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1. Voorwoord 

Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed wo-
nen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. In een 
land, waar kinderen onbevreesd opgroeien en waar ze worden aangemoedigd om na te den-
ken, creatief te zijn en verder te reiken dan het gangbare en vooruit te komen. 
Alle kinderen verdienen dezelfde kansen, zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en sport 
en cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Het hebben van werk is cru-
ciaal voor het voorzien in het eigen bestaan en het kunnen betalen van een fatsoenlijk dak bo-
ven het hoofd is een basis.  
Wie geen bestaanszekerheid kent komt er niet aan toe om zichzelf verder te ontwikkelen. Het 
zijn basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven. De overheid of de politiek kan 
niet voor geluk zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee 
te doen in de samenleving.  
 

In de volgende hoofdstukken zijn de voor de PvdA belangrijke thema’s voor de gemeente 
Laarbeek en haar bewoners uitgewerkt. 
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2. Woningbouw 

De PvdA wil dat iedereen in Laarbeek fijn en tevreden kan wonen in aantrekkelijke dorpsker-
nen. We ondersteunen creatieve woon-ideeën en stimuleren het nemen van duurzame maatre-
gelen om een fijne leefomgeving voor ons en onze (klein)kinderen te behouden.  
Om dit te bereiken zetten wij ons in op de volgende doelen:  

• Alle sociale huurwoningen moeten binnen 10 jaar goed geïsoleerd zijn. Hierover ma-
ken we bindende afspraken met corporaties. De netto woonlasten mogen daardoor niet 
omhoog gaan.  

• Mensen kunnen verhuizen binnen hun eigen dorp of buurt. Dat vraagt om een gediffe-
rentieerd aanbod zowel naar kwaliteit van huur- en koopwoningen als naar geschikt-
heid voor verschillende levensfasen. 

• Wijken en dorpen zijn gemengd samengesteld, dat kan segregatie voorkomen.  
• De nieuwbouw van levensloopbestendige woningen wordt gestimuleerd, dat geldt ook 

voor het investeren in de aanpassing van bestaande woningen 
• Er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn voor toetreders op de woningmarkt 

en voor mensen die (bijvoorbeeld vanuit beschermd wonen) zelfstandig gaan wonen, 
maar ook voor ouderen en statushouders. 

• Woningen die door particuliere beleggers/aanbieders worden verhuurd onder de soci-
ale huurgrens worden ook in een goed en eerlijk werkend toewijzingssysteem opgeno-
men. 

• Experimentele vormen van woningbouw voor verschillende doelgroepen worden on-
dersteund. Dat geldt ook voor de vorming van woonzorgzones, waar daar behoefte aan 
is. 

• Bestaande woningen en gemeentelijke gebouwen waar mogelijk verduurzamen, onder 
andere door het benutten van collectief aanbod van mogelijkheden met zonnepanelen, 
isolatie, led verlichting etc.  

• Het hergebruik van leegstaande (monumentale) panden wordt bevorderd door het daar 
waar mogelijk aanpassen van bestemmingsplannen; het collectief particulier opdracht-
geverschap (CPO) wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. 
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3. Veilige en schone openbare ruimte 

Iedereen wil graag wonen in een goed leefbare buurt. Bewoners willen het idee hebben dat de 
buurt van ‘hun’ is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, is het 
veilig en heb je een goede omgang met je buren.  

De PvdA wil in de steeds individualistischer samenleving het groepsgevoel terugbrengen en 
de zelfredzaamheid vergroten door initiatieven te faciliteren, te versnellen en vergemakkelij-
ken. 
De PvdA wil zich hiervoor als volgt inzetten: 

• Creëren van veilige speelplekken voor kinderen. 
• Bevorderen van speeltuinen bij zorgcentra zodat ouderen kunnen genieten en een vei-

lige omgeving en verbinding ontstaat. 
• Bewoners faciliteren om gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de eigen buurt, 

door  
o het leuk maken en belonen van samenwerking bij schoonmaken en schoonhouden 

van de woonomgeving 
o het faciliteren via buurt-app, een concreet loket en samen met scholen. 
o Op schoolfietsroutes de samenwerking met de school op te zoeken. 

• Veilige routes (met verlichting) in en tussen de dorpen, waarbij de prioriteit ligt bij 
plaatsen die nu niet via een veilige route te bereiken zijn. 
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4. Vitale dorpskernen 

Aantrekkelijke dorpskernen zorgen voor levendigheid, zetten aan tot ontmoeten en brengen 
ook veiligheid. Door groepen met verschillende behoeftes bij elkaar te brengen ontstaat een 
win-win situatie. Winkels, horeca, bewoners en verenigingen creëren samen levendigheid in 
de dorpen en kunnen elkaar helpen op het gebied van sport, kunst, cultuur en muziek. Als men 
op de hoogte is van elkaars noden zijn creatieve oplossingen vaak voorhanden.  

Daarnaast heeft de luchtkwaliteit invloed op de leefbaarheid in en om de dorpen. Deze lucht-
kwaliteit wordt ook in Laarbeek bedreigd door de omvang van de veehouderij. De intensieve 
veehouderij heeft naast risico’s voor de volksgezondheid ook andere nadelige effecten, zoals 
stankoverlast en de mestproductie. 

De PvdA wil een grotere vitaliteit als volgt stimuleren: 

• Wonen, werken en recreëren moeten waar mogelijk zo dicht mogelijk bij elkaar lig-
gen. 

• Karakteristieke dorpskernen worden behouden. 
• De productie en uitstoot van fijnstof moet zoveel mogelijk beperkt worden. Naast een 

verstandig ruimtelijk beleid, helpt ook het gebruik van de elektrische auto om dit te 
beperken. Snellaadpalen zijn wenselijk in Laarbeek.  

• Het autoverkeer door wijken en kernen waar mogelijk ontmoedigen. 
• In onze bestemmingsplannen zijn we kritisch op de vestiging van nieuwe stallen; in 

overbelaste gebieden zullen we de vergunningen schrappen van boeren die stoppen om 
te voorkomen dat in die gebieden het aantal dieren kan blijven toenemen. 

• Ongebruikte milieuvergunningen (voornamelijk van veehouderijen) worden door de 
gemeente zo snel als dat wettelijk mogelijk is ingetrokken.  

• Verduurzaming van landbouw en veehouderij stimuleren. 
• Het groene buitengebied, met name het groen tussen de verschillende kernen, moet be-

houden blijven en waar nodig versterkt. 
• Voldoende en beschikbare sociale huurwoningen (betaalbare voorraad) voor alle doel-

groepen van de sociale huur. 
• Samen met ontwikkelaars zorgen voor meer woningen in de middenhuur (van € 750-

950). 
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5. Werk 

Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een 
rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot 
deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te 
bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Werk biedt perspectief.  
Voor de PvdA is werk betaald.  

Het minimumloon is echt het minimum. Iedereen moet mee kunnen doen in welke vorm dan 
ook. Hiervoor is meer persoonlijke aandacht nodig. Een participatiecoach van de gemeente 
moet (kwetsbare) inwoners helpen door intermediair te zijn tussen de betrokken partijen. Door 
de regels te vereenvoudigen en de drempel om om hulp te vragen weg te nemen creëren we 
voor iedereen kansen en kan iedereen zelf sturing geven aan zijn of haar toekomst. 
De PvdA wil ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen door:  

• Werk mogelijk te maken, dus: te zorgen voor vervoer waar nodig, kinderopvang en het 
managen van schulden. 

• Inwoners die zelf sturing geven aan hun toekomst, hebben dus regie. Hun eigen uit-
gangspositie, kansen en mogelijkheden staan dus centraal. 

• De beroepsbevolking in staat te stellen fysiek en mentaal fit te blijven waardoor uitval 
voorkomen wordt.  

• Kansen te creëren om tijdig te kunnen bij- en omscholen. 
• Vraag en aanbod te verbinden door middel van het faciliteren van een loket/banen-

markt/omscholing/opleiding om samen tot creatieve oplossingen te komen. 
• Jeugdwerkeloosheid terug te brengen door goed advies voor studiekeuze te faciliteren 

en stagekansen bij lokale bedrijven te creëren. 
• Mensen met een beperking moeten op een gelijkwaardige wijze kunnen werken. 
• Al het werk is zinvol, iedereen is van waarde en kan zijn talenten inzetten. Ook vrij-

willigerswerk of andere vormen van dagbesteding. 
• Het perspectief voor werkende armen te vergroten. 
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6. Mobiliteit en bereikbaarheid 

Om in of buiten Laarbeek te kunnen werken vindt de PvdA het een basisvoorziening dat al 
onze leefgemeenschappen en omringende dorpen en steden goed bereikbaar zijn. Om hieraan 
bij te dragen  zetten wij ons in op de volgende doelen en middelen: 

AUTOVERKEER. 
Door de economische opleving raken de wegen ook in Laarbeek steeds voller. Toch wordt 
verwacht dat nà 2020 o.a. door de vergrijzing, jongeren die minder autorijden, het nieuwe 
werken en technologische ontwikkelingen er weinig mobiliteitsgroei meer zal zijn.  

Nu vormt het Oost-West verkeer (Gemert-Eindhoven) via de N272, de rotonde met de N279 
en de N615 over de Beekse brug, het grootste knelpunt. De aanstaande reconstructie van de 
N279 met ongelijkvloerse kruisingen lost het rotondeprobleem op; voor een afdoende oplos-
sing voor de dagelijkse filevorming op de N615 bij de Beekse brug zijn adequate maatregelen 
noodzakelijk.  
Elektrisch vervoer heeft de toekomst en gaat een grote bijdrage leveren aan het aanpakken 
van de klimaatverandering. Elektrisch rijden is beter voor het milieu, beter voor de gezond-
heid en produceert minder vervuiling en geluidsoverlast. De Tweede Kamer heeft uitgespro-
ken dat vanaf 2025 alleen nog maar elektrische auto’s verkocht mogen worden. De PvdA 
Laarbeek vindt dat slimme mobiliteitsoplossingen meer perspectief bieden dan nieuw asfalt. 
Goed voorbeeld doet goed volgen. De PvdA Laarbeek wil: 

• Een goede infrastructuur voor het elektrisch rijden en initiatieven voor het delen van 
elektrische auto’s krachtig ondersteunen.  

• Bevorderen dat er bij openbare parkeerplaatsen voldoende snellaadpunten voor elektri-
sche auto’s komen.  

• Dat de gemeente bij de vernieuwing van het (eigen) wagenpark zoveel mogelijk inzet 
op elektrische voertuigen. 

• Waar mogelijk het toepassen van Smart Mobility oplossingen ondersteunen. 
OPENBAAR VERVOER  
Voor het openbaar vervoer met de sneldiensten staan in Laarbeek de bushaltes bij de kom-
grenzen. In de buurt van de haltes plaatsen buspassagiers hun fiets en stappen op. De PvdA 
Laarbeek wil: 

• Bevorderen dat bij deze haltes goede overdekte fietsenstallingen komen. 
• Dat dure E-bikes met camerabewaking, veilig, afsluitbaar en droog gestald kunnen 

worden.  
• Vernieuwende vormen van openbaar vervoer ruimte geven 
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De nieuwe diensten met de buurtbussen (261, 259) rijden nu alleen door de week en overdag 
van de dorpskommen naar Nuenen en Helmond. De PvdA Laarbeek wil: 

• onderzoeken of deze oplossing voldoende de vraag dekt.  
• zo nodig, bijvoorbeeld met de inzet van belbussen, de diensten naar de avonden en de 

weekenden uitbreiden.  
FIETSPADEN  

Er komt meer fietsverkeer met meer en snellere E-bikes voor zowel het woon-, het werk- en 
het recreatieverkeer. Voor een veilige doorstroming komen er slimme fietssnelwegen met fiet-
ser-stoplicht interactie, duurzaam asfalt, extra verhard voor meer rijcomfort en mogelijk zelfs 
verwarmde fietspaden tegen sneeuw en ijzel, verlicht door zonne- en windenergie.  

De PvdA Laarbeek wil: 

• bij de vernieuwing van de oost-west verkeersroute de fietspadinnovaties nadrukkelijk 
toepassen. 

• een uniforme voorrangsregeling voor fietsers op rotondes. 
• kortere wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten en kruisingen. Mede vanwege het 

snellere en drukkere E-bike fietsverkeer moeten fietspaden bij kruisingen meer vloei-
ende overgangen krijgen.  

• bij gevaarlijke oversteekplaatsen (zeker bij scholen) voor fietsers en voetgangers in de 
middenbermen veiliger oplossingen. We bepleiten een veilige oversteek van de Lies-
houtseweg in Beek en Donk. 

MOBILITEIT KWETSBARE VERKEERSDEELNEMERS 

De PvdA Laarbeek wil voor mensen die zijn aangewezen op een scootmobiel en rollator en 
voor anderen die minder goed ter been zijn, en kinderwagens, zo min mogelijk barrières bij 
kruisingen, trottoirs en openbare gebouwen. 
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7. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

De Wmo draagt gemeenten op er voor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet 
op eigen kracht voldoende zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om: 

• begeleiding en dagbesteding; 
• ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten; 
• een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoor-

nis; 
• opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn. 

Voor de PvdA is het uitgangspunt dat de zorg dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar 
en aanwezig moet zijn. Mensen moeten vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op de 
zorg. Voor elke inwoner moet duidelijk zijn bij wie die terecht kunt met welk probleem of 
ondersteuningsvraag, en waar ze terecht kunnen voor een deskundig advies.  

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij verdienen onze steun en waardering. Wij 
willen hun positie versterken door hen bij te staan. 

De PvdA wil de zeggenschap van cliënten en medewerkers vergroten, zodat die ook echt kun-
nen meepraten en besluiten over de kwaliteit van zorg en welzijn, het borgen van werkne-
mers- en cliëntenbelangen en de toekomst van zorg en welzijn in onze gemeente.  
De PvdA wil de stopwatchcultuur in de zorg verder bestrijden. Wij besteden de zorg niet al-
leen aan op basis van de prijs. In de aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed werk-
geverschap, het toepassen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, medezeggenschap 
van cliënten en mantelzorgers, en persoonlijk contact. 
De bureaucratische rompslomp zo klein mogelijk wordt gehouden en in de samenwerking is 
een goed vertrouwen het uitgangspunt. 
Zorg moet betaalbaar zijn. De eigen bijdrage in de Wmo moet alleen gelden voor mensen met 
een inkomen, dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon, en kan niet meer zijn dan de 
kostprijs van een voorziening of dienst. 

De PvdA wil dat er mogelijkheden komen om kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöpera-
ties ook voor mensen met lage inkomens toegankelijk te maken. 

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn niet acceptabel en samen met de zorgverze-
keraars moeten we die verschillen aanpakken. We hebben daar gezamenlijk belang bij  én mo-
gelijkheden voor.  

De PvdA wil investeren in programma’s tegen gokverslaving en in programma’s gericht op 
drugs- en alcoholpreventie. 
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Eenzaamheid is een groot problemen in onze samenleving is. In een zorgzame en inclu-
sieve samenleving kijken wij naar elkaar om en laten we eenzame mensen niet aan hun 
lot over. Eenzaamheid is er niet alleen onder ouderen. Jongeren die voor het eerst zelf-
standig wonen hebben hier ook vaak mee te maken. Wij bestrijden eenzaamheid door 
ontmoetingsactiviteiten te faciliteren. 
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8. Aanpak armoede en schulden 

Door de economisch crisis zijn de afgelopen jaren meer mensen in financiële problemen ge-
komen. Ondanks het feit dat de economie weer aantrekt is er nog steeds een behoorlijk aantal 
inwoners in onze gemeente waarvoor het moeilijk is om de eindjes aan elkaar te knopen. 

• De PvdA vindt dat de gemeente een belangrijke rol en verantwoordelijkheid heeft in 
het helpen voorkomen en oplossen van de armoede- en schuldenproblemen. 

• De PvdA vindt dat de gemeente de extra rijksbijdrage en de “Klijnsmagelden” zorgvul-
dig voor de armoede- en schuldenaanpak moet besteden. 

• Uit onderzoek (www.waarstaatjegemeente.nl) is gebleken dat in onze gemeente Laar-
beek het schrikbarende aantal van 440 kinderen in een situatie van armoede verkeren. 
Dat is fors en de PvdA vindt dat bij de armoede- en schuldenaanpak de “Kinderen in 
armoede” een bijzondere aandacht moeten krijgen.  

• Schuldenproblematiek, onbekendheid met regelingen en laaggeletterdheid hangen 
vaak met elkaar samen. Voor de PvdA is het belangrijk de bestaande taboes te door-
breken en in het belang van een volwaardige deelname van iedereen een toegankelijk 
en laagdrempelig vangnet te organiseren, mensen zoveel mogelijk zelf de regie te laten 
voeren en daar te ondersteunen waar mogelijk. Daarbij sluiten we aan bij de behoefte 
van onze inwoners. 

• Daarnaast is het van belang de geletterdheid (inclusief digitale vaardigheden) te bevor-
deren en daar waar mogelijk regelingen en communicatie te vereenvoudigen. 


