VOORWOORD
Beste inwoners,

De afgelopen vier jaar heeft GBSV kleur gegeven aan de politieke samenwerking met alle vijf de partijen in de gemeenteraad, maar de
tijd staat niet stil en de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad zijn weer in aantocht.
Op 14, 15 en 16 maart 2022 bepaal jij de koers.
Dertig enthousiaste GBSV’ers gaan ervoor deze verkiezingen. Mensen zoals jij en ik van allerlei pluimage: een mooie mix van vrouwen
en mannen, jong en oud en van verschillende politieke kleuren.
Dat is laatste is precies de meerwaarde van een lokale politieke partij als GBSV Chaam.
Ik ben trots en blij dat ik samen met Hanneke Willemstein als duo-lijsttrekker deze lijst mag aanvoeren.

Voor mijzelf was het een eer om de afgelopen vier jaar wethouder van Alphen-Chaam te zijn. Het meest waardevol zijn voor mij de
contacten met onze inwoners. Met de vrijwilligers van de verenigingen, de organisatoren van evenementen en de ondernemers bij
bedrijfsbezoeken. Het enthousiasme is ongekend en mooi om te ervaren. Maar ook in de gesprekken met bezorgde inwoners, voel je
de betrokkenheid bij ‘onze’ eigen omgeving.
In de afgelopen periode hebben we belangrijke besluiten genomen over de toekomst van Chaam, zoals de keuze om geen rondweg
aan te leggen. De betrokkenheid van de inwoners was enorm in dat traject en dat geeft energie. Al wel gerealiseerd zijn een aantal
fraaie fietspaden met als paradepaardje de Fietsallee. De Fransebaan wordt na vele jaren van doorschuiven op dit moment aangepakt.
Ook goed om te zien dat de buitendiensten van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn samengesmolten tot één team.
Maar we willen vooral vooruitkijken. Als zelfstandige gemeente kunnen we door, met ‘onze’ ABG-organisatie.
We realiseren ons dat daar stappen gezet moeten worden om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.
Ook moeten we nu aan de slag met de mooie plannen die er liggen voor Chaam, anders wordt het een papieren tijger.
Lees verder in ons verkiezingsprogramma waar we voor staan en wat we willen bereiken. Het is de leidraad voor de komende vier jaar.
Het programma geeft een richting, die we graag samen met jullie verder invullen. We staan te springen om deze plannen werkelijkheid
te laten worden.
Een stevige vertegenwoordiging in de gemeenteraad en een wethouder in het college om onze gezamenlijke ambities waar te maken.
GBSV is de partij die zicht sterk maakt voor jou, je buren, je (groot) ouders en je kinderen.
We zetten ons in voor een aangename leefomgeving binnen de gemeente en met name in de kern Chaam.
Dat doen we niet alleen, maar samen met jullie: want samen kom je verder.

Stem lokaal, stem GBSV
FRANK VAN RAAK
GBSV CHAAM
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DE 8 VAN GBSV
GBSV wil graag de partij zijn die zich sterk maakt voor jou, je buren, de sportclub, je (groot)ouders en je
kinderen. We dragen graag bij aan een zo aangenaam mogelijke
leefomgeving binnen de gemeente en meer in het bijzonder in de kern Chaam. Dat kunnen we niet alleen;
daarom gaan we het gesprek aan met u als inwoner om te horen wat er leeft in het dorp, in de wijk en in
de straat. Om in kaart te brengen wat de lokale gemeenschap bezighoudt, heeft GBSV afgelopen jaar
meedenksessies georganiseerd. De opbrengst daarvan staat aan de basis van dit verkiezingsprogramma.
Wij hopen dat u zich hierin net zo goed herkent als wij.
Hanneke Willemstein
GBSV Chaam

Samen kom je verder,

1: De inwoners van Alphen-Chaam staan centraal; hun gezondheid, veiligheid en woongenot staan
bij ons voorop.
2: We dragen zorg voor een gezellig, inclusief dorpshart waar ruimte is voor lopen en fietsen en
(doorgaand) vrachtverkeer geen plaats meer heeft.
3: De inrichting van de openbare ruimte rondom het IKC wordt groen, uitdagend en te gebruiken
voor allerlei doelgroepen, van jong tot oud.
4: We realiseren woonoplossingen; naast bouwen dagen we de gemeente uit om buiten de kaders
te denken om het woningentekort aan te pakken.
5: Saamhorigheid wordt vergroot door allerlei clubs en verenigingen. De gemeente ondersteunt en
faciliteert hen hierin.
6: Elke inwoner moet kunnen meepraten, meedenken, meedoen. Hiervoor ontwikkelen we nieuwe
(digitale) mogelijkheden; zodat er met mensen in plaats van over mensen gepraat wordt.
7: Open en eerlijke communicatie is nodig tussen de gemeente en inwoners; ook over grote thema’s
zoals de energietransitie en de uitvoering van het klimaatakkoord.
8: Het gemeentebestuur en de gemeenteraad krijgen een ‘thuis’ op een centrale plek in de
gemeente, in Chaam. Daarnaast heeft elk dorp recht op een eigen loketfunctie voor inwoners.
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Een dorp is meer dan alleen inwoners

Een dorp bestaat uit meer dan alleen haar inwoners. Nieuwe inwoners moeten zich welkom
voelen, net als toeristen. Sport, cultuur en andere vormen van vrijetijdsbesteding moeten hieraan
bijdragen. Als Cittaslow-gemeente spelen we een actieve rol bij het welzijn van mensen. Op het
gebied van cultuur valt binnen de Alphen-Chaam nog veel winst te behalen. De diversiteit aan
cultureel en immaterieel erfgoed verdient een actief kunst- en cultuurbeleid, waaronder een
(structurele) mogelijkheden om kunst te presenteren.

Kinderen

Buitenspelen, hobby's uitoefenen en actief bezig zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling
en groei van kinderen. Sportclubs, scouting en andere verenigingen met jeugdactiviteiten
verdienen daarom extra ondersteuning van de gemeente.
De nieuwe onderwijslocatie in Chaam wordt een kindcentrum waarin beide basisscholen op
gelijkwaardige basis participeren. GBSV pleit voor een sportzaal in plaats van een gymzaal in de
nieuwbouw. Hier kunnen (sport)verenigingen dan ook beter gebruik van maken. De inrichting van
de openbare ruimte rondom de locatie heeft ook onze aandacht, groen en spelen moeten hier
een volwaardige plek krijgen. De verschillende verkeersstromen moeten goed geregeld worden
met een veilige verbinding voor voetgangers en fietsers, met ruim voldoende verlichting.
Hierbij willen we halen en brengen met de auto ontmoedigen, maar een veilige
verkeersafwikkeling niet uit het oog verliezen.

Jeugd

We willen jongeren op een positieve wijze stimuleren om mee te doen. Dit kan bijvoorbeeld door
vrijwilligerswerk (financieel) aantrekkelijker te maken. Als je de jeugd in je dorp wil houden, raakt
dat aan bijna elk onderwerp: wonen, openbaar vervoer, maatschappelijke voorzieningen en
winkels. Jongeren zijn de toekomst van onze gemeente. Hun zorgen en ideeën moeten dan ook
door de gemeente worden opgepakt. Een jongerenloket kan een goede manier om de jeugd op
verschillende manieren te ondersteunen. Het is van belang dat de gemeente en de jeugd
aansluiting met elkaar hebben. GBSV is van mening dat jongeren een serieuze gesprekspartner
moeten zijn. We willen de jeugd vragen hier zelf over mee te denken in bijvoorbeeld een
Jongerenraad. GBSV gaat zelf alvast het initiatief nemen door een jongerenafdeling op te starten.
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Ouderen

De senioren binnen Alphen-Chaam zijn een grote groep. Bij het realiseren van seniorenwoningen
in het centrum van Chaam willen we de mogelijkheden van een ‘Knarrenhof’ in kaart brengen.
Knarrenhof is een woonconcept, waarbij er een combinatie wordt gemaakt van de hofjes van
vroeger en de gemakken van nu. Het is de bedoeling om veilig te wonen met veel privacy en
tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen.
Daarnaast gaan we ook op andere locaties inzetten op diverse vormen van (senioren)woningen
om doorstroom te bevorderen. Doorstroom bevorderen wordt de norm, maar de ‘blijverslening’
voor woningaanpassingen wordt behouden en waar mogelijk uitgebreid.
Voorzieningen voor ouderen dienen in stand te blijven, zoals ‘Effe Buurten’. Dit soort initiatieven
hebben een signalerende functie en gaan actief eenzaamheid bij ouderen tegen.
Voet- en fietspaden dienen inclusief voor ouderen en gehandicapten te zijn.

Ondernemers en winkeliers

Bedrijven hebben een zeer belangrijke rol in de leefbaarheid en vitaliteit van onze gemeente. Zij
creëren werkgelegenheid en ondersteunen het maatschappelijk leven. Elke branche kent een
eigen diversiteit, dynamiek en problematiek. Een divers bedrijven- en winkelaanbod is aantrekkelijk
voor bewoners, bezoekers en toeristen. De gemeente dient ondernemers en winkeliers te
stimuleren en te faciliteren. GBSV wil de inzet van de bedrijfscontactfunctionaris uitbreiden,
iemand die hét aanspreekpunt is voor de ondernemer; die ondernemers verder helpt.
Ondernemers willen graag weten waar zij aan toe zijn als zij gevestigd zijn of zich willen vestigen in
Alphen-Chaam. Zij investeren alleen als zij voldoende mogelijkheden zien om deze investeringen
terug te verdienen. Alphen-Chaam heeft er baat bij dat bedrijven, winkels en horecagelegenheden
zich hier vestigen. Onze gemeente ‘leeft’ er immers van: bedrijven bieden banen, inkomsten en
dragen in grote mate bij aan de aantrekkelijkheid van Alphen-Chaam.
Het is dus van groot belang voor GBSV dat we zorgen voor een goed ondernemersklimaat en
voldoende ruimte voorbedrijven, om zich hier te vestigen.
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Verenigingen

Van oudsher staat Nederland bekend als verenigingenland. Traditionele maatschappelijke
organisaties, zoals politieke partijen, vakbonden en kerken, hebben het moeilijk en verliezen veel
leden. Veel sportverenigingen en lokale culturele verenigingen vervullen echter nog steeds een
verbindende rol binnen Alphen-Chaam. Om die rol te kunnen blijven vervullen zijn vrijwilligers
onmisbaar. Verenigingen moeten dan ook een antwoord vinden op de vergrijzing en de
voortgaande individualisering van de samenleving. Om een dorp levendig te houden, is de
gemeente als betrouwbare partner onmisbaar. Evenementen zoals de Acht van Chaam moeten
we koesteren en ondersteunen.

Toeristen en recreanten

Alphen-Chaam is een gemeente met veel toeristen en recreanten. Hiervoor dient zij een goede
toeristische infrastructuur te hebben met oog voor rust- en verblijfspunten. Zowel op fysiek als
digitaal gebied dient de gemeente promotie en samenwerking tussen organisaties te stimuleren.
Hier zijn zeker verbeterslagen te maken. Te denken valt aan toeristische bewegwijzering,
onderhoud wandel- en fietspaden, digitale en fysieke profilering, samenwerking tussen
organisaties, horeca en evenementen binnen Chaam en tussen de dorpskernen onderling.
GBSV zet zich tot doel dat de gemeente toerisme stimuleert en ondersteunt en ziet daarin een
belangrijke rol voor Toerisme De Baronie.
Alphen-Chaam is een recreatieve gemeente waar menig bezoeker graag naartoe komt.
De gemeente stimuleert dit, maar moet dit ook in goede banen leiden. Dit kan door het faciliteren
van fiets- en wandelgebieden zowel in de kom als daarbuiten. Ook lang-parkeren en ‘fietsparkeren’
spelen hierbij een rol. In gesprek met de recreatieve partners en andere stakeholders dient men
tot een gedragen plan te komen om overlast, die een toename van toeristen mogelijk met zich
meebrengt, tot een minimum te beperken. Mogelijk dient er een uitbreiding van handhaving ’s
avonds en in het weekend te komen en moet er extra worden toegezien op de verkeersveiligheid
rondom campings.
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Arbeidsmigranten

Nog te veel arbeidsmigranten leven en werken in slechte omstandigheden, ook binnen onze
gemeente. Naast investeren om werkgevers en woningeigenaren die arbeidsmigranten uitbuiten
te controleren, is het van belang om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren. De gemeente
dient een actievere rol te spelen om de rechtspositie verbeteren, bijvoorbeeld door te zorgen dat
arbeidsmigranten op de hoogte zijn over hun rechten en plichten in Nederland. Bij voorkeur
moeten zij informatie over hun rechten en plichten kunnen lezen in hun eigen taal.

Statushouders

Ook Alphen-Chaam heeft te maken met de toegenomen vluchtelingenstroom. De afgelopen jaren
zijn er tientallen statushouders bijgekomen die een woning in onze gemeente toegewezen hebben
gekregen. Daarmee eindigt de verantwoordelijkheid van de gemeente echter niet. Het is volgens
GBSV de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat deze nieuwe inwoners ook daadwerkelijk
mee kunnen en gaan doen. Bij GBSV streeft naar een totaalaanpak, waarbij taalonderwijs op de
eerste plaats staat, en waarbij ingezet wordt op een samenhangend plan om iemand zo snel
mogelijk aan de Nederlandse samenleving te laten deelnemen. Ook moet de gemeente
statushouders begeleiden naar studie of werk.
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De basis op orde

Iedereen wil zich veilig voelen in zijn of haar eigen leefomgeving. Kleine irritaties, zoals
foutparkeren en zwerfvuil, maar ook grotere vraagstukken zoals overlast van verwarde personen,
criminaliteit en illegale wietplantages, dragen bij aan een onveilig gevoel. Het is belangrijk dat
problemen in een vroegtijdig stadium gesignaleerd worden. Dit vraagt om ogen en oren in de wijk
en een goede bereikbaarheid van de gemeente. In het belang van veiligheid en leefbaarheid is het
van groot belang dat politie en handhavers – met oog op goede ondersteuning en zorg –
samenwerken met lokale zorgprofessionals. Ook is het van belang dat de gemeente aan
oplossingen werkt met corporaties en andere verhuurders om voor kwetsbare inwoners een
passende woonoplossing te bieden. Het gaat om een sterk groeiende groep ouderen maar ook
om mensen met een handicap of psychische kwetsbaarheid.

Zorg: signaleren en samenwerken

Iedereen doet mee in onze gemeente. Als dat niet (meer) zelf lukt, kan de gemeente bijspringen.
Snelle, adequate signalering van problemen is van groot belang. Daarvoor is samenwerking tussen
verschillende partijen nodig. GBSV wil zorg bieden op basis van vertrouwen; onnodige
bureaucratie moet worden afgeschaft en de menselijke maat leidend zijn. De gemeente dient ook
hierin een betrouwbare partner te zijn. GBSV is voorstander van het feit om de controle scherp
aan de aanbiederskant te leggen, dan bij degenen die hulp nodig hebben. Faciliteren in plaats van
enkel controleren.

Jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners
organiseren, in samenhang met ondersteuning van gezinnen bij werk, inkomen en schulden.
Dit doet de gemeente in de vorm van lokale teams die samenwerken met huisartsen, scholen,
jeugdgezondheidszorg en jeugdbescherming. GBSV gaat voor zorg op basis van vertrouwen,
waarbij de lijntjes kort zijn en maatwerk de norm is.
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WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is bedoeld om hulp te bieden waar nodig.
De WMO is bedoeld om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen
blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij.
Maar zorgen voor elkaar is meer dan alleen formele zorg. Ook mantelzorgers vervullen een
belangrijke taak hierin. Het is aan de gemeente om hen te faciliteren en te ondersteunen.

Maatschappelijke voorzieningen

Onze voorzieningen moeten minimaal op het huidige niveau blijven. Laagdrempelige
voorzieningen zijn van belang om onze inwoners actief bij hun dorp en medebewoners betrokken
te houden. Dit geldt voor jong en oud; van Effe Buurten tot de buurtsportcoaches.
Ter voorkoming van laaggeletterdheid onder alle leeftijdsgroepen en het versterken van de
leesvaardigheid onder de jeugd pleit GBSV voor het behoud van een bibliotheekvoorziening in
Chaam. De nieuwe sportzaal, die wat ons betreft op de nieuwbouwlocatie onderwijs komt, moet
voor verenigingen inclusief en goed toegankelijk zijn. We hebben behoefte aan ontmoeting en
ondersteuning, zoals in een dorpshuis, waar de gemeenschap organiseert en de gemeente
(financieel) ondersteunt indien nodig.

Veiligheid

Buiten de verkeersveiligheid is de algemene veiligheid voor de inwoners van Alphen-Chaam een
belangrijke zaak. De toenemende criminaliteit en dumpingen van drugsafval zijn punten die
aandacht vragen zowel in de bebouwde kom als het buitengebied.
GBSV wil betere online en telefonische bereikbaarheid om meldingen en zaken die om
handhaving vragen te melden bij de betreffende instanties. Daarnaast wil GBSV uitbreiding en
intensivering van de buurtpreventieprojecten, welke hun nut hebben bewezen.
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Wonen

Fijn wonen is belangrijk. GBSV maakt zich zorgen over stikstof, fijnstof en de daarmee gepaard
gaande leefbaarheid. Meer groen in de bebouwde omgeving is belangrijk voor GBSV, onze
inwoners geven aan meer groen, groenere wegen, groene voortuinen en meer bomen te
waarderen. GBSV wil vrijkomende gebieden in de kern niet alleen maar volbouwen.
Voldoende openbare ruimte en groenvoorziening is minstens net zo belangrijk. De verplaatsing
van de Driesprong naar de Gilzeweg geeft de mogelijkheid om een nieuwe visie op wonen direct in
de praktijk te brengen op de locatie Wolfsdonk.
Voor woningzoekenden, jong én oud, is er momenteel te weinig perspectief.
Wanneer de Brabander is voltooid, is er op korte termijn geen mogelijkheid om te bouwen.
Wonen dient betaalbaar en bereikbaar zijn voor alle leeftijdsgroepen. GBSV is voorstander van het
flexibiliseren van regelgeving en experimenteren met bijvoorbeeld Tiny Houses.
De mogelijke inzet van zelfbewoningsplicht dient te worden onderzocht.
Wonen in Alphen-Chaam moet bereikbaar en betaalbaar zijn voor alle bevolkingsgroepen.
Er zijn nu te weinig betaalbare starterswoningen beschikbaar waardoor jongeren geen woningen
kunnen kopen en de doorstroom op de woningmarkt stagneert. In het centrum van Chaam willen
we de mogelijkheid voor een ‘Knarrenhof’ onderzoeken. Deze vorm van wonen gaat uit van een
hofje met grondgebonden woningen gericht op een gezamenlijke groen ruimte of tuin.
Ook op andere locaties vindt GBSV dat de gemeente zich moet inzetten op (senioren-)woningen
om de doorstroom te bevorderen.
Om de leefbaarheid van onze gemeente in de toekomst te waarborgen dient de gemeente te
bewerkstelligen dat er naar behoefte woningen worden gebouwd. Dit kan door het bouwen in
eigen beheer – CPO – te stimuleren en faciliteren, maar ook door levensloopbestendig te
(ver-)bouwen. Naast jongeren willen we dat ouderen en mensen met een fysieke of mentale
beperking zich zo lang mogelijk binnen de gemeente kunnen huisvesten. Nieuwe woonvormen,
zoals drie-generatiewoningen en mantelzorgconstructies, verdienen aandacht en waar mogelijk
een versoepeling van de regelgeving.
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Nieuwbouw

Bij nieuwbouwprojecten is energieneutraal bouwen het uitgangspunt. Dit kan een gemeente
echter niet alleen; een intensieve samenwerking met woningbouwverenigingen,
projectontwikkelaars en particulier initiatiefnemers is hierbij noodzakelijk. Om eerlijke huisvesting
voor iedereen te organiseren is een goed uitgevoerd verhuurbeleid wenselijk. Bouwen op
inbreidingslocaties vraagt om een zorgvuldige verdeling tussen stenen en groen.
GBSV is niet voor het simpelweg volbouwen van dergelijke plekken. Bij nieuwbouw dient er ruim
aandacht te zijn voor het bevorderen van de biodiversiteit en het voorkomen van water- en/of
droogteschade.
Naast inbreidingslocaties zijn, op termijn, ook uitbreidingslocaties nodig als we voldoende willen
bouwen voor de toekomst. De ‘sprong over de beek’ lijkt hiermee in zicht te komen.
Mocht dit verder vorm krijgen dan is voor GBSV de ecologie rondom de beken leidend.
Bij inbreidings- en nieuwbouwlocaties zoeken we naar een evenwichtige invulling, met aandacht
voor jong en oud, starters en doorstromers, alleenstaanden en gezinnen.
Zoals gezegd; in combinatie met groen, zodat er ook gespeeld en gewandeld kan worden. Niet
alleen steen waar al stenen zijn.

Alternatieve locaties

Tiny houses zijn niet meer weg te denken binnen de woningvoorraad in Nederland.
Hoogste tijd dat deze woonvorm in onze gemeente een plek krijgt. Meer flexibiliteit ten aanzien
van wonen en werken is gewenst op de diverse kleinschalige bedrijventerreinen in de gemeente.
GBSV wil demogelijkheden onderzoeken samen met de ondernemers en andere betrokken
partijen.
Hetzelfde geldt voor wonen op vakantieparken. Gelet op de woningnood, is GBSV voorstander om
wonen op recreatieparken (tijdelijk) mogelijk te maken wanneer het park en de woningen daarvoor
geschikt zijn. We willen hier op een verantwoorde manier samen met het Expertteam
Transformatie Vakantieparken mee aan de slag gaan.
In het kader van het VAB-beleid (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) wil GBSV minder regeldruk
waardoor bijvoorbeeld het splitsen van panden mogelijk is; hierdoor kunnen ’leef- en
woongemeenschappen ontstaan, waaronder ook meer-generatiewoningen waar jongeren en
ouderen voor elkaar zorgen.
Recreatie en toerisme is één van de economische pijlers van onze gemeente. Kleinschalige
ontwikkelingen op dit gebied juichen we toe. Als GBSV willen we regelgeving vereenvoudigen om
een switch van een agrarische naar een meer recreatieve bestemming mogelijk te maken.
Het blijft echter altijd maatwerk.
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(Verkeers)veiligheid en leefbaarheid in Chaam

Het is de hoogste tijd dat er voorrang gegeven wordt aan fietsers en voetgangers in plaats van aan
auto’s. Dit houdt in dat de bebouwde kom, en met name het centrum, een herinrichting behoeft.
Bewoners en toeristen moeten te voet, op de fiets, met kinderwagens of rollators fatsoenlijk van A
naar B kunnen. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om de auto te laten staan.
Sowieso gaat GBSV voor minder auto’s en vrachtverkeer door het dorp. De ontwikkelingen
rondom de N639 gaan tergend langzaam en dat baart GBSV zorgen. GBSV zit daarom boven op
de ontwikkelingen rondom de uitvoeringsagenda. In het buitengebied moet sluipverkeer actief
worden voorkomen. De gemeente dient haar verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om het
welzijn van haar inwoners.
Bij de ontwikkeling van het kindcentrum van Chaam vraagt GBSV vanzelfsprekend extra aandacht
voor de Gilzeweg en omgeving. Met de locatiekeuze van de nieuwbouw van de scholen is een
goede herinrichting van deze weg noodzakelijk. GBSV zet in op goede en veilige fiets- en
voetverbindingen naar de nieuwe onderwijslocatie. Dit kan op verschillende manieren ingevuld
worden, door middel van aanpassingen van de bestaande fiets- en voetpaden of via nieuwe
verbindingen langs bijvoorbeeld de sportvelden.

Auto’s en vrachtwagens

Om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van Chaam te verhogen wil GBSV het doorgaande
vrachtverkeer zo snel mogelijk uit de bebouwde kom weren. Het vrachtverkeer zorgt niet alleen
voor onveilige situaties, maar ook voor geluidsoverlast en een verhoogde uitstoot van stik- en
fijnstof. Nu de eerste stappen genomen zijn, is het van belang te blijven monitoren hoe de actuele
situatie is. Dit kan door middel van verkeerstellingen, metingen fijnstof etc. GBSV wil de onrust
over de luchtkwaliteit vertalen in actie, waarbij inwoners zelf de kwaliteit van de lucht rond hun
woning kunnen meten.
Voor GBSV is het duidelijk dat het weren van het doorgaande vrachtverkeer de hoogste prioriteit
heeft. Hiervoor moeten zo snel mogelijk maatregelen worden genomen. In alle kernen is het
weren van vracht- of landbouwverkeer uit de bebouwde kom en het verminderen van sluipverkeer
een punt van aandacht.
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VAN A NAAR BETER
Voetgangers

Voetgangersoversteekplaatsen kunnen veiliger ingericht worden door ze bijvoorbeeld uit te rusten
met systemen die voetgangers herkent en de bestuurders waarschuwt wanneer er iemand wil
oversteken. In de huidige plannen voor de doorgaande weg van Chaam wordt het aantal
oversteekplaatsen verhoogd naar vijf, dat is ook bevorderlijk voor het vertragen van de snelheid
op deze weg.

Fietsers

Een gemeente die zichzelf wil profileren als fietsgemeente, moet dit faciliteren.
Een fietsgemeente ben je niet alleen voor toeristen, maar zeker ook voor inwoners. De aanpak van
de fietspaden heeft onze aandacht, en ook het verbeteren van een aantal fietspaden en -routes is
nodig. GBSV wil de belangrijkste verbindingen goed en veilig inrichten voor fietsers, hier hoort ook
verlichting bij. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de fietsroute van de schoolgaande jeugd
richting Breda, zoals een vrij liggend fietspad in Ulvenhout AC en/of een verbreding van het
provinciaal fietspad N639.

Openbaar vervoer

Mobiliteit is aan verandering toe. GBSV wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren door
het verbeteren van de busverbinding, met name in het weekend en in de avonduren. Ook pleiten
we voor een verbinding tussen Chaam en Tilburg via Gilze. In de toekomst is een busstation aan
de rand van Chaam een goede optie. Deze ‘hub’ dient voorzien te zijn van voldoende
parkeerruimte voor fietsen én auto’s (tevens carpoollocatie) en omvat een overdekte wachtruimte.

Openbaar groen
Een aantrekkelijk dorp heeft een leefbaar centrum. GBSV pleit voor meer groen in de bebouwde
omgeving en daar waar de omgeving dat verlangt. Dit heeft niet alleen een verwachte
snelheidsremmende werking, maar oogt ook aangenamer voor zowel inwoners als toeristen. GBSV
zet in op meer groene (voor-)tuinen en omarmt de actie ‘tegelwippen’, waarbij tuintegels
plaatsmaken voor groen.
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Schoon op straat

Een schone kern is een aantrekkelijke kern. Dit vraagt inzet van zowel de gemeente als van haar
inwoners. De gemeente moet zorgen dat de faciliteiten op orde zijn. Een goede afvalinzameling,
voldoende afvalbakken, voldoende hondentoiletten en het aanpakken van de bekende plekken
met afval-en of hondenpoepoverlast zijn hierbij cruciaal. Een schone omgeving lokt goed gedrag
uit, waardoor het makkelijker schoon blijft.
Met betrekking tot de overlast van hondenpoep willen inzetten op nieuwe oplossingen. GBSV pleit
voor ondergrondse afvalbakken in iedere kern. Ingezamelde hondenpoep kan hierdoor worden
gecomposteerd of vergist. Niet alleen inzamelen, maar ook hergebruiken!
Als GBSV zetten we in op bewustwording rondom het terugbrengen van het aantal kilo’s restafval
Sinds de invoering van het nieuwe afvalinzamelingssysteem scheiden steeds meer mensen hun
afval. In de toekomst zal de hoeveelheid restafval echter nog verder omlaag moeten.
De landelijke (VANG) doelstelling is 30 kg restafval per inwoner per jaar. Dit heeft ook zijn weerslag
op de afvalstoffenheffing. Hier moeten we zorgvuldig mee omgaan.
Daarnaast wil GBSV inzetten op meer aandacht voor de verwerking van de afvalstromen. Hoe
kunnen we als Alphen-Chaam het hergebruik van materialen bevorderen? Hergebruik is goed voor
het milieu en voor de portemonnee.
De afstand naar en de afhandeling bij de milieustraat is voor veel inwoners een belemmering. Het
huis-aan-huis ophalen van grofvuil kan het aantal kilo’s restafval flink verminderen. GBSV wil de
mogelijkheid onderzoeken om in samenwerking met andere gemeenten een alternatief te kunnen
bieden voor de huidige milieustraat in Baarle-Hertog.

Energietransitie

GBSV staat achter de energietransitie en klimaataanpak; de opgave is groot en wegkijken of
uitstellen is geen optie meer. GBSV wil inwoners in aanraking laten komen met de voordelen van
de energietransitie. Het instellen van een loket voorzien van kennis van subsidies en producten
kan daaraan bijdragen. Dit loket is ook de aangewezen weg om noodzakelijke financiële steun te
geven bij de energietransitie.

20

Buitengebied

In het buitengebied moet de balans tussen bedrijvigheid en rust gewaarborgd blijven; dit vergt een
zorgvuldige afweging bij vergunningverlening. Sluipverkeer in het buitengebied moet worden
voorkomen. Dit kan door middel van bewustwordingscampagnes, maar ook door maatregelen.
Er kunnen zones aangelegd worden waar verkeersbelemmerende maatregelen worden getroffen.
GBSV wil in deze raadsperiode in alle kernen en in het buitengebied de maximumsnelheid
verlaagd hebben. Daarnaast moet er op deze snelheid gehandhaafd worden, bijvoorbeeld door
(mobiele) flitscamera’s.
Sloten- en bermenonderhoud hoort bij de kerntaken van de gemeente en dient in voldoende
mate te worden uitgevoerd. Daar waar mogelijk wordt ingezet op het vergroten van de
biodiversiteit, zowel bij de aanplant als in het beheer.
Voorlichting en educatie (‘jong geleerd is oud gedaan’) zijn daarin sleutelbegrippen voor succes.
Schoolpleinen moeten groener.
De gemeente gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen en ook inwoners krijgen uitleg hoe
het anders kan. Het op biologische wijze in toom houden van de eikenprocessierups en invasieve
plantenexoten wordt voortgezet en nieuwe methoden worden waar mogelijk uitgeprobeerd.
Goed faunabeheer, wildbeheer en toezien op naleving van regels tegen stropers beschermen de
dieren die in onze landelijke omgeving en bossen leven. GBSV heeft ook aandacht voor het in
balans houden van de populatie zwerfdieren, de overlast van plaagdieren (zoals ratten en muizen)
en hoe deze op natuurlijke manier te voorkomen.

De omgevingswet

De omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het
onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.
De omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de
leefomgeving. Voor inwoners betekent dit; meer betrokkenheid en minder regels.
De gemeente treedt faciliterend op bij burgerinitiatieven, waarbij de uitwerking voldoet aan de
gewenste normen en regels, maar de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de initiatiefnemers
komt te liggen. Hierover dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt. Aanvragen kunnen
worden
gedaan in een klantvriendelijke en overzichtelijke digitale omgeving die ondersteunend is, en waar
relevante informatie op een heldere manier samenkomt. GBSV wil voor iedere kern ambassadeurs
vanuit de organisatie; deze gaan het gesprek aan met initiatiefnemers en denken met hen mee.
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Duurzaamheid

Een duurzame samenleving begint bij jezelf, dat geldt zeker voor een gemeente. Naast het goede
voorbeeld geven moet de gemeente inwoners informeren en stimuleren om met verduurzaming
aan de slag te gaan. Dit vraagt andere keuzes van inwoners, bedrijven en gemeente.
Om invulling te geven aan de gemeentelijke klimaat- en energiedoelstellingen is samenwerking
met inwoners, met andere gemeenten en de energiecoöperaties noodzakelijk.
Naast energie staat milieu hoog op de agenda. Milieu heeft te maken met lucht, geluid, bodem en
bijvoorbeeld ook met afval en drugs. Onze luchtkwaliteit staat onder druk, zowel in het
buitengebied als in de kernen. Het adequaat meten van stikstof en fijnstof kan beter inzicht geven
in de problematiek. In sommige delen van onze gemeente speelt ook geluidsoverlast een rol;
vooral in Ulvenhout AC en Bavel AC geeft het verkeer op de snelwegen overlast. Nu er sprake is
van verbreding van deze wegen pleiten we ervoor om deze geluidsoverlast tegelijkertijd aan te
pakken. Het is belangrijk dat de gemeente hierin samen optrekt met inwoners en de gemeente
Breda

Financiën

Een toekomstbestendige gemeente is ook een financieel gezonde gemeente. Het gros van de
uitgaven binnen de gemeente ligt vast en heeft direct te maken met de taken die het Rijk aan ons
oplegt. Het gedeelte waarop we invloed kunnen uitoefenen is klein.
Als GBSV willen we de lasten voor onze inwoners niet onnodig laten stijgen. Dat houdt in dat we
keuzes zullen moeten maken. Bij keuzes die gemaakt moeten worden ligt de prioriteit bij
leefbaarheid en toekomstgerichtheid op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Mogelijkheden
voor cofinanciering moeten we maximaal benutten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat
binnen de gemeente efficiënt en zakelijk wordt gewerkt en financiële middelen effectief worden
besteed. Hier is nog winst te behalen.
We zijn terughoudend in het verhogen van de lastendruk (ozb, afval- en rioolheffing) van inwoners
en bedrijven. Dit zullen we ook blijven. Pas als het resultaat van duidelijke keuzes maken en
efficiënt werken ontoereikend zijn, is een verhoging van de lastendruk voor GBSV bespreekbaar.
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Alphen-Chaam: een zelfstandige gemeente

GBSV gaat de komende periode voor Alphen-Chaam als een zelfstandige gemeente. Met de ABGorganisatie is er voldoende bestuurskracht om als gemeente met een eigen burgemeester,
wethouders en gemeenteraad vooruit te kunnen. GBSV wil naast een sterke afvaardiging in de
gemeenteraad ook aan het roer staan bij de uitvoering van de plannen. Dat betekent dat we
minimaal een eigen wethouder willen leveren.

Dienstverlening

Vanaf 1 januari 2016 is er de ambtelijke ABG-organisatie. GBSV vindt dat de kwaliteit verbeterd
dient te worden. Voor ons houdt dat in dat we als gemeente dichtbij en bereikbaar moet zijn.
Bereikbaar houdt in dat de gemeente er is op de momenten dat inwoners daar gebruik van willen
maken.
De financiën van de ABG-organisatie lijken in rustiger vaarwater; we zien er op toe dat dit de
komende periode zo blijft. Ontwikkelingen als de centrale huisvesting staan op stapel en brengen
na eerdere onzekerheid meer rust voor onze ambtenaren. GBSV wil in alle dorpskernen een
loketfunctie organiseren voor aanvragen rijbewijs, paspoort, inschrijven etc.
Daarnaast zoekt het gemeentebestuur van Alphen-Chaam een nieuwe locatie voor de
bestuurszetel. Voor GBSV is het belangrijk dat deze centraal in de gemeente ligt, het liefst in het
centrum van Chaam. Naast de bestuurszetel en een loketfunctie, leeft de wens voor een vaste plek
voor de gemeenteraad. Want betrokkenheid van burgers begint met zelf zichtbaar zijn, ook als
gemeenteraad.

Contact met inwoners

Naast een loketfunctie in elke kern wil GBSV dat meldingen, klachten etc. beter worden
gemonitord en binnen een vooraf gecommuniceerde, korte termijn worden afgehandeld. Het
gebeurt nu te vaak dat de melder niet of te laat geïnformeerd wordt over een vervolgtraject. Een
bericht dat iets (nog) niet opgelost is/kan worden of dat men het antwoord niet weet, is beter dan
geen bericht. Dienstverlening begint met goede communicatie. Klachten voorkomen is daarbij het
belangrijkst, maar gaat het toch mis, dan moet er een eenvoudige, goed toegankelijke klachten- en
bezwaarprocedure mogelijk zijn
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Burgerparticipatie

Voor GBSV is het betrekken van onze inwoners een belangrijk speerpunt. Burgerparticipatie heeft
de afgelopen raadsperiode een nieuw gezicht gekregen. Met de invoering van ‘Right to Challenge’
(RtC) oftewel het Uitdaagrecht is de burger aan zet in zijn eigen wijk. Dit wordt uitgebreid door
burgerparticipatie verder te ontwikkelen. Dit betekent dat inwoners vooraf actief betrokken
worden bij het maken van plannen. Daarnaast willen we ook verenigingen, organisaties en
bedrijven onderdeel uit laten maken van dit proces.
Bij interactieve beleidsvorming is het belangrijk dat inwoners niet alleen reageren op gemaakte
plannen, maar dat deze plannen samen met hen worden gemaakt. Op deze manier kunnen
problemen en vooral oplossingen vanuit verschillende perspectieven worden bekeken.
Ambtenaren en wethouder(s) kunnen de inwoners hierbij van informatie voorzien, zodat er
uiteindelijk een plan op tafel ligt dat in samenspraak is gemaakt.
Om een brede afvaardiging van onze inwoners te bevragen is een digitaal burgerplatform
ingericht. Tevens vinden we het belangrijk dat burgers te allen tijde actuele informatie kunnen
vinden op de website van de gemeente, maar vooral dat zij actief op de hoogte worden gebracht
van evenementen en/of werkzaamheden in hun directe omgeving. Deze mededelingen staan o.a.
vermeld in ‘Ons Weekblad’. GBSV vindt het niet wenselijk dat inwoners hiervoor moeten betalen.
Dit kan anders wat ons betreft: ‘Ons Weekblad’ moet voor elke inwoners die dat wil gratis te
ontvangen zijn.

Samenwerking

Naast burgerparticipatie is samenwerking voor GBSV een groot goed. Samenwerking tussen
politieke partijen met respect voor elkaars standpunten, samenwerking tussen gemeente en
organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven, maar ook samenwerking tussen gemeentelijke
organisaties onderling. GBSV hecht aan transparante samenwerkingen en zal dit zelf ook nakomen
en stimuleren.
Wij zoeken nadrukkelijk politieke verbinding in plaats van tegenstellingen. Inwoners beter
betrekken bij de besluitvorming begint met informeren over de beslissingen die de gemeenteraad
neemt. Wij raden een eenvoudig toegankelijke eigen website sterk aan.
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Cittaslow

In 2020 was onze gemeente tien jaar Cittaslow. Cittaslow geeft ons de opdracht zuinig te zijn op
onze kernkwaliteiten, zodat we onze kostbare leefomgeving op een goede manier door kunnen
geven aan de volgende generatie. Dat doen we door de toekomst vorm te geven met behoud van
het goede uit het verleden. In de huidig tijd is dit relevanter dan ooit. GBSV koestert de
kernwaarden van Cittaslow maakt zich hard om deze in beleid te onderschrijven.
Naast Cittaslow, de educatieve invulling CittasTour komt er een uitbreiding naar Cittasport.
Hiermee kunnen sportverenigingen en -evenementen kunnen het keurmerk verdienen door te
voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen zoals gescheiden afvalinzameling, gebruik
zonnepanelen, Ledverlichting, rookvrije locatie etc.

Regio Breda – Tilburg
De regio’s rondom Tilburg (Hart van Brabant) en Breda (Baronie) hangen onderling sterk samen.
Dat betekent dat inwoners gebruik maken van elkaars voorzieningen, in dit gebied werken of
regelmatig recreëren. Het is logisch om de ontwikkeling van deze twee regio’s nog meer in
samenhang te bekijken en te ontwikkelen. Dan gaat het bijvoorbeeld over plaatsbepaling van
woningbouw, zorg voor goede bereikbaarheid en behoud en versterking van het landschap. Het
Rijk heeft gevraagd wat de regio kan betekenen in de oplossing van het nationale woningtekort. Dit
schept de mogelijkheid om tegelijk met woningbouw te investeren in bereikbaarheid/mobiliteit,
het verbinden van het groene open landschap, het bekenstelsel, in ecologie, biodiversiteit en
klimaat. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat er in deze regio ook over twintig jaar voldoende banen
zijn, in een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. De Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT)
committeert zich met een Verstedelijkingsakkoord aan deze ambities. In het
Verstedelijkingsakkoord wordt onder andere aangegeven hoe Rijk, Provincie, Gemeenten en
Waterschappen bijdragen aan de benodigde investeringen. De gemeente Alphen-Chaam neemt
deel aan dit Verstedelijkingsakkoord.
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Lokaal Brabant

GBSV is lid van Lokaal Brabant. Lokaal Brabant is een samenwerkingsverband van verschillende
lokale politieke partijen in Noord-Brabant. Hiermee hebben we als lokale partij een eigen ‘lijntje
naar de provincie’. De belangrijkste standpunten van de partij zijn:
· Het Rijk en de provincie zouden geen fusies moeten opleggen aan gemeenten
· De provincie moet niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt
· Alle uitgaven van overheidsgeld zijn transparant en controleerbaar voor burgers
· De uitvoering van zoveel mogelijk overheidstaken letterlijk (weer) dicht bij huis
· Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving
· Geen winning van schaliegas in Brabant
Lokaal Brabant is lid van OPNL (Onafhankelijke Politiek Nederland) voorheen, OSF (Onafhankelijke
Senaatsfractie) welke vertegenwoordigd is in de Eerste Kamer. OPNL staat voor Onafhankelijke
Politiek Nederland. Dat is politiek waarbij onafhankelijke kandidaten hun eigen standpunt
innemen. Zonder gehouden te zijn aan knellende fractiediscipline en andere belangen.
Ongeacht waar je in Nederland woont. OPNL kiest voor de Kracht van de Regio (𝙍𝙚𝙜𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙞𝙨𝙢𝙚).
Voor kleinschaligheid en betrokkenheid. De 𝙈𝙚𝙣𝙨𝙚𝙡𝙞𝙟𝙠𝙚 𝙈𝙖𝙖𝙩 is de norm. Bij OPNL doet iedereen
mee. 𝙄𝙣𝙘𝙡𝙪𝙨𝙞𝙫𝙞𝙩𝙚𝙞𝙩 is bij ons geen holle frase, integendeel, we zijn solidair met elkaar, ongeacht in
welke regio van Nederland je woont. Solidariteit kent geen (provincie)grenzen.
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Meedoen?
info@gbsv-chaam.nl
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