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De D.O.P. KOERSVAST NAAR 2022

De D.O.P. (Democratische Onafhankelijke Partij) is niet gebonden aan landelijke partijen.  
We kunnen dus echt kiezen voor de Boekelse inwoners en met de Boekelse maat.  
De D.O.P. heeft de afgelopen jaren een eerlijk en consequent beleid gevoerd en zal  
dit ook blijven doen.

• De D.O.P. koerst op een duurzame leefomgeving die gezondheid, welzijn en welvaart  
bevordert in een goede balans met economie en bedrijvigheid. Daarbij gaan we  
verantwoord om met grondstoffen, natuur en milieu. 

• De D.O.P. gaat uit van de kracht van de inwoners waar mogelijk en het bieden van  
bescherming aan de zwakkeren waar nodig. Dit zonder alles over de schutting te  
gooien, de verantwoordelijkheid blijft. 

• De D.O.P. hanteert de menselijke maat; zo groot als noodzakelijk en zo klein als mogelijk. 
Kernbegrippen zijn voor ons: maatwerk, kwaliteit, bereikbaarheid, voorzieningen en  
herkenbaarheid. Dit alles in een warme sociale omgeving met lokale identiteit. 

• Dit alles geïnspireerd door de universele verklaring van de rechten van de mens zoals  
die op 10 december 1948 door de algemene vergadering der Verenigde Naties werd 
aanvaard en waar volgens de statuten van de D.O.P. ons handelen op is gebaseerd.

 
Onze thema’s bij de komende gemeenteraadsverkiezingen:

 

 1. Leefbaarheid en veiligheid

 

 2. Zorg en gezondheid

 

 3. Natuur, milieu en duurzaamheid

 

 4. Sport en cultuur in Boekel 

 

 5. Werken en ondernemen in Boekel

 

 6. Boekel als gemeenschap
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1. Leefbaarheid en veiligheid

De D.O.P. streeft naar een levendige en uitnodigende uitstraling van zowel binnen- als  
buitengebied van Boekel. Landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten moeten in heel  
Boekel tot hun recht kunnen komen en bij elkaar passen. Het in stand houden van het  
huidige (hoge) voorzieningenniveau is van vitaal belang. Een veilige leefomgeving is de  
basis van onze gemeenschap.

Vitaliseren van Boekel als boodschappendorp en een winkelpunt in Venhorst

• Uitwerken van het centrumplan van Boekel met een nieuwe Zuidwand waar onze  
winkeliers hun nieuwe en betaalbare toekomst kunnen vinden; 

• Herinrichten van het centrum van Boekel; het St. Agathaplein en de Kerkstraat moeten 
nieuw elan krijgen met voldoende groen, waarbij het St. Agathaplein haar sociale  
functie moet blijven behouden;

• Kansen voor horeca- en terrasvoorzieningen in het centrum;

• Ondersteunen van de winkelvoorziening in Venhorst.

Betere bereikbaarheid, ook ’s avonds en in de weekenden

• Openbaar vervoer stimuleren en optimaliseren. We maken ons er bij de provincie sterk 
voor dat de extra lijn naar Boekel behouden blijft; 

• Venhorst stimuleren en ondersteunen bij een ‘vervoer’-inwonersinitiatief.

Verbeteren veilige fietsverbindingen

• Stimuleren van het fietsgebruik door de fietspadenstructuur verder te verbeteren;

• Voor onze jeugd en woon-werkverkeer veilige fietsverbindingen houden en uitbreiden;

• De uitwerking van de randweg biedt mogelijkheden om fiets- en wandelroutes te creëren 
en versterken; 

• De Kerkstraat na aanleg Randweg gaan we groen en verkeersluw inrichten, met ruimte 
voor de fiets en winkelend publiek met voldoende parkeermogelijkheden.
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Kindcentrum voor Boekel 

• Eén locatie met voldoende speel- en leermogelijkheden voor onze kinderen  
met waarborging van de eigenheid van de verschillende scholen op deze locatie;

• Integratie van Volksuniversiteit, Hobbyclub en kinderopvang;

• Een (verkeers)veilige omgeving met voldoende groen en  
speelmogelijkheden en parkeergelegenheid.

Veiligheid

• Buurtcoördinatoren ondersteunen en verder versterken naar een gebied dekkend  
netwerk;

• Drugs- en alcohol-preventieprojecten behouden en uitbreiden;  

• Veilig Verkeer Nederland, afdeling Boekel-Venhorst, verder stimuleren en ondersteunen.

Betaalbaar bouwen en wonen in Boekel en Venhorst

• Jongeren moeten in Boekel en Venhorst betaalbaar kunnen blijven bouwen en wonen;

• Woningen voor € 150.000 moeten kunnen;

• Samen met Peelrand Wonen actief sociaal én duurzaam gaan bouwen;

• Middel-dure huurwoningen bouwen en investeerders hiervoor uitdagen;

• Ontwikkelen van bouwlocatie De Run, maar ook verder kijken naar de provinciale bouw-
opdracht van 600 woningen voor de komende 20 jaar en daarvoor nieuwbouwlocaties 
ontwikkelen;

• Nieuwbouw en duurzaamheid gaan hand in hand.

Onderwijs

• Aandacht voor taalontwikkeling en taalachterstand van de jeugd. Lezen, leren lezen  
en vooral plezier in lezen; daar heeft een mens zijn hele leven profijt van;

• Wij zijn trots op onze Volksuniversiteit en we zien het belang van een leven  
lang leren. Op tal van terreinen biedt de Volksuniversiteit mogelijkheden  
om creatief bezig te zijn en je leven te verrijken. De D.O.P.  
ondersteunt en faciliteert deze “universiteit”.
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2. Zorg en gezondheid

Iedereen kan MEEDOEN is de kernwaarde en het uitgangspunt van de D.O.P. De mogelijk-
heden en onmogelijkheden van de inwoners staan hierbij centraal, niet het recht op een 
voorziening. Dat betekent uitgaan van eigen kracht en verantwoordelijkheid, participatie, 
gebruikmaken van eigen sociale netwerken én voorkomen in plaats van genezen.

Zorg 

• Goed georganiseerde zorg, dichtbij de mensen en op basis van ‘no-nonsense’ en  
duidelijkheid; 

• Een gezondheidsplein in Boekel creërend door het samenbrengen en uitbreiden van  
medische functies rondom huisartsenpraktijk/apotheek/tandarts;

• In Venhorst een medisch steunpunt; 

• Een actieve participatie van de Adviesraad Sociaal Domein;

• Maximaal bereik van inwoners, eenvoudig en goed vindbare informatie, ook niet digitale 
informatie; 

• Eén contactpersoon en één plan per gezin om het voor de aanvrager overzichtelijk  
te houden;

• Voorbereidingen treffen voor nieuwe gemeentelijke taak “Beschermd Wonen per 2020”; 

• Een interactief proces doorlopen naar een nieuw Beleidsplan Wmo; 

Dorpsteam en Basisteam Jeugd en Gezin 

• Het Dorpsteam Boekel en het Basisteam Jeugd en Gezin op sterkte houden of versterken 
om de toenemende vraag en complexiteit het hoofd te kunnen blijven bieden; 

• Wie kan doet mee. Mensen moeten zelf invulling geven aan hun leven. Actief en zelf-
standig zijn in hun sociale netwerk (buurt, werk, verenigingen) en door werk voorzien  
in hun levensonderhoud, dat is de basis. Als mensen door omstandigheden daartoe  
niet in staat zijn moet de gemeente, via het Dorpsteam, er voor ze zijn.  

• Couleur locale kunnen behouden. Belangrijk is dat het Dorpsteam haar taken zo goed  
en optimaal mogelijk kan blijven doen samen met verschillende andere partijen zoals  
de huisartsen.

• De wijkverpleegkundige in het Dorpsteam te behouden, ook als deze niet  
meer door de zorgverzekeraars gefinancierd wordt.
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Senioren

• Zo lang mogelijk thuis wonen, als dat kan;

• Thuis oud worden, integraal & samenhangend beleid op de terreinen  
wonen/zorg/welzijn/mobiliteit/veiligheid; 

• Wonen met ondersteuning (tussenvorm van thuis wonen en beschermd wonen)  
mogelijk maken in Boekel, hiervoor voldoende woningen beschikbaar stellen;

• KBO Boekel en Venhorst ondersteunen en stimuleren voor het vele goede werk dat  
ze verrichten, met o.a. aandacht voor eenzaamheid onder ouderen;

• Speciale aandacht voor dementie.

Jeugd 

• Optimale ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren scheppen. De voorzieningen  
die er zijn versterken. Ook moet de jeugd betrokken worden bij de inrichting van  
hun woonomgeving, om zo de sociale samenhang te vergroten;

• Transformatieopgaven Jeugdzorg realiseren.
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3. Natuur, milieu en duurzaamheid

Het milieu is van en voor ons allemaal! Een schoner milieu begint bij jezelf. Samen  
zullen wij daarvoor moeten (blijven) zorgen. Als D.O.P. zijn wij tevreden met de positieve 
ontwikkelingen die afgelopen jaren in Boekel in gang zijn gezet. Deze lijn willen wij graag 
de komende 4 jaar doorzetten. 

Boekel energie-neutraal 

• Gemeentelijke gebouwen en daken van sportverenigingen beschikbaar stellen voor 
duurzame energieopwekking door middel van een postcoderoos initiatief;

• Ondernemers stimuleren om bedrijven energieneutraal te maken voor 2020; 

• Boekel Energie ondersteunen;

• Bevorderen van windmolens, zonneparken en opwekking van groene energie  
in samenspraak met de omgeving;

• Bestaande woningvoorraad duurzaam maken. Hiervoor ontwikkelen we een (nieuw) 
actieplan duurzaamheid om concrete stappen te zetten op dit gebied;

• Ondersteunen van de duurzame initiatieven van Ecodorp met respect voor de  
gemaakte afspraken;
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Een goed en gezond milieu is belangrijk voor iedereen

• Het omgevingsplan biedt goede perspectieven en instrumenten voor wonen, werken, 
natuur en recreëren in ons buitengebied;

• Samen met ondernemers werken aan een gezonde leefomgeving, praten met- en leren 
van elkaar;

• Faciliteren van initiatieven waarbij inwoners kunnen aansluiten, bijvoorbeeld het  
energiecafé;

• Geen industriële bio- en mestverwerkingsinstallaties binnen de gemeente ter  
bescherming van ons woon- en leefklimaat;

• Het in standhouden en verder versterken van de mooie natuur die we hebben  
i.s.m. Stichting d’n Eik, Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel, Stichting  
Bomen Boekel, jeugdnatuurwacht de Knokerd etc.

Afbeelding: Voskuilenheuvel



4. Sport en cultuur in Boekel

Voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling is sporten onontbeerlijk! Sporten is ook  
ontspannend en álle kinderen moeten daaraan kunnen meedoen. Wij zullen dan ook alle  
initiatieven die het sporten van kinderen kunnen bevorderen verwelkomen en ondersteu-
nen. De D.O.P. vindt dat we zuinig moeten zijn op alle kunst- en cultuuruitingen en erfgoed 
in onze gemeente. Deze moeten we koesteren, evenals al onze creatieve burgers.

Sport en spel 

• Wij staan voor goede en betaalbare sport in de gemeente Boekel, waarbij we uitgaan  
van een eerlijke verdeling van gemeenschapsgelden;

• Om voorzieningen betaalbaar te houden, moeten we het verbinden en multifunctioneel 
gebruikmaken van elkaars accommodaties stimuleren. Dit moet uiteraard in goed  
overleg met de betrokken verenigingen en gebruikers gebeuren;

• Iedereen moet mee kunnen doen, een leven lang sporten;

• Onze sportaccommodaties willen we bij de tijd houden;

• Sporten doe je met respect voor elkaar.

Kunst en cultuur 

• Ondersteuning van bijvoorbeeld de avond van de Poëzie, BoeCult, carnaval,  
toneel, E.M.M, concerten, exposities, Boekelse Oogstdag, skaten op het plein  
en andere culturele uitingen;

• Ondersteuning van de evenementen van de Horst in Venhorst;

• Sjors sportief en creatief blijven inzetten;

• De vele vrijwilligers in de gemeente blijven ondersteunen;

• De bibliotheek moet de huidige dienstverlening op een goed niveau  
kunnen blijven uitvoeren.
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5. Werken en ondernemen in Boekel

Een gezond ondernemersklimaat moet de basis zijn voor bedrijvig Boekel.  
In het buitengebied moeten een duurzame concurrerende agrarische sector, natuur,  
recreatie en andere passende economische bedrijvigheid ten volle tot hun recht komen. 
Een goede belangenafweging tussen ontwikkelingskansen voor (agrarische) bedrijven  
en het stimuleren van de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving is van groot belang. 

Ondernemen doe je in Boekel en Venhorst

• Ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen voor de komende 20 jaar. De Vlonder  
en Kraaijendonk raken vol, terwijl ondernemend Boekel en Venhorst bruist;

• De Driedaagse voor wonen en werken voorziet voorlopig in een behoeft voor  
kleinschalige bedrijvigheid;

• Verder uitwerken van de centrumvisie en daarmee kansen creëren voor ondernemers.

Agrarisch ondernemen met kwaliteit voor het buitengebied

• Zorgvuldige veehouderij met economisch perspectief gepaard met een kwalitatieve  
leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit;

• Het gezinsbedrijf is het uitgangspunt, niet groot-groter-grootst maar goed-beter-best;

• Emissiearm of emissieloos produceren, het stimuleren van bronmaatregelen en  
innovatie;

• Ondernemen doe je met zorg voor de omgeving en met ruimtelijke en  
landschappelijke kwaliteit.

Creatief met vrijkomende agrarische bebouwing 

• Vitaal Buitengebied Boekel inzetten, initiatieven positief tegemoet treden;

• Een buitengebied manager aanstellen die het gesprek aangaat met de agrariërs  
in het buitengebied om ons buitengebied vitaal te houden;

• Integrale benadering door advies, preventie, controle en handhaving samen  
op te laten trekken.
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Gebouwen inzetten voor start-ups en ondernemers

• Vrijkomende (monumentale) panden gebruiken voor (jonge) ondernemers;

• Clusteren van activiteiten.

Kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen

• Er is werk genoeg! Help elkaar om een gepaste werkomgeving te vinden.

Toerisme en recreatie

• We koersen op een toeristisch actieplan, gemaakt door Boekelse ondernemers  
en ondersteunt door de gemeente;

• Kwaliteitsslag Boekels Ven en omgeving. In het kader van de gebiedsvisie ‘de Groene 
Ladder’ bij voorkeur samen met de huidige exploitanten, gaan zoeken naar een nieuw 
verdienmodel. Hierbij denken wij aan het landgoedmodel; een mix van natuur,  
horeca, extensieve recreatie en wonen, maar wel met de Boekelse maat;

• In het noordelijke deel van Boekel; Voskuilenheuvel-Hemelrijk-Vosdeel,  
zien wij mogelijkheden voor uitbreiding van recreatieve, natuurlijke  
en agrarische recreatie.
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6. Boekel als gemeenschap

Samen zijn wij Boekel, Venhorst en Huize Padua. Samen vormen wij een zelfstandige  
gemeenschap. Dat willen we als D.O.P. graag behouden. Daarvoor is het belangrijk  
dat we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en iedereen actief deelneemt.

• Onze inwoners en de gemeente maken en vormen samen onze gemeenschap;

• Goede inwoners-initiatieven worden ondersteund, zoals Stichting De Speeltrein;

• Gemeente Boekel is en blijft een sterke en eigenzinnige partner in de regio;

• Boekel geeft als organisatie het goede voorbeeld. Denk daarbij aan inkoop-,  
aanbesteding, energievoorziening, autogebruik, open data en personeelsbeleid  
met social return (iedereen moet mee kunnen doen);

• Zorgen voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus die aan Boekel  
zijn toegewezen. Deze nieuwe Nederlanders welkom heten en zorgen voor een  
goede participatie binnen onze gemeenschap met een centrale rol voor Stichting 
Vluchtelingenwerk Boekel;

• In het kader van armoedebestrijding wordt prioriteit gegeven aan kinderen. Zij  
moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen en niet buitengesloten worden. We willen 
ervoor zorgen dat beschikbare middelen daadwerkelijk en efficiënt worden ingezet  
ten behoeve van kinderen, bijvoorbeeld via organisaties als Stichting Leergeld; 

• Het Participatiefonds voor de minima moet behouden blijven;

• Verhogen van de betrokkenheid van inwoners bij de gemeenschap Boekel door  
bijvoorbeeld het installeren van een jeugd- en jongerenraad en een burgerpanel.
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Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018

 

 1. Joop van Lanen Ted van de Loo   2. Marcel Kanters 

  Lijsttrekker Kandidaat-wethouder

  

 3. Gerty Jansen 4. Antoinette Heunks -  5. Matt Kanters 6. Peter van den 
    van Uden    Oetelaar
  

 7. Marieke Timmermans - 8. Toon Bullens 9. Jeanneke Franssen - 10. Moira van Alphen  - 
  van Lankveld    van Berkel     Freriksen
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 11. Hanita Wiendels 12. Henny van Boxtel -  13. Jan Oerlemans 14. Willemien van den 
     Arts       Broek – Hotke 
 

  

 15. Will Verkuijlen 16. Annette van Soest  17. Thea van Sleeuwen -   18. Erik van Mierlo
        Berkenbosch

 19. Ton van de Ven
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   1
LEEFBAARHEID 
EN VEILIGHEID

   2
ZORG EN 
GEZONDHEID

   3
NATUUR, MILIEU EN 
DUURZAAMHEID

   4
SPORT, CULTUUR 
IN BOEKEL

   5
WERKEN EN 
ONDERNEMEN 
IN BOEKEL

   6
BOEKEL ALS  
GEMEENSCHAP


