VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026
Inleiding
In dit verkiezingsplan leest u de ambities die wij de komende jaren hebben voor alle
inwoners van de gemeente Eersel. De afgelopen vier jaar is het ons door samenwerking met
andere partijen in de gemeenteraad gelukt om veel van onze punten gerealiseerd te krijgen.
Hieronder ziet u een overzicht van enkele van die successen.
De komende vier jaar hopen we dat met uw hulp, als onderdeel van een bestuurscoalitie,
voort te kunnen zetten. Op de volgende pagina’s vindt u per thema de onderwerpen waar
wij ons de komende vier jaar sowieso keihard voor gaan inspannen.
LOKAAL, GROEN, SOCIAAL
De coronacrisis heeft ons laten inzien dat je moet zorgen voor elkaar en dat eenzaamheid
verschrikkelijk is. De toeslagenaffaire maakte duidelijk wat er mis kan gaan als de overheid
zich tegen de burgers keert, die ze juist moet ondersteunen. We zien ook dagelijks hoe
kwetsbaar onze natuur is door de stikstofcrisis en de klimaatverandering. Allemaal
problemen die iedere persoon direct raakt. Als Eerselse gemeenschap hebben wij een taak
om die problemen aan te pakken. PvdA-GroenLinks zet zich in voor een duurzame en
solidaire samenleving dicht bij huis. Wij zijn voor een gemeente Eersel die er voor iedereen is
en die niemand laat vallen. Voor de PvdA-GroenLinks in Eersel is politiek Lokaal, Groen en
Sociaal. Help ons om dit samen met jullie waar te maken.

Wat is dankzij ons tot stand gekomen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadat wij er tien jaar lang op hebben aangedrongen wordt de Eindhovenseweg eindelijk
aangepakt: Steensel weer één dorp.
Dankzij ons wordt 30% van de goedkopere nieuwbouw op het terrein van Scandanavian
Tabacco’s en in Knegsel gereserveerd voor inwoners uit de gemeente.
Dankzij ons is Plan Bos en Boom gemaakt: in onze gemeente worden de komende jaren
400.000 nieuwe bomen aangeplant. Die geven natuur een impuls en houden CO2 vast.
Op ons initiatief is een verbod ingesteld op het gebruik van glyfosaat (ook bekend als
‘Roundup’) op gronden in kortlopende pacht van de gemeente.
Mede door onze inspanningen wordt crossen in onze bossen nu actief aangepakt door
de inzet van twee zogenaamde groene BOA’s.
Op ons voorstel zijn er, in samenwerking met Vogelwerkgroep de Kempen vogelakkers
aangelegd voor de verhoging van biodiversiteit.
Op basis van ons voorstel heeft de gemeente de schulden van slachtoffers van de
toeslagenaffaire overgenomen.
Op basis van ons voorstel hebben ondernemers vanwege de coronapandemie in 2021
geen gemeentelijke belastingen hoeven te betalen.

Het gemeentebestuur is er voor alle inwoners van Wintelre, Vessem, Knegsel, Duizel,
Steensel en Eersel. Van Boksheide tot Mostheuvel en van Donk tot Stevert. Voor alle kernen
hebben wij evenveel aandacht. Een belangrijk punt is dat onze dorpen aantrekkelijk en
leefbaar blijven: in ieder dorp een basisschool, een ontmoetingsplek en sportvoorzieningen.
Om dat te bereiken moeten er voldoende betaalbare woningen in onze dorpen worden
gebouwd. Daarbij is het van groot belang dat ook de jeugd een woning kan vinden. De hele
gemeente moet haar landelijke en groene uitstraling behouden zodat iedereen zich er thuis
blijft voelen. In samenspraak met onze bewoners investeren we in alle aspecten van onze
leef- en woongemeenschap.

Waar gaan we voor?
•

•
•
•
•

•
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•
•
•
•

•
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Meer betaalbare woningen bouwen. Meer woningen en sociale huur- en
koopmogelijkheden met voorrang voor starters uit de eigen gemeente. Landgoederen of
dure huizen hebben geen prioriteit.
Wij verplichten projectontwikkelaars tot het realiseren van minimaal 40% sociale
woningbouw bij bouwprojecten.
We willen ook inzetten op creatieve oplossingen zoals tiny houses, woningdeling,
woningsplitsing, rugwoningen.
Faciliteren en ondersteunen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) i.r.t.
bouwinitiatieven
Iedereen die een directe betrokkenheid heeft bij toekomstige, ruimtelijke plannen
worden daar in een heel vroeg stadium over geïnformeerd. Beter vooraf informeren dan
achteraf confronteren.
De Dorpsraden moeten een duidelijke rol hebben binnen de gemeente.
In de dorpen waar daar behoefte aan is komt er een dorpsondersteuner.
Sportclubs hoeven niet gedwongen te worden om te fuseren.
Geen megaparkeergarage (verkeershub) en megahotel bij de A67.
Lokale lasten (zoals de OZB) houden we zo laag mogelijk.
We investeren in samenspraak met onze bewoners in de leefbaarheid van onze dorpen:
bijvoorbeeld de Eindhovenseweg in Steensel, het project Rondom de Meren in Wintelre
of de bestemming van het kerkgebouw in Knegsel.
Een betere (buurt)busverbinding voor alle kernen van onze gemeente.
Een busverbinding van Wintelre naar Eindhoven Airport (aansluiting op OV).
Maximale snelheid van 30km/u in de hele kern van Eersel waarbij doorgaand verkeer
kan worden omgeleid over de Diepveldenweg en de N79.
Er wordt een start gemaakt met de nieuwbouw aan het Verlengde Aangelag in Wintelre
Start maken met de aanleg van het Toegankelijk Ommetje in Wintelre. (Rolstoelpad).
Steun aan Stichting Hart voor Knegsel voor het ontwikkelen van een conceptplan.
Op afzienbare termijn gaat Eersel deel uitmaken van één grote Kempengemeente, samen

met bij voorkeur Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Dat brengt voor alle
inwoners van de Kempen meer voorzieningen op betaalbare wijze binnen handbereik.
Bovendien verhoogt het de bestuurskwaliteit.

De behoeften van de mens zijn onlosmakelijk verbonden met de natuur en het klimaat
waarin wij leven. De klimaatverandering leidt tot grote veranderingen en problemen in de
wereld. Als Eerselse gemeenschap moeten wij daar ook ons steentje aan bijdragen en
moeten wij betekenisvolle stappen zetten voor een duurzamere toekomst. Onze natuur -die
zwaar onder druk staat door een toename van monocultuur in de landbouw, stikstofuitstoot
en groeiende bevolking- willen we koesteren en versterken. Wij doen ons best de
biodiversiteit te verhogen. Wij dromen van landelijke gebieden waar de natuur haar plaats
behoudt. Het faciliteren van de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen is ook een
taak van de gemeente.

Waar gaan we voor?
• Na vier jaar stilstand gaan wij onze energiedoelen wél halen!
Eersel energieneutraal in 2030 (49% CO2-reductie in 2030).
• De opbrengst van grootschalige energieopwekking is voor de directe omgeving, niet voor
grote energiemaatschappijen.
• Investeren in nieuwe natuur en biodiversiteit. De vogelakkers worden uitgebreid en de
aanleg van voedselbossen wordt gestimuleerd.
• Omvormen van de intensieve veehouderij en stimuleren van biologische en natuurinclusieve landbouw.
• Energiearmoede moet voorkomen worden. We gaan voor een betrouwbaar, betaalbaar
en rechtvaardig duurzaam energiesysteem.
• In elke kern moeten voldoende openbare laadpalen beschikbaar komen.
• We gaan de haalbaarheid van laadpunten in lantarenpalen onderzoeken.
• Duurzame bedrijventerreinen. We revitaliseren de Haagdoorn, samen met de
Industriegroep en we maken het terrein duurzaam en groen.
• Verbod op vuurwerk. Een grote professionele vuurwerkshow in ieder dorp is mooier,
veiliger, minder belastend voor het milieu en dieren en bovendien veel gezelliger.
• Wij steunen de aanleg van een energieopwekkende geluidswal naast de A67 als deze
financieel haalbaar is en er een significante hoeveelheid duurzame energie mee wordt
opgewekt. Hiervoor zal verder gekeken moeten worden dan de smalle strook naast de
snelweg.
• Optimaal stimuleren van particulieren en bedrijven om alle geschikte daken vol te leggen
met zonnepanelen.
• Windmolens zijn geen taboe
• Als het ruimtelijke inpasbaar is zal de gemeente meewerken aan (particuliere) initiatieven
voor de aanleg van kleinschalige zonneweides.

Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen de vrijheid heeft om te zijn wie zij
zijn en de kans heeft zichzelf te ontplooien. Wij geloven erin dat solidariteit onze
samenleving beter, sterker en eerlijker maakt. Wij zetten in op inclusiviteit.
Daar hoort een overheid bij die mensen ondersteunt wanneer ze dat nodig hebben. De
sterkste schouders dragen daarbij de zwaarste lasten. Armoede mag niet bestaan en
iedereen moet de zorg krijgen die diegene nodig heeft.

Waar gaan we voor?
• Het aanpakken van eenzaamheid, (verborgen) armoede en jeugdproblematiek heeft voor
ons prioriteit. Wachtlijsten zijn onacceptabel.
• Vrijwilligers en mantelzorgers moeten we koesteren, waarderen en ondersteunen. Zij zijn
onmisbaar bij het draaiende houden van de gemeenschap.
• De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor het op weg helpen van vluchtelingen,
statushouders en arbeidsmigranten wanneer zij zich hier vestigen.
• Ook mensen met een aanvullende woonvraag (zoals statushouders en mensen met een
zorgvraag) moeten betaalbaar kunnen wonen in een fijne wijk. De gemeente zorgt voor
voldoende woningen waar in passende zorg en/of begeleiding voorzien wordt.
• Organisaties als Eerselvoorelkaar, Buurtgezinnen en Steunpunt Mantelzorg moeten hun
werk kunnen blijven voortzetten.
• Wij bezuinigingen niet op gemeentelijke zorg en sociale zekerheid.
• De gemeente stimuleert en faciliteert samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijs en
de gemeente zelf.
• De gemeente zorgt ervoor dat gecontracteerde kinderopvangorganisaties altijd
voldoende noodplaatsen hebben voor geïndiceerde kinderopvang,
• Inwoners van onze gemeente moeten oud kunnen worden in eigen dorp.
• Investeren in kunst en cultuur, omdat die een belangrijke bijdrage leveren aan de
samenleving: het zorgt voor ontspanning en zet mensen aan het denken. Concreet
betekent dit onder meer dat we, in samenwerking met andere gemeenten, financiële steun
zullen geven aan de herinrichting van het Kempenmuseum. Die biedt interessante
mogelijkheden om lessen te trekken uit de eigen Kempische cultuurhistorie.

• Inspraak voor jongeren. Denk aan een jeugdgemeenteraad voor basisschoolkinderen en
een jongerenraad die punten voor de gemeenteraad kunnen agenderen.
• Een ruimhartig armoedebeleid. Mensen die ondersteuning nodig hebben van de overheid
worden niet in de steek gelaten.
• Alle gemeentelijke gebouwen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking
(Agenda 22). Dit geldt ook voor de openbare ruimte. De gemeente gaat zich daarbij ook
inspannen om dit te stimuleren bij particuliere bedrijfspanden.
• De Eerselse markt wordt toegankelijk(er) voor rolstoelgebruikers en er komt daar een
invalidentoilet.

• Jongeren die actief zijn met festivals, carnavalswagen en jeugdwerk verdienen onze
ondersteuning. Jongeren op straat zijn lang niet altijd lastig en meestal goed
benaderbaar. Geef ze geen vooroordeel maar een beetje ruimte.
• Wij nemen de inclusie-agenda die opgesteld is samen met de ASD (Adviesraad Sociaal
Domein) en PMB (Platform voor Mensen met een Beperking) serieus en willen dat de
gemeente daarover met deze organisaties in overleg blijft.
• Herindicatie voor WMO moet worden vereenvoudigd waarbij maatwerk moet worden
geleverd.
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