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Algemene beschouwingen 
6 november 2018; (het uitgesprokene geldt) 

 

Vandaag bespreken we de eerste programmabegroting van deze nieuwe raadsperiode. De eerste 

begroting van het nieuwe college en ook de eerste begroting waar de gemeenteraad zich in deze nieuwe 

samenstelling over mag uitspreken. Een begroting waarin het CDA het Waalres Akkoord goed herkend. 

 

Het CDA is allereerst blij dat er een financieel sluitende meerjarenbegroting ligt. Wij betreuren echter de 

verhoging van de afvalstoffenheffing. In het onderzoek naar inzamelvarianten is het voorkómen van 

verbrandingskosten voor ons een aandachtspunt. Toch ziet het CDA de begroting van een financieel 

gezonde gemeente. Ook dat is de Kracht van Waalre.  

 

Het CDA wil een aantal zaken uit de begroting belichten. Als eerste burgerparticipatie. Voor het CDA 

betekent dit dat we onze inwoners nog meer bij het beleid kunnen betrekken. Als positief voorbeeld wil 

ik het Wooncafé en het Groencafé noemen. Deze bijeenkomsten waren goed bezocht! Veel inwoners 

hebben hun mening over deze onderwerpen kunnen geven. Wij vinden dat zeker de beleidsthema’s die 

inwoners aanspreken en waar ze invloed op hebben samen met de inwoners verkend moeten worden. 

Dit geeft betere ideeën, beter draagvlak en een beter resultaat. 

 

Ontmoeten vindt het CDA belangrijk. Plekken faciliteren waar zowel ouderen als jongeren kunnen 

samenkomen en elkaar kunnen ontmoeten. De Pracht is het hart van Ekenrooi. Een centrum voor 

wijkgerichte activiteiten, die ook de wijkgrens wel eens overschrijden. Ik ben inwoner van De Voldijn 

maar kom ook in de Pracht en trouwens ook in het Klooster. De CDA-fractie ziet de ontwikkelingen rond 

het Klooster en ’t Hazzo met optimisme tegemoet. Het Huis van Waalre is bijna een jaar open en is het 

hart van de gemeente. Op de grens tussen Aalst en Waalre hebben we een schitterende plek voor wijk 

overschrijdende activiteiten. De bibliotheek op deze centrale plek midden tussen de twee dorpskernen 

heeft veel aanloop. Het is er altijd druk. 
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Om elkaar te kunnen ontmoeten, moet je ergens kunnen komen. Daar zien we verbeterruimte. Je ziet 

slijtage aan de straten en stoepen. Stenen die ongelijk liggen geven meer kans op vallen met alle 

gevolgen van dien. Op sommige plekken hobbel je van je fiets of scootmobiel. Daar ligt een opgave. En 

het mooie aan deze opgave is: wat kan Waalre hierdoor nog mooier worden! Het is goed dat hiervoor 

middelen in de begroting opgenomen zijn. Ook voor dit onderwerp geldt: samenwerken doe je samen. 

Samen met je inwoners, samen met je buurgemeenten, samen om tot een goed resultaat te komen. 

 

Het openbaar vervoer in de gemeente baart ons zorgen. Om elkaar te ontmoeten, binnen en buiten de 

gemeente, is een goed en betaalbaar openbaarvervoer stelsel nodig. Niet iedereen heeft de beschikking 

over een auto, en als ik eerlijk ben, zijn er ook mensen die ik liever geen auto zie rijden. Dan moet er een 

goed en betaalbaar alternatief zijn.  

De bus rijdt tegenwoordig voornamelijk door Waalre. Zeker als we straks Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer krijgen, de HOV-lijnen, ligt de uitdaging in hoe we wij de opstappunten komen. Hoe kom ik 

vanuit Waalre Dorp bij het treinstation in Eindhoven. Gelukkig hebben we de buurtbus op doordeweekse 

dagen. Bravoflex kan hier een aanvulling op zijn. En hierin wil ik benadrukken: Aanvulling. De uitdaging 

wordt een fijnmazig vervoersysteem om vanuit Aalst en Waalre bij de opstappunten van het HOV te 

komen. 

 

Het sociaal domein blijft een zorg domein. Er gaat veel geld naar de WMO en naar de jeugdzorg. Het CDA 

blijft achter de uitgangspunten ‘Persoonlijk en Dichtbij’ staan. Iedereen die zorg nodig heeft, moet deze 

krijgen. Wij vragen ons wel af welke maatregelen er genomen moeten worden om de zorg betaalbaar te 

houden. We hebben nu volledige keuzevrijheid voor de zorggebruikers. Moeten we daar niet eens 

kritisch naar gaan kijken? Wat zou het effect op de inwoners zijn en wat zou het effect op het beleid zijn 

als we de volledige keuzevrijheid loslaten. Juist om de zorg persoonlijk en dichtbij te houden. 

Preventie blijft belangrijk. Voorkomen is immers belangrijker dan genezen. Vorig jaar is €250.000 voor 

drie jaar beschikbaar gesteld voor preventie. Dat traject loopt en het CDA hoort in de loop van 2019 

graag de eerste resultaten van deze maatregelen.  

 

Ook Kunst en Cultuur kan bijdragen aan preventie. De CDA-fractie is daarom verheugd dat het opstellen 

van de startnotitie kunst en cultuur in 2019 plaatsvindt en ziet deze notitie graag tegemoet.  

Een mijlpaal in ons cultureel bestaan is het Eeuwfeest. In 2023 bestaat Waalre 100 jaar. En dat moet 

gevierd worden. Wij hebben al eerder aangegeven dat we een Wij Waalre-feest jaarlijks op kleine schaal 
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herhaald willen zien. Dat kan de aanloop zijn naar een knalfeest in 2023. Wij Waalre moet dan voor het 

CDA ook een plek krijgen in het kunst en cultuurbeleid. En wij zien het wel zitten om vooruitlopend toch 

een bedrag beschikbaar te stellen voor een Wij Waalre feest. Dit kan volgens het CDA bijdragen aan de 

saamhorigheid.  

 

Kom ik bij de Driehoek in Waalre: de tijdelijke parkeerplaats net na het stoplicht. Het CDA wil niet dat 

deze bebouwd wordt. Als je nu het centrum binnen komt rijden, heb je zicht op de boerderij aan de ene 

kant en zicht op de huizen en winkels aan de andere kant. Dit geeft een typisch dorps entree. Dat willen 

wij zou houden. In de begroting staat als project voor 2019 en ik citeer “Voor de toekomstige invulling 

van de ‘Driehoek’ (Willibrorduslaan-Blokvenlaan-Wollenbergstraat) zijn ruimtelijke kaders vastgesteld”. 

Deze opdracht kan voor het CDA worden: “Voor de toekomstige invulling van de ‘Driehoek’ zijn keuzes 

voor de invulling als parkeerplaats vastgesteld”. Voor het CDA zijn de functionele kaders duidelijk, 

namelijk een parkeerplaats, en de stedenbouwkundige kaders kunnen dus achterwege blijven. 

Dit heeft effect op de grondexploitatie van dit gebied. Wij zijn bereid deze consequenties voor lief te 

nemen. Het CDA komt daarom met een amendement om dit onderzoek te wijzigen. De strekking heb ik 

zojuist aangegeven en ik dien het hierbij in. 

 

Ik kom aan het eind van mijn verhaal. Er is nog veel te zeggen; over het toekomstperspectief voor ’t Laar 

en Hoevenakkers; over veiligheid als belangrijk onderwerp; over sluipverkeer wat zo veel mogelijk 

voorkomen moet worden; over duurzaamheid en zo voort. 

 

Ik wil het college, maar zeker ook de ambtenaren bedanken voor deze heldere begroting. Een duidelijke 

uitwerking van het Waalres Akkoord. Laten we er samen een mooi jaar van maken. 

 

 


