
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Samen. Verder. 

Partijprogramma 2018-2022 



 
 
Wij zijn trots op onze gemeente met haar diversiteit aan kernen. Ons beleid 
dient de belangen van de burgers, stelt de kernen centraal en sluit aan bij 
wat er leeft onder onze inwoners. Wij staan voor een duurzame, solidaire en 
veilige samenleving, waar het bovenal prettig leven is. Wij betrekken als 
grootste lokale politieke partij iedereen in Waalwijk bij onze gemeenschap, 
onze welvaart en ons welzijn. Op deze manier spelen wij een activerende rol 
in onze maatschappij. Niet vanuit een luie stoel of met het idee dat we alle 
wijsheid in pacht hebben. Wij hebben wel ambities, maar geen pretenties. 
Onze partij bestaat uit betrokken burgers uit onze gemeente. Hierdoor weten 
wij wat er speelt in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik en zijn wij toegankelijk 
voor iedereen. 
 
Lokaal sterk 

Wij voeren een puur lokale politiek, waarbij onze aandacht gericht is op de 
belangen van de inwoners uit de kernen Waalwijk, Sprang-Capelle en 
Waspik. Wij bepalen onze eigen koers, onafhankelijk van landelijke en 
provinciale partijpolitieke belangen. Wij kiezen primair voor kwalitatieve in 
plaats van kwantitatieve verbetering. Waarbij de menselijke maat en schaal 
leidend zijn, zonder dat wij op voorhand streven naar steeds meer en groter.  
 
Respect voor een ander 

Wij zijn met onze drie kernen één gemeente met respect voor de eigenheid 
en verscheidenheid in aard en cultuur van de betreffende kernen. Met 
aandacht voor de medemens ongeacht afkomst, sekse, leeftijd of religie, 
waarbij plaats is voor vrijheid, gerechtigheid en verdraagzaamheid. Waar 
elke vorm van discriminatie of racisme met kracht wordt bestreden. 
 
Veilig en vertrouwd 

Wij stellen ons teweer tegen toenemende onverschilligheid, normvervaging, 
criminaliteit en onveiligheid. Wij stimuleren burgers hierover mee te denken en 
hieraan mee te werken. Wij gaan voor meer aandacht voor veiligheid in onze 
samenleving, omdat dit een onmisbare schakel is voor het welzijn van onze 
inwoners. 
 
Fijn leven 

Wij hechten aan Waalwijk en haar kernen als een stad waar het prettig 
wonen is en die haar regionale functie ook als zodanig daarvoor benut. Dit 
betekent onder andere investeren in: 

 plezierige en veilige wijken; 
 goed onderhouden wegen en openbaar groen; 
 aantrekkelijke centra in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik; 
 goed onderwijs, zorg op maat en een gevarieerd cultuuraanbod; 
 goede en betaalbare sport- en recreatievoorzieningen; 
 voldoende en divers werkgelegenheidsaanbod; 
 een sociaal, gezond en rechtvaardig welzijnsbeleid. 

Wij vinden Lokaal van Belang. 



Zorgen voor elkaar 

Wij staan voor een beschaafde, zorgzame en sociale samenleving die 
perspectief biedt, ook voor mensen voor wie het moeilijk is om op eigen 
kracht deel te nemen aan onze samenleving en bieden daarbij hulp. Wij 
spreken de mensen aan op hun kwaliteit en vermogen om zich voor henzelf 
en anderen in te zetten. Wij zien er op toe dat onze sociale voorzieningen op 
de juiste manier worden benut en bestrijden misbruik met passende sancties. 
 
Klaar voor de toekomst 

Wij streven naar ontwikkelingen die aansluiten op de behoeften van het 
heden daarbij rekening houdend met toekomstige generaties die in hun 
eigen behoeften willen voorzien. De thema’s die onze bijzondere aandacht 
hebben liggen met name op sociaal, ruimtelijk, ecologisch en economisch 
vlak. De Strategische Visie 2025 zal daarbij onze leidraad zijn. Zo maken wij 
ons klaar voor een duurzame toekomst en gaan voor een milieubewuste en 
vitale samenleving. We betrekken daar onze burgers bij.  
 
LokaalBelang erkent de kracht van de Waalwijkse samenleving en wil die 
optimaal benutten. Zo gaan we samen met alle burgers verder. 
 
 

 
 

De eerste negen kandidaten van onze kieslijst. 

 
Bovenste rij v.l.n.r.: 
Jan van Baardwijk, Jan van Dinther, Ad van Hamond, Ramon van Bavel, Richard Frodyma, 
Will Lodenstijn. 
 
Onderste rij v.l.n.r.: 

John van den Hoven, Bea de Jongste, Timon Klerx. 



 
 
De maatschappij is voortdurend in beweging. We zien vooruitgang mede 
dankzij de groeiende economie. Wij staan midden in de maatschappij en 
brengen onze burgers in beweging. Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd 
in de samenwerking tussen de politiek en onze burgers en dat willen we 
graag verder ontwikkelen. 
 
Wij zijn trots op het feit dat de drie hoofdthema’s uit het Coalitieprogramma 
2014-2018 ‘Krachten Bundelen’ zijn opgestart. De komende vier jaar zullen 
deze hun beslag moeten krijgen.  Deze drie projecten krijgen daarom onze 
grootste aandacht. Samen werken we verder aan: 
 

I. de centrumontwikkeling van de kern Waalwijk met daarbij de realisatie 
van het schoenenmuseum-plus; 

 

 
 
 

II. de aansluiting bij de 
Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat; 

 
 
III. de aanleg van de insteekhaven inclusief de verplaatsing van de 

jachthaven. 
 

 

Samen. Verder. 



 
 
We staan voor een veilig en vertrouwd woonklimaat met voldoende 
aandacht en kwaliteit voor onderwijs, zorg, recreatie en natuur. Jongeren 
hebben de toekomst en daarom willen we hen een actievere rol in onze 
samenleving geven. We faciliteren hen bij de organisatie van nieuwe 
initiatieven en festiviteiten en begeleiden hen waar nodig. Zo geven wij de 
jongeren het podium wat ze nodig hebben en verdienen. Wij willen een 
gezonde gemeente zijn.  Alle kinderen zijn op gezond gewicht en we gaan 
voor gezonde (sport)kantines. 
 
 

 
 
 
Kunst en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk blijven. We bevorderen 
daarnaast multifunctioneel gebruik van (school)gebouwen en streven naar 
meer samenwerking tussen verenigingen onderling. Bovendien moeten alle 
burgers zich veilig voelen in onze gemeente. Iedereen moet op straat durven 
lopen zonder angst slachtoffer te worden van criminaliteit of asociaal 
gedrag. We zetten in op preventie en voorkomen op deze manier 
criminaliteit en overlast. Zo besparen we veel menselijk leed en 
maatschappelijke kosten. 
 
 

 

Samen leven 



 

  

Speerpunten 

1. De basisvoorzieningen blijven in alle kernen aanwezig, zoals de 
sociaal culturele centra en de bibliotheken. 

 
2. Faciliteren van initiatieven van en voor jongeren onder andere 

met behulp van Stichting Jongerenwerk Waalwijk (De Tavenu). 
Een voorbeeld is Team Clean Waalwijk (een initiatief van 
jongeren voor een opgeruimd Cruyff Court). 

 
3. Structurele verhoging van het evenementenbudget naar 

100.000 euro bestemd voor alle kernen. 
 

4. Het Huis van Waalwijk krijgt structurele steun om invulling te 
geven aan culturele en maatschappelijke activiteiten. 

 
5. Wij werken mee aan een oplossing voor: 

a. de realisatie van een (bouw)hal voor onze culturele 
amateurverenigingen; 

b. de integratie van de bibliotheekvoorziening in Sprang-
Capelle in het sociaal cultureel centrum Zidewinde, 
waarmee uitvoering wordt gegeven aan de WIJ-
ontmoetingsvoorzieningen; 

c. het realiseren van een ontmoetingsruimte voor jongeren 
uit Waalwijk-Oost en Waspik. Deze ruimtes moeten wel 
voldoen aan de behoefte van jongeren en er moet 
voldoende afstemming zijn tussen volwassenen 
(omgeving) en de jongeren. 

 
6. Verder uitbouwen van Buurtpreventieteams. 

 
7. Criminaliteit en drugsproblematiek moet met harde hand 

bestreden worden. 



 
 
We kiezen in de zorg(transities) voor eenvoud, vertrouwen, afstemming en 
waar mogelijk enige standaardisering, waarbij de burger in zijn aanvraag 
voor een voorziening serieus en correct bejegend wordt. De transities 
betekenen verantwoordelijkheid krijgen en in gezamenlijkheid nemen. Onze 
samenleving kan niet zonder vrijwilligers, mantelzorgers, burenhulp en 
vriendendiensten. Ze vormen het cement van onze samenleving. We staan 
open voor suggesties die maatschappelijke participatie bevorderen en 
kiezen voor een mensgerichte aanpak. Wij stimuleren de zelfredzaamheid en 
waar nodig moeten mensen geholpen worden bij het benutten van hun 
eigen kracht. Dit geldt voor jong en oud.  
 
Het kind en zijn omgeving staan centraal. We helpen jongeren op de grens 
van 18- naar 18+, van de jeugdwet naar de WMO. Daarnaast krijgen 
kwetsbare personen ondersteuning op zorg en veiligheid en bovendien ook 
hulp bij budgetbeheer en re-integratie op de arbeidsmarkt. Met als doel weer 
volwaardig deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Het 
armoedebeleid heeft een preventief karakter. Begeleiding naar werk en het 
bestrijden van uitsluiting van kinderen door armoede heeft onze aandacht. 
 
Ook gaan we voor een seniorvriendelijke gemeente. Zo geven we inwoners 
de kans om op een fijne manier oud te worden in een prettige omgeving, 
waar het actief ouder worden wordt bevorderd. Steeds meer ouderen 
komen in een isolement, daarom vragen we aandacht voor vereenzaming, 
beweging en ontspanning. We signaleren dat de politieke aandacht voor 
dementie lijkt te verdwijnen, maar dat dementie niet verdwijnt uit onze 
samenleving. We behouden daarom onze ambitie om een 
dementievriendelijke gemeente te zijn. Basis voor het ouderenbeleid is het 10 
punten programma van de gezamenlijke ouderen organisaties. 
 
 

 
  

Zorg en welzijn 



 

  

Speerpunten 

1. Vrijwilligers en mantelzorgers niet lastig vallen met een 
hoeveelheid aan regels en voorschriften. 

 
2. Meer rolstoelvriendelijke horeca. 

 
3. Wij stimuleren het gebruik van bestaande regelingen voor 

zwemles, zoals het plonsfonds in het armoedebeleid. 
 

4. Wij creëren een vangnet voor kinderen die op grond van 
principiële overwegingen geen zwemles krijgen. 

 
5. Concretisering van aanpak van armoede, door het aanstellen 

van een ‘budgetcoach’. 
 

6. Oversteekplaatsen voor voetgangers toegankelijker (breder) 
maken en veiliger maken door bijvoorbeeld verlichte 
zebrapaden of het licht langer op groen te laten staan. 

 
7. Passende woningen en vervoer voor ouderen in iedere kern en 

stimuleren van activiteiten om de vereenzaming tegen te gaan. 
 

8. WMO-dagbestedingsmogelijkheden vergroten. 
 

9. Een goed samenspel realiseren tussen beroepskrachten, 
vrijwilligers en mantelzorgers met de oudere zelf in de regie en 
waardering voor de hulpverleners. 

 
10. Ondersteunen van initiatieven om mensen met dementie 

volwaardige leden van de gemeenschap te laten zijn. 
 

11. Tijd en geld besteden aan vroegtijdig signaleren van en het 
leren omgaan met mensen met dementie. 



 
 
Dat sport en bewegen belangrijk zijn staat buiten kijf. Het is niet alleen leuk en 
gezond. Via sport kan ook een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het 
realiseren van doelen binnen het sociaal domein. Sport is een middel om de 
samenleving te (ver)binden. Investeren in sport, is investeren in mensen. 
Sportverenigingen en sportactiviteiten zijn de plaatsen waar mensen bij 
elkaar komen en elkaar ontmoeten. Betrokkenheid bij de samenleving wordt 
zo spelenderwijs bevorderd. Beweging voor ouderen houdt mensen gezond, 
leidt tot ontmoeting en voorkomt sociaal isolement. Er wordt op deze manier 
minder snel aanspraak gemaakt op voorzieningen uit het sociale domein. 
 
 

 
  

Speerpunten 

1. Het moderniseren van de Sporthal in Waspik. 
 

2. Mogelijkheden creëren om  vechtsporten centraal te huisvesten. 
 

3. Sportaccommodaties qua bezetting beter benutten 
(sportvelden overdag en  hallen op incourante uren 
beschikbaar). 

 
4. Een oplossing creëren voor het parkeerprobleem bij SSC’55. 

 
5. Versterken samenwerking van sport met andere 

verenigingen/organisaties. 
 

6. Sportkantines bieden gezonde producten aan. 
 

7. Combinatiefunctionarissen zijn een schakel tussen Team WijZ en 
onderwijs/sport. 

Sport 



 
 
We gaan voor een duurzame toekomst. We bereiden ons voor om in 2040 
met het eigen en maatschappelijk vastgoed energieneutraal te zijn. We 
werken aan een CO2 neutrale samenleving om als gemeente Waalwijk in 
2043 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast is er aandacht voor een gevarieerd 
woningaanbod en focussen we ons op een betere en veiligere doorstroming 
van het verkeer. We blijven inzetten op een sterke economie en de 
ontwikkeling van het havengebied. We geven lokale start-ups de 
mogelijkheid zich te ontwikkelen en realiseren meer diversiteit bij het 
aantrekken van bedrijven met het oog op een grotere variatie van onze 
arbeidsmarkt. Zo creëren we meer werkgelegenheid. Daarnaast willen we de 
werkzoekende prikkelen in relatie tot de tegenprestatie die mensen moeten 
leveren om in aanmerking te komen voor een uitkering, zodat werken loont. 
 
 

 
  

Economie, ruimte en milieu 

Speerpunten 

1. Alle gemeentelijke vastgoedpanden voorzien van zonnepanelen 
en energiezuiniger maken. 

 
2. Minimaal 1 aardgasloze wijk in 2022. 

 
3. Stimuleren van het gebruik van windmolens. 

 
4. De gemeente dient toegerust te zijn om de regie te pakken om de 

ambities voor een duurzame toekomst te realiseren. 



 

  

Speerpunten 

10. Naast logistiek en transport ook meer aandacht voor andersoortige 
bedrijven met specifiek gekwalificeerde personeelsbehoefte 
gericht op de lokale arbeidsmarkt. 

 
11. Samen met werkgevers zoeken naar een oplossing voor een 

verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten en sluiten daarbij 
het bedrijventerrein aan de noordkant van de A59 niet op 
voorhand uit. 

 
12. Verplaatsen van bedrijven uit de bebouwde kom naar de reguliere 

bedrijfslocaties. 
 

13. Revitaliseren van verouderde bedrijfslocaties. 
 

14. Extra aandacht voor de  voorwaarden voor het verkrijgen van een 
bijstandsuitkering. 

Speerpunten 

5. Initiëren van betaalbare huurwoningen voor middeninkomens 
samen met relevante partners. 

 
6. Meer rotondes, dus minder verkeerslichten, waardoor snellere en 

veiligere doorstroming van het verkeer wordt gerealiseerd. Zoals de 
kruising Stationsstraat/Irenestraat/Margrietstraat en de kruising Sint 
Antoniusstraat/Kloosterweg/Blyde Incomstelaan/Mozartlaan. 

 
7. Stimuleren van veilige fietsroutes binnen de gemeente, met in ieder 

geval een oplossing voor de situatie in de Van der Duinstraat in 
Sprang-Capelle. 

 
8. Wij realiseren een oplossing voor: 

a. een veilige oversteek voor voetgangers op de Reigerbosweg 
ter hoogte van de Sweelinckstraat in Waalwijk; 

b. het parkeerprobleem bij het winkelcentrum Bloemenoord in 
Waalwijk; 

c. de problemen rondom de Waspikse haven. 
 

9. Wegen, trottoirs en openbaar groen worden goed onderhouden. 



 
 
We krijgen een inspirerend en aantrekkelijk centrum met meer activiteiten 
voor onze inwoners. Waar voldoende werkgelegenheid en huisvesting is voor 
jongeren en de benodigde voorzieningen aanwezig zijn voor ouderen. Een 
centrum wat schoner en veiliger is en een attractieve uitstraling heeft. We 
verbeteren de inrichting van de openbare ruimtes en het winkelgebied en 
werken aan goed parkeerklimaat. We richten ons op een toekomstbestendig 
centrum. Daarom gaan we van commerciële leegstand naar woningaanbod 
voor diverse doelgroepen. Want waar mensen zijn, willen mensen zijn. 
 

  

Binnenstad 

Speerpunten 

1. Er dienen incidentele middelen beschikbaar te komen om de 
centrumvisie verder te kunnen ontwikkelen. 

 
2. De gemeente ondersteunt Centrummanagement, de VVE De Els 

en andere ondernemers in hun streven om te komen tot een BV 
Binnenstad. 

 
3. Herinrichting van de Markt en het Raadhuisplein. 

 
4. Terugbrengen van de weekmarkt en de jaarlijkse kermis naar het 

Raadhuisplein/Markt/Grotestraat. 
 

5. Een duidelijkere routing qua parkeren rondom onze centra. 
 

6. De Taxandriaweg blijft de eerste twee uur gratis parkeren en dit 
geldt ook voor de overige betaald parkeerzones. Voor het 
personeel dat werkt in het centrum komt een oplossing via het 
parkeerterrein aan de Heulstraat. 

 
7. We faciliteren meer woningen in het centrum, voor zowel jonge 

starters als senioren. 
 

8. Faciliteren van startende ondernemers in het centrum van 
Waalwijk, bijvoorbeeld het instellen van een Ondernemersprijs. 



 
 
Wij willen sterk inzetten op veiligheid, mobiliteit, leefbaarheid en zorg op 
afstand. Hiervoor willen wij slimme camera's, sensoren, dronedetectie en 
andere verbonden technologie gebruiken om Waalwijk leefbaarder te 
maken en het beheer van de infrastructuur te verbeteren. Dit willen we 
realiseren door “Smart City-oplossingen”. Wij denken hier bijvoorbeeld aan 
o.a. slimme verlichting, welke ook op afstand geactiveerd kan worden met 
audiosignalen, video-oplossingen die kunnen helpen bij (verkeers)ongevallen, 
overtredingen en verkeersdoorstroming. Maar ook het realtime uitwisselen, 
delen en combineren van data en nuttige informatie van gemeentelijke 
diensten met die van derde partijen. Een glasvezelnetwerk is hiervoor de 
basis. Technisch gesproken zijn er nauwelijks beperkingen en oneindig veel 
mogelijkheden. Het waarborgen van onze privacy is hierbij een belangrijke 
voorwaarde. Wij willen als trendsetter de toekomst in gaan. 
 

 

 

 
 
  

Smart City 

Speerpunten 

1. De glasvezelverbinding wordt in alle kernen gerealiseerd. 
 

2. Er komt meer (slim) cameratoezicht. 
 

3. Het creëren van duurzame openbare verlichting  door de 
overstap naar LED verlichting en betere schakel- en 
dimscenario’s afhankelijk van omgevingsvariabelen, zoals 
lichtsterkte en beweging. 

 
4. We creëren een openbaar stadsnetwerk (Wi-Fi). 

 
5. Er komen innovatie oplossingen om op een bestendige en acute 

manier te kunnen communiceren met onze inwoners, 
bijvoorbeeld door het plaatsen van LED-schermen. 

 
6. Bescherming privacy wordt gerespecteerd. 



 
 
Het financiële klimaat in Nederland en daarmee ook in Waalwijk is de 
afgelopen tijd sterk verbeterd. Dit komt door een toenemende groei van de 
economie. Daarom willen we geen conservatieve, defensieve begroting. We 
moeten op een verantwoorde wijze lef tonen. Zo willen we onze inwoners 
laten meeprofiteren van het economisch gunstiger klimaat. De nieuwe 
begroting wordt gekenmerkt door meer financiële injecties en zal een 
verantwoorde ondernemersgeest hebben. Hierdoor kunnen er meer wensen 
en initiatieven aan bod komen die vanuit onze inwoners opkomen. Op die 
manier geven we gehoor aan dat wat er in Waalwijk speelt. 
 

  

Financiën 

Speerpunten 

1. De gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd. 
 

2. De kosten van identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen 
worden niet verhoogd. 

 
3. Optimaliseren van opbrengsten bij (her)ontwikkeling van 

(inbreidings)plannen.  
 

4. Het stimuleren van lokale initiatieven, zoals de activiteiten in de 
centra van de diverse kernen. 

 
5. Financiële injecties om duurzaamheid te stimuleren. Met het 

gemeentelijke vastgoed willen we voorop lopen in deze 
ontwikkelingen. 

 
6. Verstrekte kredieten, die binnen 2 jaar nog niet zijn aangewend, 

dienen opnieuw ter beoordeling aan de raad te worden 
voorgelegd. 

 
7. De criteria met betrekking tot het al dan niet overhevelen van 

budgetten van het ene naar het andere begrotingsjaar dienen 
te worden geactualiseerd. 

 
8. Binnen het sociaal domein dient met een meerjarig integraal 

uitvoeringsplan te worden gewerkt. 



 
 
Stilstaan is achteruit gaan. Wij durven veranderingen teweeg te brengen en 
lopen daarbij graag voorop. Wij hebben een luisterend oor voor geluiden uit 
de samenleving. Zaken die we daar horen geven we door aan het college 
en we zien toe op de afwikkeling daarvan. Zo leveren wij een wezenlijke 
bijdrage aan de kaderstellende uitgangspunten en aan de controlerende 
taak van de gemeenteraad. Het college moet de komende vier jaar 
wendbaar zijn, op deze manier kan de raad de leiding nemen over haar 
eigen agenda. De inbreng van de inwoners is daarbij onmisbaar. Niet zij 
(inwoners) en wij (gemeente), maar samen staan we sterker.  
 
We laten onze stem horen in en over de regionale samenwerkingsverbanden 
en kiezen voor een krachtige Langstraat met zoveel mogelijk behoud van de 
eigen identiteit. Samenwerking met de regio dient ter versterking van de 
lokale kwaliteit. Het is aan de lokale overheid om in onze heterogene, 
geïndividualiseerde samenleving mensen te verbinden en elke stem te laten 
horen. Daar hoort een transparant en toegankelijk openbaar bestuur bij, 
waarbij de bereikbaarheid wordt vergroot. We willen excelleren in onze 
kwaliteiten en nemen afscheid van de zesjes-cultuur. Beter één ding goed, 
dan veel dingen half. 
 

  

Bestuur 

Speerpunten 

1. De maatschappelijk betrokkenheid betekent voor onze 
wethouder(s) dat zij zeer bekend zijn in en met onze 
gemeenschap en in principe in onze gemeente woonachtig zijn. 

 
2. Het coalitieprogramma wordt op hoofdlijnen geschreven om de 

benodigde focus aan te brengen, maar wel flexibel te zijn. 
 

3. We gaan voor een constructieve manier van samenwerken 
tussen coalitie en oppositie. 

 
4. Focus op een krachtige samenwerking tussen de Langstraat-

gemeenten. 
 

5. Ruimere en flexibelere openstelling van gemeentelijke diensten. 
 

6. We zeggen niet alleen dat de klant centraal staat, maar 
handelen daar ook naar. 

 
7. Wonen  in Waalwijk heeft een sterke pre bij de aanstelling van 

de leden van het ambtelijk management. 



 


