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LOKAAL Meierijstad
LOKAAL zijn we samen

LOKAAL staat midden in de samenleving en komt op voor de belangen van
inwoners, verenigingen en bedrijven van alle kernen in Meierijstad.

Wil je ons nog beter leren kennen? Mail naar info@lokaalmeierijstad.nl.
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Voorwoord
Binnenkort mag er weer gestemd worden, voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna alle partijen
proberen dan weer opnieuw in beeld te komen bij de kiezer.
Dat is direct een punt waarin LOKAAL zich onderscheidt van andere partijen. Wij zijn altijd aanwezig.
Wij sluiten aan bij openbare dorpsraadvergaderingen en zijn constant in gesprek met
belangenverenigingen. Wij geloven dat je alleen dan weet wat er lokaal speelt.
Dat wij niet alleen rond de verkiezingen dichtbij zijn, weten steeds meer mensen. Dat merken we aan
de hoeveelheid inwoners die ons benaderen voor hulp en advies. En dat doen we graag, want precies
daarvoor zijn we er; voor de inwoners van Meierijstad.
LOKAAL is een echt lokale partij!
Veel partijen liggen op een aantal belangrijke punten dicht bij elkaar. Want natuurlijk wil iedereen
gezien de huidige woningmarkt dat er meer gebouwd wordt. Maar LOKAAL bekijkt dat ook echt lokaal.
Met daadkracht. Zo hebben wij ons recent nog hard gemaakt dat nieuw te bouwen huizen bij mensen
uit het eigen dorp terecht komen. De meeste andere partijen vonden dat niet nodig. Dus hoewel alle
partijen voor extra bouwen zijn, zijn er dus ook verschillen.
In dit programma hebben we er voor gekozen om met name naar alle kernen te kijken en wat daar
speelt. Dat betekent niet dat we geen mening hebben over grote thema’s zoals arbeidsmigratie,
veiligheid, duurzaamheid, etc. Meer daarover kan je vinden in ons partijprogramma welke op onze
website staat. (www.lokaalmeierijstad.nl). Je mag hierover natuurlijk ook gewoon contact met ons
opnemen.
Een uitdagende taak voor de kiezer, om te bepalen welke partij het beste is voor de toekomst van
Meierijstad. Omdat de schatkist geen bodemloze put is, zullen er keuzes gemaakt moeten worden.
Niet alles kan. LOKAAL maakt de keuzes met jou in gedachte. Wat is híer in Meierijstad belangrijk. En
dat doen we altijd met een luisterend oor en open deur. Zoals je van ons gewend bent.
Bedankt voor je vertrouwen!

LOKAAL Meierijstad
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LOKAAL zijn we samen
LOKAAL is een jonge partij en geboren in Meierijstad zelf. LOKAAL bestaat uit mensen die weten wat
hier speelt en daarom de juiste keuzes maken. Omdat we niet gebonden zijn aan landelijke
programma’s kunnen we de beste keuzes maken voor de belangen van de inwoners en bedrijven in
Meierijstad. Lokale thema’s vragen namelijk om lokale oplossingen. Onder het motto “Waarom
moeilijk doen, als het lokaal kan!”
LOKAAL staat midden in de samenleving en komt op voor de belangen van inwoners, verenigingen en
bedrijven van alle kernen in Meierijstad. We willen, waar mogelijk, jullie zelf betrekken bij het maken
van de plannen. De mens staat centraal.
Een goed voorzieningenniveau, woningbouw en bedrijfs- en verenigingsleven zijn belangrijk voor een
goede leefbaarheid in alle 13 kernen van Meierijstad. LOKAAL zal er dan ook alles aan doen om
voorzieningen te behouden, zodat iedere kern zijn eigenheid kan bewaren. Maar woningbouw voor
jong en oud is dé onbetwiste voorwaarde.

Dit vindt LOKAAL belangrijk:
•

Bouwen, bouwen, bouwen.
Meer mogelijkheden om in eigen dorp te blijven wonen. Verschillende woonvormen voor
iedereen in alle leeftijden.

•

Vrijwilligers, verbinders in de samenleving.
Wij doen het samen. Eigen regie in de kern houden en initiatieven uit de gemeenschap zelf
mogelijk maken. Elkaar helpen.

•

Kansen voor ondernemers.
Vestigingsmogelijkheden voor MKB en (ex-)agrariers. Kleine ondernemers moeten ook in
kleine kernen kunnen blijven zitten. Open staan voor creatieve oplossingen voor vrijkomende
agrarische lokaties.

LOKAAL zijn we samen!
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Boerdonk
Zelfredzaamheid door de gemeenschap.
Boerdonk is het kleinste dorp van Meierijstad en heeft haar authentieke karakter als oude
nederzetting goed bewaard. Klein maar fijn en een dorp met een grote saamhorigheid. Samen dingen
voor elkaar krijgen, dat doen ze in Boerdonk graag. De Corneliusstichting en Buffelrun zijn geweldige
initiatieven. Net als het behoud van het plaatselijke café Hart van Bourdonck door 62 participanten.
LOKAAL maakt zich sterk om de broodnodige dorpse ontwikkeling ook in Boerdonk van de grond te
laten komen. Gemeenschapshuis D’n Hazenpot, de school, het sportpark en het bloeiende
vrijwilligers- en verenigingsleven zijn onmisbaar voor Boerdonk. Boerdonkenaren moeten in
Boerdonk kunnen blijven wonen. Voldoende woningbouw is dan ook van groot belang voor de
levensvatbaarheid. LOKAAL zal zich hiervoor blijven inzetten.
LOKAAL, 2022-2026
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extra woningbouwmogelijkheden om Boerdonk te laten groeien tot een stabiel aantal
inwoners waardoor voorzieningen in deze kern voldoende bestaansrecht hebben.
Voorrang voor ‘eigen’ inwoners bij nieuwbouw en huur zodat starters en senioren in hun
eigen dorp kunnen blijven wonen.
Behoud van de school.
Herinrichting en optimalisatie van D’n Hazepot.
Renovatie of herplaatsing van seniorenwoningen van Area.
Behoud van sportpark De Kerveheester.
Eigen budget voor bijvoorbeeld het onderhoud van de openbare ruimte.
Verbeteren recreatieve mogelijkheden in en rondom en naar ’t Hurkske.
Waarborgen bereikbaarheid en verkeersveiligheid ontwikkeling N279.
Continuering “ Zorg rondom het Dorp”.
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Boskant
Een jong dorp met ruimte, rust en sociale binding.
Boskant bestond zo’n vijfenzeventig jaar geleden voornamelijk uit buitengebied. De kern werd
gevormd door een school en een rijtje nieuwe huizen. Uit een enquête onder de inwoners komt naar
voren dat veel mensen het wonen in Boskant als ”heel fijn” ervaren. Ruimer wonen, rust en sociale
binding worden genoemd als positieve punten. Maar er zijn ook zorgen over het overeind houden
van de leefbaarheid en voorzieningen.
Boskant ligt in het nationale park Het Groene Woud. Het ligt tussen de dorpen Best en SintOedenrode en daardoor dichtbij noodzakelijke faciliteiten. Vanaf deze weg kijk je op het Ritaplein
met Ritakapel, schoolgebouw, café en voormalige dorpswinkel (hopelijk komt deze terug). LOKAAL
vindt het belangrijk deze faciliteiten te behouden. Boskant kent een rijk en actief verenigingsleven
met onder andere een eigen voetbal- en tennisclub en carnavalsclub De Lepkes. Iedereen doet mee
in Boskant!
Wonen in “den Boskant” is wonen in een groene en rustige omgeving in een gemeenschap waar
kinderen veilig kunnen opgroeien en je in korte tijd met de auto in Eindhoven bent. Er is een
buurtbusverbinding met o.a. treinstation Best, Liempde, Boxtel, Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode.
LOKAAL, 2022 -2026
•
•
•
•
•
•
•

Planning en realisatie van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen. Onder meer voor
senioren en starters. Mede met het oog op de toekomst van de school.
Voorrang voor ‘eigen’ inwoners bij nieuwbouw en huur zodat starters en senioren in hun
eigen dorp kunnen blijven wonen.
Indien mogelijk een slimme combinatie van onderwijs-, kinderopvang-, sport- en
welzijnsvoorzieningen.
Aandacht voor de leefbaarheid van ouderen.
Behoud van de buurtbus.
Goede en tijdige bereikbaarheid voor ambulance en brandweer.
Realisatie van een kunstgrasveld, daardoor kan het trainingsveld aan de Kremselen vrijkomen
waar dan woningbouwmogelijkheden zijn.

6

Classified

Erp
Met elkaar een groeiend en bloeiend dorp
Erp (in de volksmond Errup genoemd) is een groot dorp waar inwoners graag wonen. Waar een
bloeiend verenigingsleven aanwezig is en waar het bedrijfsleven een belangrijke functie vervult.
LOKAAL is trots op de vele verenigingen die Erp maken tot wat het is. Erpse verenigingen zoeken
elkaar op en ondersteunen en werken samen waar mogelijk is. Omnipark “De Brug” zou volgens
LOKAAL daar een mooi en logisch vervolg op zijn. Zelfwerkzaamheid, onderlinge samenwerking en
efficiënt omgaan met mogelijkheden is in Erp dagelijkse gang van zaken. Daardoor zijn er al mooie
projecten gerealiseerd. De vele onmisbare verenigingen in Erp zorgen voor dat lokale gevoel wat Erp
uniek maakt.
Voor LOKAAL is het helder dat er in Erp nog meer mogelijkheden moeten komen voor een eigen
woning, zowel voor starters als senioren en zelfbouwers. Ook ontwikkelkansen voor het bedrijfsleven
zijn van essentieel belang, de plaatselijke ondernemers moeten in Erp kunnen blijven. Daarom is
doorontwikkeling van Molenakker van het grootste belang. LOKAAL is een groot voorstander van
sterke ondersteuning van de lokale dorpse ondernemers. De actieve ondernemersvereniging EBK is
een belangrijke motor in de Erpse gemeenschap.
LOKAAL, 2022-2026
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouwmogelijkheden voor alle doelgroepen; van starters tot senioren, van huurwoningen tot
zelfbouwkavels.
Meer mogelijkheden voor jongeren en senioren om in het eigen dorp te blijven wonen.
Realisatie van Omnipark “de Brug “.
Doorontwikkeling van bedrijventerrein Molenakker 2.
Veilige wandel- en fietsroutes naar verenigingsaccommodaties.
Meer speelvoorzieningen op bestemmingplan De Bolst.
Versnelde aanpak van achterstallig onderhoud aan voetpaden, wegen en openbare ruimte.
Behoud van bibliotheekfunctie.
Ondersteuning van verenigingsleven waar nodig door een realistisch en betaalbaar huur- en
subsidiebeleid.
Behoud van openbaar vervoer.
Behoud van eerstelijns voorzieningen, en bereikbaar voor iedereen.
Initiatieven van inwoners serieus nemen en faciliteren.
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Eerde
Het middelpunt van Meierijstad.
Er is veel te praten geweest in Eerde de afgelopen jaren. Niet alleen over de kerk en de school, maar
zeker ook over de onveilige verkeerssituaties die zich in en rondom Eerde voordoen. Maar daarbij is
ook de kracht van het dorp heel duidelijk zichtbaar geworden. Eerde is een hechte en gezellige
dorpsgemeenschap, gelegen in het hart van Meierijstad. De bereikbaarheid is goed met uitstekende
busverbindingen en in de omgeving zien we unieke natuur die bezoekers iedere keer weer doet
verrassen. Iets om trots op te zijn…en te koesteren.
De nieuwe school is een feit, de kerk wordt in zijn herkenbaarheid en functie behouden. In de
toekomst moet de verkeersveiligheid worden gegarandeerd en moet er aandacht komen voor extra
woningen in Eerde. Zodat senioren kunnen blijven wonen in het dorp waar ze ook geboren zijn.
Zodat jeugd een betaalbare woning kan vinden om hun eerste eigen plekje te vinden en voor
gezinnen die groter worden om door te starten. Bouwen naar behoefte dus.
Tot slot willen we geen zonnepanelen op de Vlagheide. Inwoners hebben veel plezier van de
Vlagheide om er te wandelen, uit te waaien, sporten of sleetje rijden wanneer het gesneeuwd heeft.
Jarenlang heeft het dorp de lasten mogen dragen van deze bult, nu mogen ze genieten van de lusten.
LOKAAL, 2022-2026
•
•
•
•
•
•
•

Woningbouw naar behoefte. Aankopen van gronden door de gemeente om hier een steentje
aan bij te dragen.
Verkeersveiligheid waarborgen, niet alleen op de Eerdsebaan maar ook in het dorp.
Geen zonnepanelen op de Vlagheide, zonnepanelen horen op daken.
Recreatie en Natuur kunnen in overleg allebei hun invulling krijgen op de Vlagheide.
Doorontwikkeling groene hart van Eerde, waar school en de gerenoveerde kerk een
prominente plek hebben.
Voorrang voor ‘eigen’ inwoners bij nieuwbouw en huur zodat starters en senioren in hun
eigen dorp kunnen blijven wonen.
Onderzoek herbouw “halte Eerde-wachtpost 12” (recreatieve ontwikkeling Duits lijntje).
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Keldonk
Om trots op te zijn.
Keldonk heeft een grote verbondenheid met de Zuid- Willemsvaart. De “kanaalgraver” staat wellicht
symbool voor Keldonk. Deze straalt wilskracht uit, ambitie en moed. Het verenigingsleven is een
belangrijke factor. Men vindt elkaar erg gemakkelijk en hierdoor zijn kleine en grotere evenementen,
zoals 7th Sunday, snel succesvol. Ze leveren zo een mooie bijdrage aan de leefbaarheid van Keldonk.
Korenmolen De Hoop is niet meer weg te denken uit het dorpsgezicht van Keldonk.
LOKAAL vindt het voor de inwoners van het allergrootste belang dat in Keldonk meer
bouwmogelijkheden komen. Er moeten meer kansen komen voor jongeren, maar ook voor senioren
om in Keldonk te kunnen blijven wonen. LOKAAL is voorstander van actief grond aankopen door de
gemeente als daardoor de woningbouw wel gerealiseerd wordt.

LOKAAL, 2022-2026
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meerdere kansen bekijken en pakken voor woningbouw.
Actief grond aankopen door gemeente om woningen te bouwen.
Voorrang voor ‘eigen’ inwoners bij nieuwbouw en huur zodat starters en senioren in hun
eigen dorp kunnen blijven wonen.
Behoud van school, multifunctionele accommodatie ’t Span en sportpark De Koulberg.
Ondersteuning van zorg en welzijn in en rondom het dorp.
Goede veilige oversteek N279.
Versterken van recreatieve buitengebied o.a. de Roost, de Keldonkse molen en de Bulten/Aa
dal.
Geen zonneparken en windmolens op landbouwgronden. (Eerst zonnepanelen op daken).
Terugdringen sluipverkeer, vooral op het Hool.
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Mariaheide
Continuïteit in woningbouw.
Mariaheide, ook wel bekend als ‘De Hei’, heeft in de afgelopen jaren haar leefbare karakter weer terug
gekregen. Door de komst van de A50 werd Mariaheide jaren geleden al verlost van doorgaand verkeer
in het dorp. De Hei bloeit. (Sport)verenigingen zoeken elkaar veelvuldig op, waardoor er een bruisend
verenigingsleven is.
Belangrijk voor de verdere groei van de leefbaarheid in Mariaheide is de mogelijkheid om te kunnen
blijven bouwen, voldoende kavels, woningbouw voor de jeugd en de senioren. In Mariaheide is door
buurtschappen en inwoners een goed dekkend AED netwerk tot stand gekomen. LOKAAL zal deze
initiatieven graag blijven steunen. Naast de belangrijke busverbinding, dorpshuis D’n Brak en de goed
functionerende dorpsraad. Veiligheid, leefbaarheid, groen en zorg staan ook voor Mariaheide voorop.
LOKAAL, 2022-2026
•
•
•
•
•
•

Bouwmogelijkheden voor jongeren en senioren in Mariaheide.
Voorrang voor ‘eigen’ inwoners bij nieuwbouw en huur zodat starters en senioren in hun
eigen dorp kunnen blijven wonen.
Goede fiets- en wandelverbindingen.
Groen- en speelvoorzieningen.
Kansen voor en behoud van lokale ondernemers.
Herinrichting Pastoor van Haarenstraat met goede veilige fiets- en voetpaden.
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Nijnsel
Wonen tegen het Dommeldal in een actief en bedrijvig dorp.
Nijnsel is ontstaan aan de oude verbindingsroutes tussen Sint-Oedenrode, Son en Lieshout. De latere
kern Nijnsel ontstond rondom de kerk die werd gebouwd. Ook de ligging aan de weg tussen Veghel en
Son bepaalde mede de ontwikkeling van Nijnsel en de aanleg van een bedrijventerrein. We moeten
wel opletten dat er niet te veel verkeer door het dorp heen gaat. De woonbebouwing is vanaf de jaren
zeventig voornamelijk aan de zuidzijde van de Lieshoutseweg ontwikkeld. Het bedrijventerrein (18,5
ha) ligt aan de A50 en telt ongeveer zestig meestal kleinschalige en ‘schone’ bedrijven. Het Dommeldal
en de Hazenputten geven het dorp veel ruimtelijke en groene kwaliteiten.
De omgeving van gemeenschapshuis De Beckart en de kerk vormen een mooi dorpscentrum van
Nijnsel. Rondom het dorp moet aandacht zijn voor nieuwe bouwlocaties. Hierbij wil LOKAAL dat
mensen in Nijnsel kunnen en willen blijven wonen. Blijvende aandacht is nodig tegen toename van
vliegverkeershinder als gevolg van Eindhoven Airport.
LOKAAL, 2022-2026
•
•
•
•
•
•
•

Voldoende betaalbare en aanpasbare woningbouw voor starters en ouderen.
Voorrang voor ‘eigen’ inwoners bij nieuwbouw en huur zodat starters en senioren in hun
eigen dorp kunnen blijven wonen.
Behoud van gemeenschapshuis De Beckart.
Het koesteren en in stand houden van de Vresselse bossen en Moerkuilen.
Kijken hoe we nieuwe energie kunnen geven aan het bedrijventerrein en kansen bieden aan
lokale ondernemers.
Een passend huur- en subsidiebeleid waardoor verenigingen behouden blijven voor het dorp.
Studie naar vermindering geluidsoverlast A50.
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Olland
Waar iedereen zich meteen thuis voelt.
Olland is een hele mooie plek om te wonen. Grote steden met faciliteiten liggen binnen handbereik en
het ligt midden in de prachtige natuur van het Groene Woud, het Dommeldal en de Geelders. Ondanks
enige groei in het verleden loopt de woningbouw nu al jaren ver achter. De behoefte aan nieuwe
woningen en groei van het inwonertal is daarom een belangrijk punt van aandacht voor de komende
jaren.
De multifunctionele accommodatie De Loop’r is een prachtige voorziening en deze biedt onderdak aan
een groot aantal verenigingen, een basisschool en sportzaal. LOKAAL wil hier blijvend aandacht voor.
Daarnaast is vooral de eerder benoemde snelle woningbouw en inwonersgroei van het grootste belang
voor het dorp.

LOKAAL, 2022-2026
•
•
•
•
•
•
•

Aantal inwoners door laten groeien naar 1500 inwoners of meer, levensvatbaarheid van o.a.
school en verenigingsleven wordt daardoor sterk verbeterd.
Fietspad Ollandseweg vernieuwen.
Ondersteuning en faciliteren van De Loop’r.
Behoud buurtbusfunctie.
Woningbouw voor starters, senioren, huur en zelfbouwkavels.
Voorrang voor ‘eigen’ inwoners bij nieuwbouw en huur zodat starters en senioren in hun
eigen dorp kunnen blijven wonen.
Geen zonneparken op landbouwgronden, eerst de daken vol.
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Schijndel
Topper in sport, kunst en sociale samenhang.
Schijndel is een groot dorp met een bruisend centrum, veel winkels, een gezellige markt en
horeca/terrassen. Het winkelaanbod is goed en gevarieerd. En vergeet de ruime aanwezigheid van
basis- en voortgezet onderwijs en de fraaie ligging in het Groene Woud niet. Door al deze
voorzieningen is het prettig wonen in Schijndel.
De Glazen Boerderij is in heel Nederland bekend maar ook het RAADhuis is een mooie bijdrage aan
het centrum. Historie en kunst zijn op die manier goed met elkaar verbonden.
Op het gebied van sport en kunst is Schijndel een regionale topper. Schijndel heeft veel verenigingen
en je ziet dat het dorp er samen de schouders onderzet. Naast de Glazen Boerderij is Schijndel ook in
heel Nederland bekend vanwege de jaarlijkse opening van het festivalseizoen; Paaspop. Maar LOKAAL
is ook trots op Pleinpop en Eén Ander Festival.
Zonder economie geen welvaart; de bedrijvigheid in Schijndel is in ontwikkeling. Het is er niet alleen
prettig wonen maar ook prettig werken. Of om een bedrijf te starten. Met name voor kleine en
middelgrote vestigingen. Deze bedrijvigheid is samengebracht op een aantal hoogwaardige
bedrijventerreinen met een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat. Schijndel versterkt
Meierijstad met een sociaal, sportief en kunstzinnig vestigingsklimaat.
LOKAAL, 2022-2026
•
•
•
•
•
•
•
•

Een inhaalslag maken zodat meer woningbouw plaats kan vinden. Dit door in te zetten op
grotere locaties aansluitend aan de bebouwde kom.
Voorrang voor ‘eigen’ inwoners bij nieuwbouw en huur zodat starters en senioren in hun
eigen dorp kunnen blijven wonen.
De kermis kan in het centrum.
Het winkelcentrum van Schijndel dient aantrekkelijk te blijven.
Openbare vervoersverbindingen behouden met Den Bosch en Eindhoven.
Initiatieven van inwoners serieus nemen en faciliteren.
Behoud politiebureau in Meierijstad.
Recreatieve ontwikkeling Duits lijntje.
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Sint-Oedenrode
Een groen, gezellig en gastvrij dorp om in te wonen.
Mensen voelen zich thuis in Rooi, want Rooi heeft nog een echt Brabants dorpshart. Het is een bruisend
en gastvrij dorp met jaarlijks veel evenementen. LOKAAL is trots op het groene, toeristische en
recreatieve karakter met in het centrum de prachtige markt met kiosk. Ook de Knoptoren, die je van
veraf al ziet liggen, is een opvallend herkenningspunt aan de entree van het dorp.
Rooi ligt middenin unieke natuurgebieden waarin rivier de Dommel zijn weg vindt. De A50 maakt Rooi
goed bereikbaar voor iedereen die gastvrij Rooi wil bezoeken. In het dorpshart kun je genieten van de
terrassen, winkels en restaurants. Een aantal jaren geleden werd Rooi verkozen tot groenste dorp van
Nederland en van Europa. Rooi biedt een groene, aantrekkelijke en gevarieerde plek om te wonen en
werken. De sport- en recreatiemogelijkheden, zoals het nieuwe zwembad, de Kienehoef en
voetbalvereniging Rhode, zijn hiervan goede voorbeelden.
LOKAAL, 2022-2026
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer kansen op wonen en bouwmogelijkheden voor starters en senioren met meer
zelfbouwkavels. Maar ook meer huurwoningen.
Voorrang voor ‘eigen’ inwoners bij nieuwbouw en huur zodat starters en senioren in hun
eigen dorp kunnen blijven wonen.
De markt moet zijn authentieke karakter behouden met de kiosk als herkenningspunt.
Een goed voetpad rondom de markt, t.b.v. ouderen en mindervaliden.
Voldoende parkeerplaatsen in het centrum van Rooi, voor boodschappen doen en
centrumondernemers.
Centrumfunctie van Rooi behouden, zowel horeca, winkel- , recreëer en verblijfsfunctie.
Goede voorzieningen in alle wijken.
Veilige fietsverbindingen in en rondom Rooi.
Inzetten op wijksteunpunten voor hulpbehoevende inwoners, bijvoorbeeld in wijkgemeenschapshuis of MFA’s (multifunctionele gebouwen).
Ondernemers kansen bieden om zich in Rooi te kunnen ( her)vestigen.
Rooi bereikbaar houden door goed openbaar vervoer.
Sportvoorzieningen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden.
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Veghel
Goed leven in een mix van stedelijke en dorpse waarden.
Tot in de verre regio verdienen mensen hun brood in Veghel. Dit in de (inter-)nationale bedrijven die
we hebben op het terrein van food (agrifood), techniek en logistiek. Al jaren behoort Veghel, “een
stad van een dorp”, bij de top van Nederlandse zakensteden. Het heeft zich ontwikkeld tot een
centrum voor werkgelegenheid. Leerlingen en studenten uit Veghel en omstreken kunnen gebruik
maken van een uitstekend onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs (Fioretti- en Zwijsencollege),
Koning Willem I-college (MBO) en Fontys-PABO (HBO).
Veghel is mooier en beter geworden. Denk aan de herinrichting van de Markt en Hoofdstraat, nieuwe
woonwijken aan de Sluisstraat en op het voormalige Zwijsen- en ziekenhuisterrein. En we zijn nog
niet klaar. Kijk naar de uitdagende herontwikkeling van het Kloosterkwartier en ook met het
winkelgebied is een veelbelovende start gemaakt.
Veghel is steeds aantrekkelijker om te wonen. Met een mooi aanbod van sportvoorzieningen,
horeca, theater, kunst en cultuur. De Noordkade verbindt deze punten tot een ideale mengeling. Het
is goed leven in een gevarieerde mix van stad en dorp, zoals “Veghels Buiten”.
Als industrie- en handelsstad is Veghel goed verbonden met Eindhoven, Oss, Den Bosch en Nijmegen
Met de ligging aan de A50, de N279 en de Zuid-Willemsvaart met steeds belangrijker wordende
havens. LOKAAL wil het bedrijfsleven en de belangrijke rol van Veghel daarin blijven stimuleren. Dit
draagt bij aan welvaart van de inwoners in álle kernen van Meierijstad.
LOKAAL, 2022-2026
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ontwikkeling wonen in het Havenkwartier (H.Hartplein, Zuidkade), Kloosterkwartier en
versneld oppakken van nieuwe woongebieden in Veghels-Buiten.
Uitvoering Centrumvisie, kleiner centrum, samengaan van winkelen, wonen en kantoren,
herinrichting Meijerijplein.
Uitvoering “Veghel aan de Aa” (versterking aantrekkelijke verblijfsfunctie aan rivier De Aa).
Behoud, (her)ontwikkeling en promotie van het cultureel erfgoed (Pierre Cuypers; stations-,
rangeerlocatie Duits lijntje).
Maximaal ruimte bieden om te ondernemen in Veghel. Met ogen en oren open voor de grote
familiebedrijven in relatie tot toekomstbestendig ondernemen in Veghel.
Tijdige ontwikkeling en beschikbaarheid van nieuwe bedrijventerreinen.
Lobby voor verbetering van de doorstroming op de A50 (N-structuur) en de N279 tussen
Veghel en Asten.
Verbetering verkeersveiligheid. Stimulering fietsgebruik en terugdringen autoverkeer.
Speciale aandacht voor veiligheid op rotondes voor voetgangers en fietsers.
Aandacht voor toename vliegtuiglawaai door komst F-35 naar vliegbasis Volkel.
Behoud politiebureau in Meierijstad.
Een veilige woonomgeving in de wijken door preventieprojecten.
LOKAAL omarmt de omni-gedachte voor een nieuw openlucht zwembad.
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Classified

Wijbosch
Regie over de leefbaarheid in eigen hand.
Wijbosch is een bruisend kerkdorp in het midden van Meierijstad, waar men de regie over de
leefbaarheid voor de inwoners in eigen hand houdt. Samen met vele vrijwilligers wordt de
burgerparticipatie uitgedragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. LOKAAL vind dit belangrijk
en wil dit blijven faciliteren, zodat het EBC, Dorpscentrum De Schakel, de Dorpsraad, de
sportverenigingen en St. Barbara/Laverhof de pijlers zijn waarop men kan bouwen.
In het Wijboschbroek wordt mogelijk een windturbine gezet. LOKAAL is vanaf het begin af aan tegen
zomaar een paar windmolens neerzetten. Natuurlijk zijn de klimaatdoelstellingen belangrijk, maar het
is te simpel om voor een zeer lange periode enorme windmolens op een paar plekken in onze mooie
gemeente neer te zetten. De ontwikkelingen om op andere manieren tot schone energie te komen
gaan heel snel. Laten we daar ook naar kijken.

LOKAAL, 2022-2026
•
•
•
•
•

Grote voorzichtigheid met het plaatsen van windmolens voor een zeer lange periode.
Eigen budget voor bijvoorbeeld onderhoud openbare ruimte.
Betaalbaar en realistisch verenigings- en subsidie beleid.
Voorrang voor ‘eigen’ inwoners bij nieuwbouw en huur zodat starters en senioren in hun
eigen dorp kunnen blijven wonen.
Behoud van gebouwen met cultuur historische waarde.
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Classified

Zijtaart
Trots op eigen accommodaties.
De ongeveer zeventienhonderd inwoners steken graag zelf de handen uit de mouwen om Zijtaart
toekomstbestendig te houden en het dorp mooier te maken. LOKAAL wil samen met de bewoners
Zijtaart leefbaar en mooi houden. Door de vele vrijwilligers is er een bloeiend verenigingsleven met
accommodaties waar je trots op mag zijn. Verenigingen vormen samen met school, kerk en dorpshuis
de lokale identiteit van het dorp. Om dit in stand te houden is faciliteren, en waar nodig subsidiëren,
wenselijk. Het zorgt ervoor dat het fijn wonen is in Zijtaart.
Maar waar meer over gesproken wordt, zijn de zaken waar Zijtaart zich zorgen over maakt. Zoals de
onzekerheid over de ontwikkelingen betreffende de omleiding van de N279. En wat duurt het toch
lang voordat er gebouwd kan worden op het nieuwe plan in Zijtaart. Er moet een constant aanbod
zijn voor de jeugd en senioren van Zijtaart. Er wordt veel gebruik gemaakt van het fietspad richting
Mariahout en richting Poort van Veghel, maar het fietspad is van slechte kwaliteit.
Komen er zonneparken op landbouwgrond in Zijtaart? Nee, niet wat LOKAAL betreft! Eerst de daken
vol.
LOKAAL, 2022-2026
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constant voldoende aanbod en kansen voor woningbouw in diverse prijsklassen.
Voorrang voor ‘eigen’ inwoners bij nieuwbouw en huur zodat starters en senioren in hun
eigen dorp kunnen blijven wonen.
Geen zonneparken op landbouwgronden, eerst de daken vol.
Verbeteren van fietspaden.
Betaalbaar en realistisch verenigings- en subsidie beleid.
Tegengaan van sluipverkeer ter vergroting van de veiligheid en leefbaarheid.
Verbetering van de doorstroming op de N279 tussen Veghel en Asten.
Continuering lokale zorgvoorzieningen van o.a. de werkgroep Zorg en Welzijn.
Voldoende speelvoorzieningen in woonwijken.
Initiatieven van inwoners serieus nemen en faciliteren.
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