VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 - 2026
Democratische Onafhankelijke Partij

Onze thema’s bij de komende gemeenteraadsverkiezingen:

1. Boekel als gemeente en gemeenschap
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Samen willen wij, Boekel, Venhorst en Huize Padua,
een zelfstandige gemeente blijven.

Lokaal moeten we ons centrum, onze straten en
onze wijken verstandig inrichten.

Bewust omgaan met onze omgeving is harder nodig dan ooit.

Verstandig ondernemen doe je lokaal in balans
met mens, milieu en welvaart.

5. Zorg en gezondheid
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6. Onderwijs, cultuur en sport
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Welzijn betekent uitgaan van eigen kracht en
waar nodig het bieden van bescherming.

Ontwikkelen is de basis voor groei, creativiteit en gezondheid.

De D.O.P. (Democratische Onafhankelijke Partij) is niet gebonden aan landelijke partijen.
We kunnen dus echt kiezen voor de inwoners van de gemeente Boekel en de Boekelse maat.
Vanaf onze oprichting is onze koers geïnspireerd op de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens. De D.O.P. heeft de afgelopen jaren een kritische, maar constructieve houding
aangenomen als enige oppositiepartij.
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1.

Boekel als gemeente en gemeenschap

1. Boekel als gemeente en gemeenschap

Samen zijn wij Boekel, Venhorst en Huize Padua. Wij vormen een zelfstandige gemeente. Die
zelfstandigheid is ons veel waard. We nemen daarom samen de verantwoordelijkheid, zodat
iedereen aan onze samenleving kan deelnemen. Wij hanteren de menselijke maat: zo groot als
noodzakelijk en zo klein als mogelijk. Kernbegrippen zijn voor ons: eerlijkheid, kwaliteit, maatwerk,
toegankelijkheid, en herkenbaarheid. Dit alles in een sociale omgeving met lokale identiteit.

Besturen van Boekel, Venhorst en Huize Padua
•

Gemeente Boekel blijft zelfstandig.

•

Gemeente Boekel is en blijft een sterke partner in de regio.

•

De gemeenteraad heeft als taak de gemeente zo goed mogelijk zelfstandig te houden.

•

Voorwaarden voor zelfstandigheid zijn: financiële draagkracht, bestuurlijke daadkracht,
bestuurlijke kwaliteit en betrokken burgers.

•

Die bestuurlijke kwaliteit moet op dit moment flink omhoog. Daar investeren we in.

•

Drie wethouders is te veel. Twee goede wethouders besturen samen met de burgemeester.

•

Huize Padua wordt een volwaardig kerndorp.

Burgers en de gemeente
•

We stellen een bezwaaradviescommissie in. Deze commissie geeft advies op bezwaarschriften aan de raad, het college en de burgemeester. Dat komt de rechtsbescherming ten goede.

•

We verwelkomen en ondersteunen initiatieven die het algemeen belang ten goede komen.
We stellen daarvoor ook het burgerinitiatief in. Bij voldoende handtekeningen
(bijvoorbeeld 150) wordt een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad geplaatst.

•

We verhogen de betrokkenheid van inwoners bij de gemeenschap Boekel door bijvoorbeeld
de jeugd- en jongerenraad verder te ontwikkelen en actief te betrekken bij beleidsvorming.

•

De gemeente houdt actief contact met buurtschappen en buurtverenigingen. Ze worden actief
betrokken bij ontwikkelingen en nieuw beleid in hun buurt. De D.O.P. zelf zoekt ook zoveel
mogelijk contact op.

•

We ondersteunen stichtingen en verenigingen als Stichting De Speeltrein, Vluchtelingenwerk,
Stichting Leergeld e.d. en verwelkomen nieuwe initiatieven.

•

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

Een sociale gemeente
•

De gemeente Boekel gaat minimaal eens per week in Boekel een sociaal loket openen waar
inwoners terecht kunnen voor vragen over sociale zaken als uitkeringen, werkgelegenheid
en meer.
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Boekel als gemeente en gemeenschap

•

Het Participatiefonds voor de minima moet genoeg budget behouden.

•

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.

•

Voortzetten van het werk van de armoederegisseur. Vroege signalering is ontzettend belangrijk.

•

Integratie van statushouders en arbeidsmigranten verbeteren door meer begeleiding
door ervaringsdeskundigen en informatie in eigen taal in samenwerking met Stichting
Vluchtelingenwerk.

•

Aanscherpen van het beleid om de leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren.
Dit beleid wordt strikt gehandhaafd.

•

De hele gemeente Boekel moet op alle manieren toegankelijk zijn zodat iedereen zich welkom
voelt en mee kan doen. Dit heeft betrekking op goede wegen, rolstoeltoegankelijkheid,
digitale toegankelijkheid en laagdrempeligheid aan het gemeenteloket.

Veiligheid
•

Buurtcoördinatoren ondersteunen en verder versterken naar een gebiedsdekkend netwerk.

•

Het melden van overlast, schade en ideeën door burgers moet makkelijk worden ingericht,
zoals via de BuitenBeter-app.

•

De gemeente neemt een actieve rol in als het gaat over voorlichting over het thema drugs
en alcohol.

Foto: Facebook pagina
Gemeente Boekel)
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Centrum, verkeer en wonen

2. Centrum, verkeer en wonen

Een veilige en gezonde leefomgeving is de basis van onze gemeenschap. Wij streven naar een
levendige uitstraling van zowel binnen- als buitengebied van de gemeente Boekel. Landschappelijke
en ruimtelijke kwaliteiten moeten in de hele gemeente tot hun recht komen en bij elkaar passen.

Vitaliseren van Boekel als boodschappendorp en behouden van winkelpunten in Venhorst
•

De zuidwand is een groot project. De gemeente moet de touwtjes strak in handen houden
en mee ervoor zorgen dat de nieuwe wand gevuld wordt met winkels voor onze inwoners.

•

Bij een centrumvisie hoort ook vooruitdenken. Twee supermarkten met dezelfde formule
naast elkaar kan op de langere termijn zorgen voor leegstand.

•

Geen centrummanager, maar gewoon een wethouder die die taak uitvoert.

•

Genoeg winkelvoorzieningen in Venhorst zijn essentieel. De gemeente moet haar best doen
om deze te behouden en waar mogelijk uit te breiden.

Herinrichten van het centrum van Boekel
•

Het St. Agathaplein en de Kerkstraat moeten nieuw elan krijgen met veel groen, waarbij het
St. Agathaplein zijn sociale functie moet blijven behouden.

•

De sociale, groene en ruimtelijke functie van het centrum wordt doorgetrokken richting de
kerk en zorgcomplex Sint-Petrus. We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de
kerktuin als park bij het centrum te betrekken.

•

De winkels blijven zo goed mogelijk bereikbaar. Er komen voldoende parkeermogelijkheden
die uitnodigen tot verblijven.

•

De fietser en de voetganger krijgen een volwaardige en veilige plek binnen het centrumverkeer.

•

We onderzoeken de haalbaarheid van een fietsenstalling in het centrum van Boekel.

•

Het centrum van Boekel wordt zo groen mogelijk aangelegd. Geen stenen, maar echte bomen
en natuurlijk groen.

•

Zoveel mogelijk groen blijft behouden; daarnaast planten we extra aan.

•

Horeca- en terrasvoorzieningen in het centrum worden gestimuleerd. De jeugd hoeft niet naar
hangplaatsen voor gezelligheid, maar moet ook in het centrum terecht kunnen.

•

Het stuk grond achter Nia Domo wordt een volwaardig park met recreatiemogelijkheden voor
alle doelgroepen en genoeg biodiversiteit.

•

De oude locatie van de Regenboog wordt gebruikt voor woningbouw. Dit biedt kansen voor
het park aan de overkant.

Betere bereikbaarheid, ook ’s avonds en in de weekenden
•

Openbaar vervoer stimuleren en optimaliseren. We maken ons er bij de provincie sterk voor
dat openbaar vervoer van en naar Boekel behouden blijft.

•

Van het grootste belang is een lijn van en naar Veghel, onder andere vanwege sociale diensten.

•

We blijven ons best doen voor het behouden van voldoende vervoersmogelijkheden door/
langs Venhorst.
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Centrum, verkeer en wonen

•

Parkeerplekken in de gemeente Boekel blijven gratis.

•

Het verkeer wordt naar draagkracht verdeeld over Boekel met verkeersveiligheid op de
eerste plaats.

Verbeteren veilige verbindingen voor voetganger en fietser
•

De D.O.P. zet zich actief in voor nieuwe mogelijkheden voor veilige fiets- en wandelroutes.

•

Geen voetpad in de wijk? Dan wordt de wijk een woonerf.

•

Stimuleren van het fietsgebruik door de fietspadenstructuur te verbeteren en fietsroutes
te onderhouden en realiseren.

•

We bewaken dat de fietsroutes naar basisschool, middelbare school en werk veilig blijven.
Met het nieuwe centrumplan is dit een extra aandachtspunt.

Betaalbaar bouwen en wonen in Boekel en Venhorst
•

Boekel groeit hard. We moeten ervoor waken dat Boekel te snel volgebouwd gaat worden.
In eerste instantie bouwen we voornamelijk voor onze inwoners.

•

Het bouwen van nieuwe woningen wordt niet gedaan om aan te verdienen, maar om de
woonbehoeften van onze inwoners te dienen.

•

Jongeren moeten in Boekel en Venhorst betaalbaar kunnen blijven bouwen en wonen.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

•

Er worden meer levensloopbestendige woningen gebouwd, zodat men bij het ouder worden
in Boekel kan blijven wonen.

•

De gemeente gaat met Peelrand Wonen actief sociaal én duurzaam bouwen. We bouwen
gericht voor de toekomst met oog voor doelgroepen.

•

We gaan in tegenstelling tot het huidige coalitiebeleid wél de bouw van sociale huurwoningen
stimuleren.

•

We ondersteunen de bouw van voldoende starterswoningen, sociale huurwoningen en
seniorenwoningen.

•

We houden een kwalitatief woonbehoefteonderzoek voor de inwoners van Venhorst.
De plannen worden zodanig vormgegeven, dat in eerste instantie gebouwd gaat worden
waar behoefte ligt voor inwoners van Venhorst.

•

Dit gaan we ook voor Boekel doen. Op dit moment bouwen we het dorp in rap tempo vol.
Maar wat wil de Boekelse burger?

•

Het stimuleren en mede-ontwikkelen van de instelling landgoed Huize Padua tot een (integrale) woonkern, waarbij er een intensieve samenwerking is met de GGZ en de gemeente Boekel.

•

Het buitengebied gaat niet volgebouwd worden met Ruimte voor Ruimte-woningen. De gemeenschap hoeft niet de portemonnee te trekken voor de kosten van het afbreken van oude stallen.

•

Nieuwbouw en duurzaamheid (groene energie, natuur) gaan hand in hand. We kunnen veel
leren van het Ecodorp.

•

Boekel gaat strak handhaven op het gebied van mantelzorgwoningen. Deze zijn bedoeld
voor bij een zorgbehoefte; en alleen dan.
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3. Natuur, milieu en duurzaamheid

Wij zijn onderdeel van de natuur. Wij streven naar een duurzame leefomgeving die gezondheid,
welzijn en welvaart bevordert. Daarbij gaan we verantwoord om met grondstoffen, natuur en milieu.
Wij vinden dat er grotere stappen moeten worden gezet om de opgestelde duurzaamheidsvisie
daadwerkelijk te realiseren binnen 8 jaar. Goed voorbeeld doet goed volgen. Wij onderzoeken hoe
de gemeente bij haar bouwprojecten slimme en duurzame keuzes kan maken om de biodiversiteit
te vergroten en stimuleren anderen dat ook te doen.

Boekel energie-neutraal
•

We ondersteunen lokale energiecoöperaties zoals Boekel Energie, zodat zij kunnen adviseren,
stimuleren en draagvlak creëren.

•

We stellen een energieloket in. Dat helpt burgers hun weg te vinden in het woud van regelgeving en subsidies.

•

We stimuleren burgers, verenigingen en ondernemers om energie te besparen door isolatie en
LED-verlichting.

•

We stimuleren ondernemers om bedrijven energieneutraal te maken.

•

Om een energieneutrale gemeente te realiseren, moet er worden geïnvesteerd in opslag
van warmte en kleinschalige opslag van elektrische energie.

•

Lokaal opgewekte energie wordt voor minimaal 50 % eigendom van lokale gebruikers.

•

We ondersteunen de duurzame initiatieven van Ecodorp met respect voor de gemaakte
afspraken.

•

Het gebruik van “groen” gas uit mestvergisting is geen oplossing voor het verminderen
van de uitstoot van broeikasgassen.

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. Daar houden we ons aan.

•

De veestapel in Boekel moet kleiner, niet groter.

•

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

•

De huidige geurnormen gaan we handhaven en waar nodig en mogelijk aanscherpen.

•

Het koesteren, 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 en jeugdnatuurwacht de Knokerd en andere initiatieven die dat nastreven.

•

Wij zijn een deel van de natuur. De natuur is niet alleen om te gebruiken, maar ook om te
respecteren.

•

We bevorderen biodiversiteit door aanplant van groenstroken, bermen en bomen die nodig
zijn in onze gemeente.

•

We onderhouden de bermen d.m.v. een ecologisch maaibeleid, met aandacht voor veiligheid
en zichtlijnen op kruisingen.
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Natuur, milieu en duurzaamheid

•

We stimuleren het hergebruik van regenwater door ondernemers en burgers.

•

Bij onze ruimtelijke ordening houden we rekening met water, droogte en bodem.

•

Geen gebiedsregisseurs, maar wethouders die keuzes durven maken.

•

Keuzes maken we altijd in lijn met de klimaatdoelen.

4.

Ondernemen en werken

4. Ondernemen en werken

Een gezond ondernemersklimaat moet de basis zijn voor een bedrijvig Boekel. Ondernemen
doe je in Boekel, Venhorst en Huize Padua. We bieden ontwikkelkansen voor bedrijven, zonder
compromissen te sluiten wat betreft een goede kwaliteit van het milieu en de leefomgeving.
•

Venhorst, Huize Padua en Boekel willen ondernemen. Daarom: concentratie bedrijventerreinen De Vlonder en Kraaijendonk en verdere ontwikkeling van de Zandhoek en de Lage Raam.

•

We gaan ons inzetten voor realisatie van Kraaijendonk 2.

•

We werken aan een betere relatie met de provincie, zodat provinciaal beleid de kansen voor
Boekel niet beperkt.

•

De economische belangen moeten in balans met natuur, milieu en samenleving zijn.

•

We willen een ondernemersklimaat voor de ondernemers in de gemeente Boekel waarin zij
kunnen doorgaan en zich kunnen ontwikkelen; passend bij de Boekelse maat.

•

Agrarisch ondernemen met economisch perspectief, een kwalitatieve en gezonde leefomgeving voor mens en dier en ruimtelijke kwaliteit.

•

Ondernemen gebeurt met zo min mogelijk emissie van schadelijke stoffen en stank. We willen
problemen bij de bron aanpakken en vernieuwing ondersteunen.

•

Behouden van een manager buitengebied met nadruk op dialoog en contacten, controle en
handhaving.

•

Stimuleren van de samenwerking en dialoog met de Ondernemersvereniging Boekel-Venhorst
voor de winkeliers, horeca, zzp’ers en productiebedrijven.

•
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Lokaal ondernemerschap dragen we een warm hart toe.

5.

Zorg en gezondheid

5. Zorg en gezondheid

Wij gaan uit van de kracht van onze inwoners en het bieden van bescherming aan de burgers
die dat nodig hebben. Iedereen kan meedoen is een van onze kernwaarden.
Zorg
•

Goed georganiseerde zorg, dichtbij de mensen en op basis van duidelijkheid.

•

De groei van Boekel zorgt voor meer vraag naar zorg. Op dit moment kan niet aan die
vraag voldaan worden. We gaan ons inzetten voor voldoende zorgaanbod.

•

Een fysiek gezondheidsplein in Boekel is niet haalbaar gebleken. We gaan ons wel hard
maken voor het creëren van een centraal en herkenbaar virtueel gezondheidsplein voor
burgers. Zorg komt dan toch op een centrale plek samen.

•

Inwoners moeten informatie en instanties zo makkelijk mogelijk bereiken en vinden.
Dit moet zowel fysiek, digitaal als op papier kunnen. Hier gaat het virtueel gezondheidsplein
een rol in spelen.

•

De adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein blijven zwaar wegen in de besluitvorming
en de adviesraad wordt waar nodig ondersteund.

•

We ondersteunen en faciliteren het Dorpsteam, zodat het Dorpsteam haar taken zo goed
mogelijk blijft uitvoeren met verschillende andere partijen. Het Dorpsteam wordt zichtbaarder
binnen de gemeente.

•

Bij meerdere hulpverleners is er één eindverantwoordelijke die aanspreekpunt is.

•

We hebben de taak om ons in te zetten om inwoners die dat nodig hebben een beschermde
woonomgeving te bieden.

•

We ondersteunen de nieuwe ontwikkelingen binnen Huize Padua. We zien de meerwaarde
van het sociaal en maatschappelijk gebied.

•

Wij ondersteunen KBO, Dorpsteam en vrijwilligers bij het signaleren en aanpakken van
eenzaamheid onder ouderen en jongeren. Wij steunen deze organisaties onder andere met
scholing.

•

Wie kan doet mee. Mensen moeten zelf invulling kunnen geven aan hun leven. De basis is
actief en zelfstandig zijn in hun sociale netwerk (buurt, werk, verenigingen) en in hun levensonderhoud kunnen voorzien door werk.

•

Als mensen door omstandigheden daartoe niet in staat zijn, moet de gemeente er voor ze zijn.
De menselijke maat is altijd het uitgangspunt, niet nieuwe regels.

•

We blijven de nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdzorg kritisch volgen in samenwerking
met het Dorpsteam.

Senioren
•

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen als het kan.

•

Er worden meer seniorenwoningen gebouwd, zodat men bij het ouder worden in Boekel kan
blijven wonen.

•

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

•
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De gemeente Boekel moet een dementievriendelijke gemeente worden.

6.

Onderwijs, cultuur en sport

6. Onderwijs, cultuur en sport

Onderwijs, cultuur en sport vormen het cement van onze gemeenschap. Op de korte en lange
termijn profiteert iedereen hiervan. Daarom moet de gemeente een actieve rol spelen in het
faciliteren van onderwijs, cultuur en sport.

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. We blijven werken met de
bibliotheek en ervaringsdeskundigen.

•

Ook nieuwbouw en onderwijs hebben raakvlakken. In het beleid over nieuwbouw en aantrekken van jonge gezinnen houden we rekening met het onderwijs. Vraag en behoefte worden op
elkaar afgestemd. Het Kindcentrum zit nu al vrij vol, maar voorop staat dat voor ieder kind een
plek in het onderwijs moet zijn.

•

Wij zijn trots op onze Volksuniversiteit en de bibliotheek. We zien het belang van een leven
lang leren. Op tal van terreinen bieden de Volksuniversiteit en de bibliotheek mogelijkheden
om creatief bezig te zijn en je leven te verrijken. De D.O.P. ondersteunt en faciliteert deze
instanties en deze blijven een volwaardige plek in Boekel behouden.

Kunst en cultuur
•

De D.O.P. is zuinig op alle kunst- en cultuuruitingen en erfgoed in onze gemeente.
Deze moeten we koesteren, net als al onze creatieve burgers.

•

Ondersteuning van bijvoorbeeld de Avond van de Poëzie, BoeCult, carnavalsverenigingen,
toneelclub, de harmonie, concerten, exposities, Boekelse Oogstdag, skaten op het plein en
andere culturele uitingen. We staan open voor nieuwe en frisse ideeën.

•

We ondersteunen de Cultuurloper, Sjors Sportief en Creatief en natuurlijk alle vrijwilligers!

•

De bibliotheek moet de huidige dienstverlening op een goed niveau kunnen blijven uitvoeren.

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.

•

Sporten is ontspannend en álle kinderen moeten daaraan kunnen meedoen. Ook kinderen
voor wie dat niet makkelijk is. Wij zullen dan ook alle initiatieven die het sporten van kinderen
bevorderen verwelkomen en ondersteunen.

•

Respect.Boekel speelt een mooie rol als het gaat om respect voor elkaar. Wij ondersteunen
dit initiatief.
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•

De gemeente zorgt voor plekken waar individuele bewegingsactiviteiten mogelijk zijn,
bijvoorbeeld een trimbaan en mountainbikeroutes.

•

We blijven Stichting Speeltrein ondersteunen bij de aanleg en het onderhoud van
bestaande en nieuwe speelterreinen.

•

In nieuwe wijken worden voldoende natuurlijke speelvoorzieningen aangelegd.

Foto: website boecult.nl
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Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Lijsttrekker #1

#2

Gerty Jansen

Matt Kanters
Natuurlijk Lokaal!

Natuurlijk Samen!
#5

#3

Joop van Lanen

#4

Bregje van der Kolk

Hans Bos
Natuurlijk Betrokken!

Natuurlijk Ontwikkelen!
Natuurlijk Investeren!

Marieke Timmermansvan Lankveld

Henk van der Aa

Eva Röben

Niek Pepers

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#6

Sjaak van Moorsel

Ton van Hoof

#7

Farshid Kamyab Rad

Dimphy van Alphenvan den Bosch

#8

Willeke Reijnenvan Zutven

Coen Knuvers

Sjoerd Vogels

Lea van der Heijden

Gusta van de Ven

Willemien van den
Broek-Hotke

Will Verkuijlen

Rob Leenders

Job Megens

Annette van Soest

Jeanneke Franssenvan Berkel

Annie Smitsvan der Burgt

Toon Bullens

Komt hier
straks jouw
foto?
#27

Thea van SleeuwenBerkenbosch
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#28

Jan Oerlemans

#29

Henny van BoxtelArts

#30

Marcel Kanters

#31

Peter Thijssen

#32

Antoinette Heunksvan Uden

Word lid!
www.dopboekel.nl

Samen zijn wij Boekel, Venhorst en Huize Padua. Wij vormen een zelfstandige gemeente.

Top 10 speerpunten:
1.

Transparantie en overleg met de omgeving.
Geen burgers achteraf verrassen.

2.

Meer groen: we gaan naar 5 bomen per inwoner in álle kernen.

3.

We openen een sociaal loket in de gemeente: Veghel is te ver.

4.

De Zuidwand is voor onze lokale winkeliers.
De gemeente moet de regie terugpakken.

5.

Woningbouw naar de wensen en behoeften van inwoners,
geen tweede Voskuilen.

6.

Via goede wegen en trottoirs zijn fietsers en voetgangers altijd
zichtbaar voor autoverkeer.

7.

Het Sint Agathaplein en Sint Josephplein worden groen
aangekleed met uitlopers richting de wijken.

8.

Buitengebied voor de toekomst: geen ontwikkelingen die
ons jaren later bakken met geld kosten, zoals de Elzen en
het Bovenstehuis.

9.

Kwaliteit van bestuur moet beter.

10.

De jeugdraad krijgt een actievere rol.

www.dopboekel.nl
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