


Inleiding

Vught is een topgemeente om in te wonen. Niet 
alleen vanwege het hoge niveau aan voorzienin-
gen, de mooie omgeving, de goede ligging, maar 
vooral ook door de actieve inwoners van Vught 
en Cromvoirt. Door dit alles is Vught een 
gemeente om trots op te zijn. 

D66 wil ook de komende jaren door met het 
verder verhogen van de kwaliteit van Vught. 

We staan de komende jaren voor grote uitdagin-
gen. De aanleg van het verdiepte spoor en de 
verbetering van de N65 zijn zeer ingrijpend, maar 
ook het verder verduurzamen van de gemeente 
blijft een belangrijk punt in ons programma. In 
uitgebreide hoofdstukken geven we onze visie 
hierop. 

Vught is de op twee na duurzaamste gemeente 
van Nederland. Of het nou gaat om ecologie, eco-
nomie of sociaal-cultureel vlak: Vught is op alle 
terreinen een voorbeeld voor andere gemeenten. 
D66 zet in op versterking van het beleid, zodat 
deze koppositie behouden blijft. 

De rode draad in ons programma is duurzaam-
heid, infrastructuur, gezondheid, meedoen naar 
vermogen en het creëren van kansen voor jeugd 
en jongeren. 

Een gezond en vitaal Vught gaat veel verder dan 
volksgezondheid. Dat gaat over goede accommo-
daties om te sporten en te bewegen natuurlijk, 
maar ook over gezonde mobiliteit, gezonde 
wijken, gezonde scholen, gezonde lucht en 
gezond blijven door middel van preventie. Daar-
bij hoort dat iedereen mee kan doen in Vught. 
Zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en 
talentontwikkeling staan daarbij voorop. Inwo-
ners die het op eigen kracht niet kunnen, worden 
op weg geholpen.

Kunst en cultuur zijn belangrijk omdat deze bij-
dragen aan persoonlijke ontwikkeling, lokale eco-
nomie, prettig wonen, het stimuleren van toeris-
me en de vrijetijdsbesteding. 

Dat Vught een zelfstandige gemeente moet 
blijven, staat voor D66 buiten kijf. Toekomstbe-
stendig gemeentelijk beleid en een gezonde 
financiële positie zijn en blijven hierbij van groot 
belang. Ook de komende jaren zet D66 zich weer 
voor de volle honderd procent in voor een 
gezond, leefbaar en duurzaam Vught. Daarbij 
blijven we zoeken naar én experimenteren met 
nieuwe manieren om de kloof tussen inwoners 
en politiek te verkleinen. Daar zijn we ook de 
komende volle periode actief mee bezig. 

D66 Vught staat voor kwaliteit, duurzaamheid, 
vitaliteit en cultuur, waarbij iedereen mee kan 
doen. Met z’n allen maken we Vught nóg mooier. 
Daar gaan we 100% voor. 
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Vught bereikbaar en leefbaar

Vught gaat op de schop. Voor meer dan 650 mil-
joen euro wordt een groot deel van het spoor 
verdiept aangelegd en wordt de N65 verbeterd. 
Het is onmogelijk om deze investering in de leef-
baarheid van Vught te realiseren zonder overlast, 
maar die moet wel tot een minimum worden be-
perkt.

Het kan niet zo zijn dat het eindresultaat van de 
spoorverdieping een kale tunnelbak is en dat 
Vught daarna aan de lat staat om de hele omge-
ving daarvan zelf in te richten. We zetten in op 
een groene spoorzone van hoge kwaliteit. D66 
vindt het belangrijk dat aanwonenden invloed 
hebben op de uiteindelijke inrichting in hun 
buurt. Aanwonenden die niet profiteren van het 
verdiept spoor of het verdiept spoor dicht bij hun 
huis krijgen, worden in de openbare ruimte 
tegemoetgekomen. Zo willen we bijvoorbeeld au-
toluwe straten of fietsstraten tussen de huizen en 
het spoor/de spoorbak. 

De aanpassingen aan de N65 zijn voor D66 een 
eerste stap naar de definitieve oplossing. De 
maatregelen zorgen voor een verbetering van de 
huidige situatie. Vooral voor fietsers en wande-
laars wordt de oversteek comfortabeler, makkelij-
ker en bovenal veiliger. Maar het kan beter. D66 
zal zich blijven inzetten dat op termijn ook de 
kruising Vijverbosweg/Boslaan verdiept wordt 
aangelegd. Indien de financiële middelen het 
toelaten, moet de N65 tussen het kruispunt Hel-
voirtseweg/Kennedylaan en de De Bréautélaan 
nu al (voor een deel) worden verdiept. Met lagere 
geluidsschermen zal de weg landschappelijk 
beter ingepast worden en de kwaliteit van de 
leefomgeving gaat fors omhoog. De verhogingen 
van de N65 in de afgelopen jaren worden bij die 
werkzaamheden in ieder geval ongedaan ge-
maakt. D66 wil af van de aanduiding A65 tussen 

de A2 en de komgrens. Dit kleine stukje weg kan 
beter N65 worden. Hierdoor kan de snelheid 
omlaag naar 80 kilometer per uur, waarmee 
vrachtverkeer ontmoedigd wordt om bij knoop-
punt Vught de N65 op te rijden. D66 wil dat de 
onderdoorgang bij de Laagstraat/Wolfskamer-
weg zo snel mogelijk wordt aangelegd. Deze 
ontsluiting heeft de hoogste prioriteit om de 
verkeersstromen tijdens de ombouw van spoor 
en N65 te garanderen. 

Nu de hoofdwegenstructuur van Vught vrijwel op 
orde is, is het noodzakelijk dat er een masterplan 
komt voor de wegen en straten rondom spoor en 
N65, zodat die na de aanpassingen adequaat 
aansluiten in de nieuwe omgeving. Waar mogelijk 
wordt de omrij-tijd in Vught verkort. Regina Coeli 
en het Maurick College worden na het vervallen 
van de aansluiting van de Martinilaan op de N65 
goed ontsloten. 

Het aantal aanmeldingen voor de opkooprege-
ling van huizen langs het spoor zal in de pilot-pe-
riode aantonen of de regeling moet blijven zoals 
hij nu is. Na de pilot vinden we het belangrijk dat 
de zogenoemde vangnetregeling grondig wordt 
geëvalueerd en zo nodig wordt aangepast, reke-
ning houdend met de doelgroep. 
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Los van de regeling blijft het van groot belang 
dat de gemeente het intensieve contact met 
spoorbewoners en de aanwonenden van de N65 
continueert. Het is goed dat het omgevingsma-
nagement vrijwel al deze mensen persoonlijk 
kent. Deze groep is zeer divers en vraagt dan 
ook om een dito benadering. 

De openbare ruimte is een visitekaartje van 
Vught en blijft van een hoog niveau. D66 wil 
meer ruimte voor biodiversiteit in bermen. Zieke 
bomen in straten moeten worden vervangen. 
D66 wil in straten verschillende boomsoorten om 
kaalslag te voorkomen (die bijvoorbeeld zou 
kunnen ontstaan als bij een bepaalde soort 
bomen een ziekte uitbreekt). Ideeën in de open-
bare ruimte van buurten en omwonenden 
worden bij een aantoonbaar groot draagvlak uit-
gevoerd. 

Om het de fietser zo gemakkelijk mogelijk te 
maken is het van belang dat Vught meewerkt 
aan regionale investeringen in fietssnelwegen. 
D66 zet in op twee fietssnelwegen vanuit Vught 
naar Den Bosch: naar het Bossche centrum en 
naar het Paleiskwartier. Fietsers gaan van de 
drukke rotonde bij Van der Valk af en het hellings-
vlak wordt veel minder steil. Fietspaden binnen 
Vught sluiten altijd aan. Dat klinkt logisch, maar 
we willen niet meer zoals in het verleden, dat een 
tweerichtingenfietspad opeens ergens eindigt en 
er vervolgens onoverzichtelijke verkeerspleinen 
ontstaan zoals de ovonde bij de Martinilaan. 

Duurzaam energieverbruik en luchtkwaliteit staan 
de komende jaren hoog op de (inter)nationale en 
lokale agenda’s, ook in Vught. D66 wil graag het 
elektrisch rijden stimuleren. Daarvoor zijn meer 
laadpalen voor fiets en auto nodig. Maar ook 
autobussen en ander vrachtverkeer rijden door 
en langs Vught. Dat brengt herrie en luchtvervui-
ling met zich mee en D66 wil dan ook dat die 
worden gereduceerd en het liefst tot nul. 

De verkeer-intensiviteit in Vught is de afgelopen 
jaren enorm toegenomen, onder andere door de 
verbreding van de A2 en de groeiende economie. 
Daardoor is de uitstoot en geluidsbelasting even-
eens toegenomen. Om het ‘Vughtse probleem’ te 
blijven onderstrepen dient de gemeente 
regelmatig, liefst permanent, metingen naar 
geluid, fijnstof en schadelijke stoffen zoals stik-
stofdioxide te laten uitvoeren op belangrijke plaat-
sen en bewoners te stimuleren zelf metingen te 
doen. 

Vught heeft eindelijk de vijf beloofde wijkagen-
ten. Daardoor kunnen we toe met minder uren 
van boa’s. D66 wil de besparing die hierdoor 
ontstaat inzetten voor het bevorderen van de 
verkeersveiligheid door extra snelheidssignale-
ringsborden aan te schaffen en deze laten 
rouleren door de gemeente. We blijven de buurt-
preventieteams steunen die in plaats van door 
boa’s nu kunnen worden ondersteund door wijk-
agenten. We zetten in op een nieuwe ronde van 
het weghalen van overbodige verkeersborden.
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Kwaliteit in wonen

Of het nou om ecologische, economische of soci-
aal-culturele duurzaamheid gaat: Vught loopt 
voorop. Dat maakt Vught een topgemeente om 
in te wonen. Vught staat landelijk op plek 3 van 
de 388 gemeenten volgens de ‘Nationale 
Monitor Duurzame Gemeenten 2017’. Daarmee 
mag Vught zich de meest duurzame gemeente 
buiten de Randstad noemen. 

We moeten ons ervoor inzetten dat Vught deze 
topnotering behoudt; stilzitten is achteruitgang. 

Uitgangspunt blijft: doen! D66 wil concrete 
stappen zetten in plaats van vage doelstellingen 
nastreven. 

We blijven regionaal vooroplopen in het hoge 
scheidingspercentage van afval. Ook hoogbouw 
wordt beter gefaciliteerd in het aanbieden van 
gescheiden huisvuil. Uitgangspunt blijft ‘de 
vervuiler betaalt’. Samenwerking in concrete plan-
nen gaan we aan in de Vijf van de Meierij. 
Expertise van burgers, bedrijven en initiatieven 
als VET Vught zetten we volop in. 

D66 wil toekomstgerichte wijken waarin gezond 
en comfortabel wonen samengaat met gasloze, 
energiezuinige, klimaatverantwoorde woningen. 
Huizen worden gebouwd of gerenoveerd met 
herbruikbare materialen. D66 vindt dat energiebe-
sparing in bestaande huizen verder moet worden 
gestimuleerd. We willen een energiebestem-
mingsplan voor de hele gemeente waarin de 
kansen voor energieopwekking en -besparing 
zijn aangegeven. 

Bij de inrichting van wijken moet regenwater 
worden afgekoppeld, zodat water in de bodem 
kan zakken in tuinen en openbare ruimte. D66 
vindt de bomen en het groen in Vught van hoge 

kwaliteit en wil dat versterken. Het groen zorgt 
voor een mooie, gezonde leefomgeving en gaat 
ook nog eens de nadelige effecten van klimaat-
verandering tegen. Bij ruimtelijke ingrepen moet 
zoveel mogelijk worden gestreefd naar behoud 
van groen en anders vervanging in dezelfde wijk. 

Vught heeft geen grote ontwikkellocaties. 
Woningbouw zal dan ook vooral plaatsvinden op 
inbreidingslocaties. Voor D66 blijft doorstroming 
een belangri jk uitgangspunt. We wil len 
bovendien een inhaalslag maken van woningen 
waar er in Vught relatief weinig van zijn en waar 
de meeste vraag naar is: middeldure huur én 
koop. Middeldure huur biedt de mogelijkheid 
voor in het bijzonder ouderen om door te 
stromen van een koopwoning naar een middeldu-
re huurwoning in plaats van naar een sociale 
huurwoning. 

Corporaties in Vught voeren hun kerntaak uit: 
goede woningen voor de diverse doelgroepen 
verhuren. Ze krijgen ruim baan om eigen bezit te 
herontwikkelen en te verduurzamen. In prestatie-
afspraken worden er meer woningen vrijgemaakt 
voor jongeren. Woningen met een huurprijs 
boven de huursubsidiegrens en overig onroerend 
goed, zoals bedrijfspanden, kunnen worden ver-
kocht.
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Tevens wordt onderzocht waar in Vught sprake is 
van scheefwonen en worden inspanningen ge-
daan om dat tegen te gaan. 

De laatste jaren zijn steeds meer mensen, die 
vroeger in instellingen op zorgpark Voorburg 
woonden, in woonwijken gehuisvest. Zorgpark 
Voorburg kent nu veel leegstand. D66 wil dat met 
behoud van het prachtige landgoed de mogelijk-
heden onderzoeken om op Voorburg andere doel-
groepen te laten wonen, bijvoorbeeld jongeren. 
Ook zouden er pilots kunnen worden gehouden 
met innovatieve woonvormen zoals tiny houses 
en groepswonen. 

Vught heeft te veel bestemmingsplannen. De logi-
ca achter dit hoge aantal ontbreekt. Volgens de 
huidige wet moet iedere tien jaar elk bestem-
mingsplan geactualiseerd worden, wat veel amb-
telijke capaciteit kost. Ook voor inwoners die een 
wijziging willen, is het geen klantvriendelijk 
systeem. De Omgevingswet moet het voor de 
burgers veel makkelijker maken om informatie 
over de leefomgeving in te winnen en (bouw)ver-
gunningen aan te vragen. De wet is echter nog 
niet in werking getreden. Tot die tijd hebben we 
te maken met de huidige regels en bestemmings-
plannen. D66 wil, voordat er sprake is van één 
omgevingsplan voor de gehele gemeente, zoveel 
mogelijk anticiperen op de nieuwe wet en zo veel 
mogelijk bestemmingsplannen samenvoegen. De 
ambitie is te komen tot één bestemmingsplan 
voor bebouwd gebied en één voor buitengebied. 

De raad kan die dan jaarlijks agenderen en even-
tuele aanpassingen vaststellen.

Het welstandsvrij bouwen in een groot deel van 
Vught heeft niet tot excessen geleid. De rol van 
de welstandscommissie wordt wat D66 betreft 
tegen het licht gehouden. Dat betekent niet 
meteen afschaffen, maar wel werken met een 
meer eigentijdse opdracht waardoor meer 
mogelijk is voor inwoners. Waar mogelijk pakt de 
gemeente lichtvervuiling aan. 
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Cultuur verbindt Vught

Vught mag trots zijn op het bloeiende kunst- en 
cultuurkl imaat. D66 wil dat nog verder 
versterken, omdat kunst en cultuur bijdragen aan 
persoonlijke ontwikkeling, vrijetijdsbesteding, 
lokale economie, prettig wonen en de groei van 
toerisme. Kunst en cultuur verwonderen, prikke-
len ons en laten ons reflecteren. Dit draagt bij 
aan het ontdekken van eigen talenten. 

De cultuurnota is niet meer up-to-date en is na 
tien jaar aan vervanging toe. D66 wil een nieuwe 
cultuurnota die door middel van co-creatie met 
het culturele veld gemaakt wordt. We willen 
kunst en cultuur voor jongeren, in samenwerking 
met het professionele veld, stimuleren. D66 wil 
initiatieven stimuleren die gericht zijn op 
samenwerking, netwerkvorming en diversiteit en 
waarbij verbinding en ontmoeting voorop staan. 
Ook het onderwijs wordt hierbij betrokken. 

D66 wil de identiteit van Vught versterken. Dat 
kan door nieuwe initiatieven zoals een heemkun-
dekring, maar zeker ook door bestaande zoals 
carnaval en een actief monumenten- en erfgoed-
beleid. Laagdrempelige voorzieningen waardoor 
mensen in aanraking komen met kunst en cultuur 
dragen bij aan het welzijn, gezondheid en geluk 
van Vughtenaren. 

Het opgerichte Vughtse Cultuurnetwerk kan 
verder groeien en bloeien waardoor ideeën voor 
aantrekkelijke nieuwe initiatieven ontstaan. De 
gemeente stimuleert en faciliteert deze initiatie-
ven, maar voert ze niet uit. Belangrijk is dat er 
één centrale cultuuragenda voor Vught komt. 
Hiervoor  kunnen we  een beroep doen op De  
Petrus of Plaza Cultura.

Vughtse amateurkunst verdient een goede en 
betaalbare huisvesting. D66 wil de opdracht aan 
Theater De Speeldoos herijken en beter laten 
aansluiten bij de vraag uit het culturele veld. Er 
komt een einde aan de onduidelijke verantwoor-
ding van de Speeldoos en de besteding van hun 
subsidie. Bij het subsidiëren moet de Vughtse 
amateurkunst centraal staan en niet langer de 
accommodatie.

Cultuureducatie op basisscholen houden we op 
een excellent niveau, waardoor kinderen op een 
laagdrempelige manier in aanmerking komen 
met kunst en cultuur. Hierdoor ontstaat meer 
aanwas voor bijvoorbeeld muziekverenigingen. 
Vught subsidieert geen professionele kunst. Dat 
is volop aanwezig in de directe omgeving van 
Vught.
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Onderwijs 3.0

Ons digitale tijdperk vraagt nieuwe vaardigheden 
en competenties van mensen, zoals mediawijs-
heid en digitale geletterdheid. Goed en modern 
onderwijs is een basis voor een leven lang leren 
en persoonlijke groei en ontwikkeling. D66 staat 
voor gelijke kansen voor alle kinderen, meer 
ruimte voor professionaliteit van docenten en di-
rectere re la t ies tussen het onderwi js , 
bedrijfsleven (bijvoorbeeld voor stages en leer-
werkplekken) en de gemeente. De gemeente kan 
bijdragen aan en randvoorwaarden creëren voor 
goede onderwijsinstellingen en ontwikkelingsmo-
gelijkheden van iedereen. 

D66 streeft ernaar dat alle basisscholen op 
termijn worden omgevormd tot integrale kindcen-
tra (IKC’s). Kinderen van 0 tot en met 12 jaar 
kunnen in één gebouw terecht, waarbij de 
verschillende onderdelen één onderwijsvisie 
hebben. Met de bouw van de Avonturier (fusie-
school De Wieken en De Baarzen op locatie El-
zenburg) krijgt Vught het eerste volwaardige IKC. 
Met alleen nog de uitbreiding van Het Zuiderbos 
(voorheen De Zwengel) op zorgpark Voorburg, 
zijn alle basisscholen de afgelopen jaren gemo-
derniseerd of compleet nieuw gebouwd. Goede 
gebouwen met moderne voorzieningen stimule-

ren de leeromgeving van kinderen. Dit vinden we 
bij de kwaliteit van Vught passen.

Door het succes van het scholencluster Het 
Kwartier in Noord ontstaat een tekort aan lesloka-
len. Door slim om te gaan met de ruimte kan de 
groei binnen het gebouw worden opgevangen. 
Zo kan de kinderopvang verhuizen naar het 
naastgelegen Klokgebouw. Daar is genoeg 
plaats voor de huidige groepen. Bovendien kan 
dat gebouw worden uitgebreid, waardoor de 
noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit van 
kinderopvang in het Stadhouderspark omhoog 
kan. 

De gemeente blijft onderwijs ondersteunen in ont-
wikkeling van sport en cultuur. De combinatie-
functionarissen sport geven een doorlopende bij-
drage aan het innoveren van de gymlessen. Pla-
za Cultura ondersteunt de scholen in kunst- en 
cultuureducatie. D66 wil dat dit op een excellent 
niveau blijft en is er trots op dat Vught voor veel 
gemeenten als voorbeeld geldt.
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Vught Vitaal

Een gezond en vitaal Vught is voor D66 een 
belangrijk speerpunt van beleid. Het algemene 
voorzieningenniveau in Vught heeft kwaliteit, ook 
voor de sportvoorzieningen. Nu de binnen-
sportaccommodaties compleet zijn gemoderni-
seerd, kiest D66 voor verduurzaming van een 
aantal buitensportaccommodaties, waarin de ver-
enigingen zelf het voortouw nemen. Waar 
mogelijk dragen we accommodaties over aan 
clubs. 

Sport en bewegen is voor iedereen nodig. Het 
moet laagdrempelig zijn, waardoor iedereen mee 
kan doen. Een gezonde leefstijl en vitaliteit 
werken preventief, dragen bij aan welzijn en 
geluk en verminderen daarmee de aanspraak op 
de gezondheidszorg. D66 zou het toejuichen als 
de verschillende verenigingen de handen ineen-

slaan om een jaarlijkse open dag te houden. Dan 
kan iedereen in Vught kennismaken met diverse 
sporten. Door het hele jaar heen kan voor jeugd 
een ‘sportstrippenkaart’ een stimulerend middel 
zijn om sportdeelname te vergroten. Ouderen 
kunnen meer in beweging komen als de zomer-
school een sportprogramma voor senioren 
opneemt en er meer sporttoestellen en beweeg-
pleintjes in de openbare ruimte komen. Ook de 
Zomerschool van ABZ zou meer onderdelen in 
het programma kunnen opnemen als het gaat 
over gezondheid en bewegen. 

D66 vindt het belangrijk om sporttalenten en 
-prestaties meer te waarderen. Sporttalenten 
hebben een belangrijke voorbeeldrol bij jongeren 
en kinderen en kunnen als ambassadeur voor 
sporten en bewegen worden ingezet. 
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Goede zorg lokaal waar kan

De gemeente Vught heeft er vanuit provincie en 
rijk de laatste jaren veel uitvoeringstaken bijgekre-
gen. D66 is zeer tevreden over de integrale 
aanpak van Wegwijs+, die voor verschillende 
gemeenten zelfs als voorbeeld geldt. Vught kan 
op zeer specialistische gebieden niet zonder 
samenwerking in de regio, maar wat lokaal kan 
moet ze lokaal blijven doen, dichtbij de mensen. 
Wij zijn trots op wat Anders Bezig Zijn (ABZ) 
heeft bereikt voor Vught. D66 wil investeren in 
ABZ als centraal aanspreekpunt voor persoonlij-
ke ontwikkeling, ontmoeting en het opdoen van 
nieuwe sociale contacten. Graag zien we meer 
kennisdeling ontstaan, bijvoorbeeld tussen 
generaties waarbij jongeren senioren leren hoe je 
een vlog maakt. Welzijn Vught, onderdeel van het 
regionale Divers, kan in afgeslankte vorm verder. 
Deze organisatie kan met innovatie haar diensten 
meer richten op de behoefte van de inwoners. 

Bij de uitvoering van sociaal beleid staat bij D66 
preventie op nummer één. Een voorbeeld is het 
tegengaan van eenzaamheid en vervreemding. 
Het voorkomen van problematiek is niet alleen 
veel zinniger maar ook veel goedkoper dan pas 
ingrijpen als het te laat is. Voor D66 blijft het 
uitgangspunt dat de eigen leefwereld van de 
cliënt centraal staat en dat van daaruit gewerkt 
wordt op basis van eigen kracht, competenties 
en zelfvertrouwen. Dat moet de gemeente zo 
gewoon en zo dichtbij mogelijk doen, uiteraard 
door het bieden van maatwerk en met respect 
voor ieders privacy. Hierdoor zal de forse partici-
patiegraad van inwoners verder toenemen. 

De sociale agenda van Vught mag geen open 
eind regeling worden. D66 vindt een strakkere 
beheersing van de kosten een belangrijk verbeter-
punt in het Vughtse sociale beleid. 

Armoede bij kinderen is voor D66 onbestaan-
baar. De gemeente brengt verschillende partijen 
bij elkaar voor een nieuwe aanpak van armoede. 
Het grootste probleem is het bereiken van de 
doelgroep van ouders en kinderen. D66 vindt 
samenwerking tussen verschillende partijen als 
het consultatiebureau, huisartsen, scholen en 
sportverenigingen essentieel. Als er goede 
samenwerking is hoeft geld niet het struikelblok 
te zijn om armoede bij kinderen te voorkomen of 
te beperken. 

Gezondheid is een groot goed, zowel fysiek als 
mentaal. Het stimuleren van een goede leefstijl 
en gezondheid vinden we belangrijk. Een 
socialere samenleving met oog voor elkaar en 
een helpende hand zijn belangrijk in onze 
(vergrijzende) leefomgeving. Voorzieningen 
dienen goed toegankelijk te zijn, zowel digitaal 
als fysiek. D66 onderschrijft het door Nederland 
getekende VN-verdrag voor gehandicapten en 
wil een plan van aanpak voor Vught. Om alle 
zorgtaken uit te kunnen voeren in de toekomst, is 
het voor D66 een vereiste dat het buitengebied 
de komende jaren wordt voorzien van een dek-
kende glasvezelbekabeling.
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Iedereen doet mee in Vught

Ons uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen 
in Vught. Mensen die hulp nodig hebben, krijgen 
de steun die ze nodig hebben. D66 vindt wel dat 
hiervoor een tegenprestatie mag worden 
gevraagd, of dit nu met betaald of onbetaald 
werk wordt gedaan. De rol en betekenis van vrij-
willige inzet en initiatieven als ABZ en Ouderen 
Samen zijn van onschatbare waarde en spelen 
een belangrijke rol in de kansen en mogelijkhe-
den die mensen hebben of ontdekken om op 
eigen kracht deel te nemen aan de Vughtse sa-
menleving. D66 zet zich in om te komen tot meer 
werkplekken voor re-integratie van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 

D66 vindt voor de inwoners van Vught de toegan-
kelijkheid en betrouwbaarheid van publieke infor-
matie belangrijk. Het gaat dan over wat er speelt 
in Vught, gecombineerd met items over Vughts 
beleid, gezondheid, welzijn, lifestyle en lokale 
activiteiten. D66 denkt hierbij aan een netwerk 
van beeldschermen op druk bezochte plaatsen 
zoals DePetrus, sportkantines van sportverenigin-
gen, wachtkamers en de Rode Rik. Dit stimuleert 
het gesprek tussen Vughtenaren. Mensen die 
digitaal minder vaardig zijn worden ook geïnfor-
meerd. Dat kan bijvoorbeeld worden gecoördi-
neerd door de bibliotheek. 

Het centrum van Vught ontwikkelt zich de 
komende jaren tot een levendig gebied. De 
verbouwing van de Petruskerk naar een nieuwe 
centrale ontmoetingsplek is nagenoeg klaar. De 
komende verbouwing van de zwaar gedateerde 
Marktveldpassage leidt tot een mooi winkellint. 
Na de geplande aanpak van het Moleneindplein 
kan ook dit belangrijke winkelgebied weer jaren 
vooruit. D66 vindt de centrumpartners, MKB en 
bedrijven sterke partners die met elkaar veel 
kunnen bereiken. We faciliteren hun vernieuwen-

de ideeën en plannen, maar gaan die als 
gemeente niet allemaal zelf uitvoeren. Een 
grondige evaluatie van het huidige centrumma-
nagement is op zijn plaats. Om langer verblijf in 
(delen) van het centrum mogelijk te maken kan 
de maximale parkeerduur met de parkeerschijf 
van 2 naar 3,5 of 4 uur. De ingevoerde reclamebe-
lasting moet zijn meerwaarde aantonen. Als er 
geen meerwaarde is, moet deze worden afge-
schaft.

De deuren van Elzenburg gaan open voor veel 
meer activiteiten dan alleen voor jeugd en 
jongeren. Verenigingen en stichtingen die er op 
uren in willen waarop het jongerencentrum toch 
leegstaat, moeten er van harte welkom zijn. D66 
is voor een multifunctionele inzet van Elzenburg. 
De Battle Axe in Cromvoirt is grondig aan vervan-
ging of modernisering toe. Samen met het dorp 
moet een plan van aanpak worden opgesteld 

D66 wil het groeiende aantal huis-aan-huis-verko-
pers inperken. Verkoop aan de voordeur wordt 
door veel mensen als zeer storend ervaren. D66 
wil een ventvergunning invoeren in Vught, waar-
door de drempel voor huis-aan-huis-verkopers 
groter wordt.
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Waar(de) voor je geld

Vught staat er al jaren financieel goed voor. Goed 
financieel beleid kenmerkt zich door een strakke 
begrotingsdiscipline en zorgvuldige omgang met 
de besteding van publieke middelen. D66 vindt 
een transparante en reële gemeentebegroting 
met acceptabele risico’s de basis voor gezond 
financieel beleid. 

De relatief hoge gemeentelijke belastingen zijn 
de financiële onderleggers van het publieke voor-
zieningenniveau. De kwaliteit van Vught en haar 
voorzieningen staan voor D66 voorop. Effectieve 
besteding van belastinggelden is hierbij toppriori-
teit. 

De ingezette koers van professionalisering van 
het ambtelijk apparaat is een lijn die D66 in de 
komende jaren wil voortzetten om de inwoners 
nog beter te bedienen. Hierbij past prima het 
principe van nieuw beleid voor oud beleid. 
Afschaffen van bestaand beleid kan een bespa-
ring opleveren in kosten en noodzakelijk 
ambtelijk apparaat en/of nieuwe ruimte bieden 
voor initiatieven die meer voldoen aan de behoef-
te van inwoners. 

D66 vindt dat de gemeentelijke organisatie 
verder kan verduurzamen door zelf stroom op te 
gaan wekken op gemeentelijke gebouwen. Ook 
op interne besparingen, zoals de afgelopen jaren 
op verlichting, kan nog een slag in worden ge-
maakt. Efficiënt gebruik van gemeentelijke gebou-
wen staat voorop. Waar mogelijk dringt de 
gemeente het aantal vierkante meters terug door 
verkoop of verhuur. 

D66 wil het serviceniveau van de gemeente 
verder omhoog schroeven, bijvoorbeeld door het 
realiseren van marktconforme openingstijden. 
Een paspoort of rijbewijs moet tegen betaling 
ook met de post kunnen worden bezorgd. Het 
digitale loket moet de komende periode verder 
worden ontwikkeld en verbeterd.
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Interactieve politiek

D66 staat voor bestuurlijke vernieuwing, ook in 
Vught. We zetten ons in om de lokale democratie 
te versterken en de afstand tussen inwoners, 
bestuur en politiek te verkleinen. Dat doen we 
niet alleen rondom verkiezingen, maar doorlo-
pend. Vooral bij concrete vraagstukken kunnen 
burgers, bestuur en politiek elkaar versterken. 
Ook willen we experimenteren met andere 
manieren van samenwerking in en buiten de ge-
meenteraad. Niet samenwerken om het samen-
werken, maar samenwerken waar een gemeen-
schappelijk belang ligt, bijvoorbeeld in samenwer-
kingsverbanden. 

Graag zien wij de rekenkamercommissie weer 
actief. De onafhankelijkheid van de leden in die 
commissie moet bij de benoeming leidend zijn. 

Om toekomstige generaties te betrekken bij de 
democratie kunnen politiek en onderwijs met 
elkaar samenwerken. Een interactieve workshop, 
kleine snuffelstages of samen in debat gaan zijn 
prima middelen om in te zetten. Ook kunnen kin-
deren meer betrokken worden bij beleid dat hen 
aangaat. Zo moeten juist zij bij het opknappen 
van een speeltuin inspraak hebben. 

D66 wil de griffie afslanken en het vrijgekomen 
bedrag overhevelen naar politieke partijen die 
hiermee kunnen inzetten op het vergroten van 
competenties of het organiseren van politiek-rele-
vante activiteiten en bijeenkomsten. Dit daagt 
politieke partijen uit om zich te verdiepen en te 
professionaliseren en om ook buiten de 
verkiezingen actiever naar buiten te treden. De 
verantwoording van de besteding van gelden 
moet uiteraard volledig transparant zijn. 

Helvoirt is welkom bij Vught, als Helvoirt dat wil. 
Dat geldt ook voor Esch. De politiek-bestuurlijke 
situatie in de gemeente Haaren maakt het echter 
op dit moment onmogelijk om tot afspraken te 
komen. Als er wel duidelijkheid is en een of beide 
dorpen bij Vught komen, is  een toekomstplan 
nodig.
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