buurt verricht tegen een vergoeding. 

 

 Onbetaald parkeren 

De VKP blijft voor onbetaald parkeren zowel bij  het recreatie gedeelte van De Kuilen 

als in het centrum van Mill. Het gebruik van de parkeerschijf in het centrum van Mill zal 

wat ons betreft blijven bestaan, aangezien het voor een goede doorstroming zorgt. Voor 

velen buiten onze gemeente is dit ook de reden om in Mill boodschappen te komen 

doen.  

 

 N264 

De VKP blijft aandacht vragen voor de ontwikkelingen betreffende de N264. Het 

realiseren van een rondweg om Haps en de toename van het verkeer zal ongetwijfeld 

consequenties hebben voor het dorp Sint Hubert. De gemeente moet hierover, ons 

inziens, in gesprek blijven met de inwoners door goed contact te onderhouden en vooral 



 

VierKernenPartij 2018-2022: “Met voor de samenleving” 

te communiceren met de Dorpsraad Sint Hubert en overige belanghebbenden. Ook 

moet er geregeld contact zijn door en met de provincie betreffende de ontwikkelingen 

en stand van zaken. Het gaat immers om een provinciale weg met grote lokale belangen 

op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. 

 

 Jeugd 

Wij vinden het belangrijk dat de jeugd de ruimte krijgt om buiten te spelen en te 

verblijven. Naast de bestaande speelplekken voor de jeugd, op de diverse locaties in de 

dorpen en wijken, is de VKP voorstander van het creëren van natuurlijk speelgroen. Dit 

in goed overleg met de omwonenden. 

 

 Openbaar vervoer 

Behoud van de hoofdverbindingen voor het openbaar vervoer binnen de gemeente Mill 

en Sint Hubert is het uitgangspunt. Aansluitend hierop zullen alternatieve 

vervoersinitiatieven gestimuleerd moeten worden om de mobiliteit van alle inwoners te 

vergroten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een buurttaxi, maar ook aan initiatieven waarbij 

vrijwilligers tegen onkostenvergoeding mee boodschappen doen of naar het ziekenhuis 

gaan. De inzet van vrijwilligers wordt vaak gecoördineerd door dorpsraden, 

zorgcoöperaties of de SWOM. 

 

 De Kuilen 

De VKP staat er nog altijd achter om De Kuilen dè natuurparel in onze gemeente te 

laten zijn. Kosten voor onderhoud zullen gegenereerd moeten worden uit vormen van 

extensieve recreatie in combinatie met het toestaan van incidentele evenementen. De 

VKP gaat op korte termijn graag de discussie aan met betrekking tot de toekomst en 

exploitatie van dit gebied. 

 

Bouwen, Wonen en Milieu 
 

 Woningbouw algemeen 

De VKP zal zich blijven inzetten voor woningbouw in alle vier de kernen. Voldoende 

betaalbare mogelijkheden aan woningzoekenden -met name starters en 

alleenstaanden- bieden is van essentieel belang voor het in standhouden van de 

basisvoorzieningen en het verenigingsleven in de kernen. Hierbij ondersteunen wij de 

mogelijkheden voor particuliere initiatieven, zowel individueel als in CPO (Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap). De VKP is voorstander van energiezuinig bouwen om 

zo te komen tot nul op de meter. 

Voor het ontwikkelen van woningbouw en utiliteitsbouw (bijv. scholen, sporthallen en 

winkels) dient er professionele expertise binnen de ambtelijke organisatie aanwezig te 

zijn. 

 

 Kleinschalige woonvormen 

De VKP vindt het belangrijk dat er ook kleinschalige woonvormen gebouwd worden voor 

mensen met een beperking. Maar ook om bijvoorbeeld jongeren en senioren 

gezamenlijk te laten wonen in bijvoorbeeld woonhofjes. 
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 Levensloopbestendige woningbouw 

De VKP is van mening dat er voor ouderen, die graag in hun eigen dorp willen blijven 

wonen, meer levensloopbestendige woningbouw moet plaatsvinden. Hier ligt voor onze 

gemeente, volgens de VKP, een verplichting en een actievere rol bij Mooiland 

Maasland. Daarnaast dient er voldoende balans te zijn in het woningaanbod per kern / 

wijk om de leefbaarheid in de desbetreffende kern of wijk te bevorderen. Ook hierin 

verwacht de VKP een actievere rol en daadwerkelijk actie van  Mooiland Maasland. 

 

 Wonen en milieu/volksgezondheid 

De VKP heeft consequent aandacht voor ontwikkelingen die zich buiten onze 

gemeentegrenzen afspelen, maar die grote gevolgen kunnen hebben voor onze eigen 

inwoners qua leefbaarheid en vooral de volksgezondheid. Denk hierbij aan de 

schaalvergroting binnen de (intensieve)veehouderij met aanverwante mest- bewerking- 

en vergistingsinstallaties. 

Daarnaast baart de vervanging van de F-16 door de JSF op vliegbasis Volkel de VKP 

zorgen. In samenwerking met de Provincie en de buurgemeenten Landerd en Uden zal 

de gemeente Mill en Sint Hubert  alle mogelijkheden (binnen de wettelijke kaders) 

moeten benutten om de overlast voor onze inwoners tot een minimum te beperken en 

de volksgezondheid te kunnen garanderen. 

 

 Omgevingswet 

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet brengt 26 wetten over onder 

meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen terug naar 1 wet. De VKP 

vindt het belangrijk dat naast de gemeenteraad alle belanghebbenden en betrokken 

instanties gelijktijdig geïnformeerd en betrokken worden bij de invulling en uitvoering 

van deze wet, waarbij participatie een belangrijke rol gaat spelen. Daarnaast is het 

belangrijk om de invulling en uitvoering van dit beleid af te stemmen met onze 

buurgemeenten. 

 

Kind, Cultuur en Sport 
 

 Kind & Sport 

De VKP vindt het erg belangrijk dat de jeugd in onze gemeente gestimuleerd wordt om 

actief aan sport deel te nemen. Speciale aandacht dient er te zijn voor de jongeren met 

een beperking (o.a. het faciliteren van YAHOE).  

De VKP is er voorstander van om de combinatiefunctionaris in te blijven zetten om zo 

sporten te stimuleren. Niet alleen sporten is belangrijk maar ook goede voeding. De 

VKP ondersteunt dan ook het initiatief "een Goei Leven in het Land van Cuijk". Dit 

initiatief is opgestart door Ontdek Mill en enkele ondernemers en is nu Land van Cuijk 

breed opgepakt en zal zijn vervolg krijgen. 

De VKP ziet graag dat onze gemeente zich aansluit bij Jongeren Op Gezond Gewicht 

(JOGG). Dit is een landelijke beweging waarbij diverse partners (waaronder 
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supermarkten en verzekeringsmaatschappijen) zich inzetten om gezond eten en 

bewegen voor jongeren van nul tot 18 jaar gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. 

 

 Basisonderwijs 

Mede doordat het leerlingaantal terugloopt, is er binnen het basisonderwijs voor 

gekozen om les te geven in zogenaamde units. Deze manier van lesgeven heeft als 

voordeel dat leerlingen in hun eigen tempo het juiste onderwijs kunnen volgen. Een 

ander voordeel is dat er meerdere leergangen in 1 klas kunnen zitten wat inspeelt op de 

krimp. De VKP staat positief tegenover deze ontwikkelingen en zal deze nauwgezet 

blijven volgen. 
 

 Kunst 

De kunst die onze gemeente bezit dient behouden te blijven. De VKP is echter geen 

voorstander van het uitgeven van grote bedragen voor realisatie van nieuwe 

kunstobjecten.  

 

 Cultuur 

Het in stand houden van herinneringen aan de cultuur van het verleden dient door de 

gemeente gestimuleerd te worden. Denk daarbij aan het ondersteunen van o.a. het  

St. Barbara gilde uit Sint Hubert. Daarnaast dient de gemeente de lokale 

heemkundekringen te ondersteunen in hun voortbestaan en het bewaren van ons 

historisch materiaal. 

 

Maatschappelijke zaken 
 

 Basisvoorzieningen 

De VKP is voor het behoud van de basisvoorzieningen in alle kernen zoals faciliteiten 

voor het verenigingsleven, een basisschool en een gemeenschapsaccommodatie. 

Hierbij hebben de inwoners, wat de VKP betreft, een hoge mate van "eigen inbreng en 

medeverantwoordelijkheid". Iedere inwoner dient zich (actief) betrokken te voelen bij 

zijn of haar leefomgeving (binnen zijn/haar mogelijkheden). Het zorgen voor 

basisvoorzieningen kan ertoe bijdragen dat mensen zich minder snel eenzaam voelen, 

maar ook dat ze sporten en daardoor langer gezond blijven. 

 

 Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO 

Sinds 2015 voert de gemeente zelf de WMO uit. Uit een onafhankelijk 

onderzoeksrapport blijkt dat we dit goed doen. Dat wil niet zeggen dat er naar onze 

mening niets verbeterd zou kunnen worden. De VKP zal hier aandacht voor blijven 

vragen, vooral als het gaat om ondersteuning geven aan mantelzorgers en vrijwilligers. 

 

 Jeugdzorg 

De jeugdzorg wordt door onze gemeente zowel met lokale als regionale partijen 

opgepakt. Het Basisteam Jeugd en Gezin is hierbij een belangrijke schakel. Naast het 

houden van preventie- en voorlichtingsbijeenkomsten op o.a. het gebied van alcohol en 
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drugs proberen we door het adequaat oppakken van ontstane situaties duurdere zorg 

op de langere termijn te voorkomen. 

Er zal altijd voor de best mogelijke zorg gekozen moeten worden. De gemeente heeft 

immers de zorgplicht en als VKP zullen we er op toezien dat hier ook aan wordt voldaan. 
 

 Onderwijs & ondernemers 

De VKP vindt het belangrijk dat er goede afstemming is tussen het onderwijsaanbod en 

de vraag naar goed geschoold personeel vanuit de bedrijven in onze regio. Goed 

overleg tussen onderwijs, ondernemers en overheid is hierbij noodzakelijk ter 

voorkoming van (jeugd)werkloosheid. 

Om die reden ondersteunen we Agrifood Capital die er o.a. werk van maakt het 

onderwijs af te stemmen op de arbeidsmarkt (met resultaat). 

 

 Uitkeringen 

De VKP pleit voor "werken wie werken kan", maar daarnaast ook voor een goed vangnet 

voor wie dat nodig heeft. Niemand hoeft aan de zijkant toe te kijken of tussen de wal en 

het schip te belanden. Wat het verrichten van "betaalde arbeid" betreft dringt de VKP 

er, via het college, bij de rijksoverheid op aan dat er een reëlere beloning op het 

verrichten van arbeid naar vermogen komt. 

 

 Ouderenbeleid 

De VKP is voor constructief overleg tussen gemeente, KBO’s, SWOM en Lokaal 

Beraad om te komen tot de uitvoering van het ouderenbeleid in de gemeente Mill en 

Sint Hubert, waarbij de gemeente de vereiste regierol op zich neemt. 

 

 Dementievriendelijke gemeente 

De VKP pleit ervoor dat gemeente Mill en Sint Hubert een dementie-vriendelijke 

gemeente wordt. Door toenemende vergrijzing van onze samenleving zal dit een steeds 

belangrijker item worden waarvan de impact door velen nog onderschat wordt. In een 

dementievriendelijke gemeenschap kunnen mensen met dementie mee blijven doen in 

het dagelijks leven, zoals boodschappen doen en lid blijven van een sportclub. 

 

 Vrijwilligers 

De VKP is van mening dat we als gemeente vrijwilligers zo veel mogelijk moeten 

ondersteunen. Speciale aandacht dient er te zijn voor de mantelzorgers. Doordat we 

tegenwoordig bij de zorgverlening kijken naar wat de cliënt zelf nog kan, binnen zijn 

eigen netwerk, kan dit extra druk geven op de mantelzorger. 

De VKP is van mening dat we zorgvuldig om moeten gaan met deze druk op een 

mantelzorger of een andere vrijwillige zorgverlener. Als de belasting van de 

mantelzorger te hoog dreigt te worden dienen er, wat de VKP betreft, mogelijkheden te 

zijn om professionele zorg in te zetten om de mantelzorger (tijdelijk) te ontlasten. 

 


