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1. Ons democratisch bestel  
  
Bij het besturen van een gemeente als Laarbeek, met ca. 22.500 inwoners, komt de 
democratie meer tot zijn recht dan bij grotere gemeentes en veel meer dan op provinciaal 
en landelijk niveau.  
 
De redenen daarvoor zijn:  
• De bestuurders staan dicht bij de bevolking. Zij zijn lokaal bekend en zijn over hun doen 

en laten persoonlijk aanspreekbaar, een directe mogelijkheid tot beïnvloeding dus.  
• Het bestuurlijk handelen is concreet en de effecten zijn voor de bevolking direct 

merkbaar. Lokaal bestuur en beleid zijn als één geheel te overzien.  
• In een gemeente als Laarbeek is het mogelijk het beleid optimaal af te stemmen op de 

ontwikkelingen, problemen en behoeften die zich ter plaatse voordoen. 
 
Hoe hieraan binnen onze gemeente vorm kan worden gegeven, hangt af van de 
samenstelling van de gemeenteraad en het college van B en W (Burgemeester en 
Wethouders). En bovenal van de mate waarin de gemeenteraadsleden voeling hebben met 
de plaatselijke gemeenschap. Algemeen Belang Laarbeek (ABL) hecht hier grote waarde aan 
en vult dit actief in vanuit diverse rollen, zoals vanuit wethouder(s), raadsleden, 
commissieleden, bestuur en achterbanleden. ABL is hierbij een laagdrempelige en voor alle 
inwoners toegankelijke partij. 
  
Dit maakt dat voor Laarbeek ABL als plaatselijke en onafhankelijke partij dé optimale 
bestuurspartner is.  
 
Wij richten ons geheel op het plaatselijke gebeuren en worden niet gehinderd door 
landelijke belangen. Dit betekent dat er optimaal aandacht wordt gegeven aan de lokale 
problemen. Hierbij erkennen wij uiteraard het grote belang van een goede samenwerking 
binnen onze regio.  
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2. Identiteitsverklaring Algemeen Belang Laarbeek 
  
Algemeen Belang Laarbeek is in 1995 ontstaan door de samenvoeging van diverse partijen 
uit alle dorpskernen die hun oorsprong vinden bij al lang bestaande plaatselijke 
groeperingen, die in de loop van de jaren om praktische redenen hun krachten bundelden. 
Kenmerkend voor alle voorgangers die nu samen ABL vormen, is een lange bestuurservaring 
en een grote en zeer hechte achterban, die in vrijwel alle geledingen van onze Laarbeekse 
gemeenschap zijn wortels heeft.  
  
Persoonlijk initiatief wordt zoveel mogelijk bevorderd. Het overheidshandelen moet de 
persoonlijke vrijheid zo min mogelijk beperken. ABL staat voor een betrouwbare partij met 
een positieve grondslag. Andere meningen worden met respect benaderd en politieke 
discussies worden niet ‘op de man’ gevoerd. ABL is een brede partij die vanuit zijn 
onafhankelijke lokale positie, thema’s plaatselijk kan benaderen. Principiële standpunten 
vanuit links, midden of rechts gedachtengoed zijn daarom niet aan de orde. ABL kan zich 
hiermee oprecht als de meest brede partij van Laarbeek presenteren, wat al decennia blijkt 
uit de diversiteit van de achterban. 
   
We moeten het ‘samen’ doen. Vanuit de filosofie mét de bewuste belanghebbenden en niet 
alleen vóór hun. Om Mahatma Gandhi hierin te citeren: “Als je iets doet voor mij, doe het 
dan met mij. Anders doe je het tegen mij”.  
 
ABL bereikt haar doel door goede contacten te onderhouden met inwoners, ondernemers, 
verenigingen, belangenorganisaties en diverse andere partijen binnen en buiten Laarbeek. 
Rond specifieke onderwerpen vinden gesprekken plaats met betrokken partijen uit de 
Laarbeekse samenleving. De resultaten worden door onze raads- en commissieleden 
meegenomen naar de betreffende vergaderingen.  
 
Voorafgaand aan elke commissie- en raadsvergadering houdt ABL bijeenkomsten met de 
fractie- en commissieleden,  bestuur, leden en andere belangstellenden. Hier worden de 
verschillende agendapunten besproken. Op deze achterbanbijeenkomsten kunnen de 
aanwezigen ook andere zaken aan de orde brengen die voor onze gemeenschap van belang 
zijn. 
 
Decentralisatie van overheidstaken, het schuiven van taken van de rijksoverheid naar de 
gemeentes, noodzaakt de gemeentes tot samenwerking om de taken voor de inwoners naar 
behoren te kunnen uitvoeren. ABL is positief over de verschillende samenwerkingsvarianten, 
waarbij het credo van ‘goed schaalbaarheid’ voorop staat. Dit betekent dat we per 
samenwerking kijken welke omvang hierbij nodig is. Klein wat klein kan, groot wat groot 
moet. Hierbij dient per samenwerking het resultaat goed zichtbaar te zijn, waarmee de 
toegevoegde waarde aangetoond wordt en het bestaansrecht van de samenwerking wordt 
bevestigd. Hierin zullen we als Laarbeek nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid moeten 
nemen. 
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ABL vindt dat gemeentelijke herindelingen geen gevolg van al deze samenwerkingen kan en 
mag zijn. Elke gemeente moet haar eigen lokale beleid kunnen maken. 
 
Iedereen die zich kan vinden in de doelstellingen en de politieke opvattingen van de ABL kan 
in principe lid worden en is welkom op onze bijeenkomsten.  
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3. Sociaal gezicht 
 

3.1. Jeugd en Jongeren 
De jeugd heeft de toekomst. Een veelgebruikte uitspraak, die enkel waarde heeft als we er ook 
daadwerkelijk voor zorgen dat de jeugd en jongeren een toekomst in Laarbeek hebben.   
Voorzieningen zoals goede scholen, sportverenigingen, tienerwerken en huisvesting dragen 
er toe bij om jeugd en jongeren te laten deelnemen aan de gemeenschap en hen een 
perspectief te bieden. Juist omdat de vergrijzing de komende decennia in rap tempo 
toeneemt, is het van groot belang de jeugd en jongeren van nu, ook in de toekomst voor 
Laarbeek te behouden.  
Meedoen en meedenken van de jeugd en jongeren is heel belangrijk. Er is behoefte aan een 
eigen plek in elke kern. In Laarbeek zijn sportverenigingen, tienerwerken, OJA, Cendra en 
nog veel meer verenigingen bezig om deze jeugd een eigen plek te bieden. Deze organisaties 
zorgen er mede voor dat de jongeren en jeugd in Laarbeek kunnen participeren.  
De wens van ABL dat we als gemeente Laarbeek een Jongeren Adviesraad hebben is 
uitgekomen. Op deze manier denken jongeren vanaf 15 t/m 22 jaar actief mee over de 
leefomstandigheden in Laarbeek. Ook komen ze zelf met initiatieven voor onze Laarbeekse 
jongeren. 
De jeugdgemeenteraad is een mooi voorbeeld van een groep actieve jongeren van groep 7 
en 8 die al jaren actief meedenkt en doet in onze samenleving. 
Met de decentralisatie van de jeugdzorg is deze taak dichterbij de gemeente komen te staan. 
Complexe zorg die veel aandacht vraagt. Zeker in deze tijden waar de druk op onze jongeren 
enorm toeneemt. 
Positieve aandacht voor gezondheid begint bij de jeugd. Voorkomen is namelijk altijd beter 
dan genezen. We houden nadrukkelijk verbinding met de jeugd als politieke partij zodat we 
namens de jeugd en jongeren spreken in plaats van ‘voor’ hen. 
 
Preventie van gezondheidsrisico’s is uiteraard primair een taak van de burger zelf. 
Nadrukkelijke ondersteuning vanuit gemeente en samenleving is echter gewenst. Het is 
belangrijk dat onze jeugd kan sporten, mee kan doen in de samenleving en ergens terecht 
kan met vragen en problemen waar ze tegenaan lopen.  
De coronapandemie heeft de samenleving weer doen inzien hoe belangrijk het 
bovenstaande is. Veel jeugd en ouderen hebben ondanks de grote steun een sociale 
emotionele klap gekregen. Er dient hier in de nazorg aandacht aan besteed te worden. 
Verder willen wij benadrukken dat het belangrijk is dat er aandacht blijft voor de grote druk 
van social media op de jeugd. 
 
 

3.2. Ouderen 
Laarbeek loopt voorop op diverse gebieden, zoals de wens een dementie vriendelijke 
gemeente te zijn. Extra aandacht dient uit te gaan naar de in hoog tempo toenemende 
vergrijzing in onze gemeente. Van nu tot 2040 neemt het aantal 65-plussers toe met meer 
dan 100%. Daarnaast verblijven ouderen steeds korter in verpleeghuizen. Waar 10 jaar 
geleden bewoners van deze instellingen gemiddeld nog 6 tot 9 jaar verbleven, is dat 
inmiddels al korter dan 1 jaar geworden. Oftewel, een grote groep inwoners zal lang 
zelfstandig blijven wonen, wel met een toenemende zorgbehoefte. Dit vraagt om tijdig 
anticiperen op het terrein van onder meer huisvesting, sociaal vlak, zoals de toenemende 
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vereenzaming, en aandacht voor zorg en wijkzorg in het bijzonder. Ouderen nemen hierbij 
gelukkig steeds vaker zelf de regie. Maar onze verantwoordelijkheid gaat verder. Wij vinden 
dat de gemeente zorgt voor begeleiding (gidsen) en faciliteren daar waar nodig is. En 
infrastructureel onze gemeente hiervoor geschikt houden en maken. Daarmee bedoelen we 
dat mensen die bijvoorbeeld rolstoelafhankelijk zijn (wel of niet door ouderdom) of met een 
rollator lopen zich goed kunnen verplaatsen binnen de kernen.  
 
Waar wij ons op richten: 
 
• Huisvesting 

Huisvesting voor ouderen moet toekomstbestendig (levensloopbestendig) zijn om zo 
lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dit vraagt ook iets van de ouderen 
zelf. Er zal met en door alle doelgroepen eerder nagedacht worden over hoe je zo lang 
mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Hierdoor houden onze inwoners zelf zo lang 
mogelijk regie over hun eigen leven. Met de krapte in de woonmarkt is dit 
bewustwordingsproces belangrijker dan ooit. Wat we zien is dat het nadenken over hoe 
je wilt blijven wonen te laat plaats vindt waardoor er schrijnende situaties kunnen 
ontstaan. ABL vraagt hier nadrukkelijk aandacht voor in de woonvisie en in de 
communicatie naar onze inwoners over dit bewustwordingsproces. 
 

• Communicatie 
Met alle veranderingen en uitgangspunten in de zorg is het belangrijk dat onze inwoners 
makkelijk aan informatie kunnen komen. Eenvoudig begrijpbare communicatie over 
onder meer de zorg, voorzieningen en waar je terecht kan voor hulp en informatie. Dit 
moeten we niet alleen willen doen. Juist hier is het belangrijk dat we de samenwerking 
blijven zoeken met al onze partners. Zoals LEV en de seniorenraden. Communicatie moet 
ook beschikbaar zijn en blijven voor mensen die de digitale weg lastig vinden. 
We willen aandacht voor degene die niet kunnen rekenen op familie voor hulp in de 
huishouding of zorg. ABL wil investeren in een goed vangnet. 
Wat we zien is dat de ouderen van vandaag heel actief zijn op elk gebied. Ze willen mee 
doen en daar maken wij ons als ABL sterk voor. Wij willen dit ondersteunen zodat 
deelnemen in elke kern mogelijk is. Het vinden van de juiste sport of 
beweegmogelijkheden vraagt ook om het makkelijk vinden van deze informatie. 
 

• Vrijwilligers en mantelzorgers 
Aandacht voor alle vrijwilligers en mantelzorgers, jong en oud, die klaar staan voor de 
ouderen en zorgen dat deze mee kunnen blijven doen! 

 
Loslaten waar kan, maar vooral aandacht voor degene die vastgehouden moeten worden. 
Dat wil zeggen aandacht hebben voor eenzaamheid, armoede en zelfredzaamheid. 
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3.3. Mensen met een beperking 
De mogelijkheden voor mensen met een beperking tot maatschappelijke deelname dient 
optimaal te worden ondersteund. Dit moet een integraal onderdeel zijn van het totale 
beleid. Ook hier dienen we te gidsen en te ondersteunen daar waar nodig is. Wat betreft de 
voorzieningen en infrastructuur, onze gemeente hiervoor geschikt houden en maken. Ook 
hier geldt het principe van loslaten waar kan, maar vooral aandacht voor degenen die 
vastgehouden moeten worden. 
 
Dat “iedereen moet mee kunnen doen” geldt natuurlijk ook voor onze inwoners met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking.  
Mee kunnen doen vraagt bijvoorbeeld dat knelpunten in het verkeer moeten worden 
opgepakt. Er moet voldoende aanbod zijn voor sport- en recreatiemogelijkheden, zoals 
inmiddels gebeurt met ‘Uniek sporten’. Tevens is het van belang dat deelname aan regulier 
onderwijs, volwasseneducatie en de arbeidsmarkt wordt ondersteund.  
 

3.4. Gezondheidszorg 
 De nabijheid van goede zorg in alle kernen is belangrijk voor onze inwoners. De gezondheid 
van de mens staat in nauwe relatie tot zijn persoonlijk welbevinden, zijn woon- en 
werkomgeving; kortom tot zijn gehele welzijn. Met het sport- en preventieakkoord zetten 
we al goede stappen. We zullen het college goed blijven controleren over de op te pakken 
taken.  
Tevens willen we een goede voorlichting op het gebied van de preventieve gezondheidszorg, 
voldoende goed toegankelijke medische voorzieningen en het bevorderen van een goede 
samenwerking van de instanties die op dit gebied werkzaam zijn (preventief beleid). 
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4. Financiën 
“Gemeente” is de verzamelnaam voor alle mensen in een bepaald gebied, dorp of stad. De 
taak van de gemeente is om in dat gebied voor een aantal zaken te zorgen zoals op het 
gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, 
maatschappelijke zorg, enzovoorts. De uitvoering van al deze zaken kost jaarlijks veel geld 
waarvan een gedeelte direct komt van de rijksoverheid. Een niet onbelangrijk deel moet uit 
de portemonnee van de inwoners zelf komen. Voor sommige diensten betaal je direct zoals 
paspoort, rijbewijs, uittreksel bevolkingsregister, reinigingsrecht, rioolrecht en daarnaast 
word je jaarlijks nog een plaatselijke belasting opgelegd. 
 
ABL vindt dat er grenzen zijn aan de op te leggen lasten. De jarenlange automatische 
verhoging van 3% van de onroerendezaakbelasting (OZB) was voor ons een gedateerd 
systeem. Aansluiten op werkelijke inflatiecijfers heeft onze voorkeur. Al enkele jaren hebben 
we het college hierom verzocht om zodoende te komen tot een trendbreuk. Het besluit om 
deze trendbreuk vanaf 2022 daadwerkelijk te laten plaatsvinden en dat de OZB gaat 
meebewegen met de feitelijke inflatiecijfers, vinden we een goede en noodzakelijke 
ontwikkeling. Er dient namelijk een goede balans te zijn tussen het gewenste 
voorzieningenniveau en de totale lokale lastendruk.  
 
We blijven ons hard maken voor het beperken van de kosten voor onze inwoners. Dit geldt 
zowel voor de OZB als voor de overige gemeentelijke lasten. Afgelopen periode hebben we, 
ondanks de forse bijstelling in 2020, als ABL getoond dat we ons inzetten voor een lage OZB 
maar ook op het beheersbaar houden van de afvaltarieven.  
 
We gaan niet roepen dat we geen OZB meer verhogen of dat we deze gaan verlagen. De 
lasten voor onze inwoners moeten in balans staan met wat je ervoor terug krijgt. Dit 
betekent dat we blijven investeren in behoud van ons hoge voorzieningenniveau en dit doen 
in de juiste balans en een eerlijke verdeling. Met een realistische blik op mogelijkheden en 
onmogelijkheden én goed uit te leggen overwegingen.  
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5. Onderwijs en vorming 
 
Onderwijs en vorming zijn in onze samenleving de basis voor de mogelijkheden die een ieder 
heeft om zich naar eigen wens en vermogen te kunnen ontplooien, ontwikkelen en deel te 
nemen aan het maatschappelijke leven. Onderwijs en scholing dienen zich voortdurend aan 
te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen van de samenleving. Voor ABL betekent 
dit onder andere dat naast een optimaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs, er 
voldoende vormingsactiviteiten en bijscholingsmogelijkheden moeten zijn voor volwassenen 
en werkende jongeren.  
Voorkomen moet worden dat de jeugd vroegtijdig afhaakt of zich onvoldoende kan 
ontwikkelen. Tijdige signalering is hierbij belangrijk zodat het juiste traject met het kind 
ingezet kan worden. Naast de ontwikkeling van het kind is het ook belangrijk dat de kosten 
voor jeugdzorg worden beperkt door preventie.  
 
Binnen het onderwijsaanbod hoort er ook plaats te zijn voor kunstzinnige vorming, 
gezondheidsbevordering, waaronder preventie, sport en beweging. Bijzondere aandacht 
voor jeugd en jongeren is hierbij noodzakelijk om de lichamelijke ontwikkeling en de 
zelfredzaamheid te bevorderen. Dit betekent dat we blijven investeren in stichting Laarbeek 
actief om iedereen aan het sporten te krijgen en te houden. Extra aandacht gaat uit aan de 
kinderen die moeilijk bereikbaar zijn doordat ouders bijvoorbeeld moeite hebben met de 
taal en juist dit zo hard nodig hebben. 
 
Naast onderwijs voor kinderen blijven we taalonderwijs stimuleren. Dit geldt zowel voor de 
statushouders maar ook voor anderen met een taalachterstand. Het blijft zaak om in contact 
te blijven met deze mensen en hen te stimuleren het taalonderwijs te volgen. Hiervoor zal 
gebruik moeten worden gemaakt van het vrijwilligersnetwerk met daarbij de professionele 
ondersteuning.   
 
 
  
 
  



11 

6. Werkgelegenheid en werkeloosheid  
     
Werken en de omgang met collega’s draagt voor veel mensen bij aan hun levensgeluk. 
Iedereen verdient werk dat hem of haar past. Bevordering van de werkgelegenheid hoort 
voor de gemeente hoog in het vaandel te staan. Als het gaat om ontwikkelingen van de 
plaatselijke economie heeft de gemeente geen wettelijk kader. Wel zijn er via de ruimtelijke 
ordening enkele wettelijke instrumenten beschikbaar die de economische ontwikkelingen 
kunnen beïnvloeden. Participatie is wettelijk gezien een opdracht voor de gemeente. De 
gemeente kan, naast deze beperkte wettelijke mogelijkheden, ook gebruik maken van niet 
op wettelijke voorschriften gebaseerde mogelijkheden, die kunnen bijdragen aan de 
economische ontwikkelingen, zoals het scheppen van ruimte voor een breed aanbod van 
bedrijvigheid, het voorzien in goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de bedrijven en 
bedrijventerreinen. 
  
Goede contacten met het bedrijfsleven en hun vertegenwoordigende organisaties zijn zeer 
noodzakelijk zodat de gemeente de ondernemers kan ondersteunen. Denk hierbij aan het 
verstrekken van informatie aan ondernemers en starters op het gebied van subsidies en 
initiatieven die de uitbreiding en behoud van de werkgelegenheid kunnen bevorderen.  
Eveneens het behoud van goede samenwerking in Peel- en MRE verband.   
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7. Gemeentelijk bestuur en samenleving 
 
Het gemeentelijk bestuur is een zelfstandig en zelfsturend gezagsorgaan met eigen 
bevoegdheden, bepaald in de gemeentewet, om de belangen van haar inwoners, 
verenigingen en ondernemers te behartigen en is tevens belast met de uitvoering van 
landelijke regelingen en wetten binnen de gemeentegrenzen. De behoeften en wensen 
vanuit de Laarbeekse samenleving vormen hierbij de basis.  
 
ABL vindt dat dit alleen mogelijk is onder de voorwaarde dat het bestuur van de gemeente 
dicht bij de gemeenschap staat, in een vertrouwenspositie die dienstbaar is aan de eigen 
inwoners, verenigingen en ondernemers. Het is hierbij belangrijk dat het gemeentebestuur 
hun in staat stelt om tijdig invloed uit te oefenen op de beleidsvorming. Het 
gemeentebestuur zal een open oor en oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, wensen 
en ideeën van de samenleving moeten hebben en bereid moeten zijn deze ook in de 
beleidsvorming te betrekken.  
 
Het veiligheidsgevoel van de Laarbeekers dient goed te zijn. We streven naar goede 
connecties tussen de wijkagent en de buurt, een wijkagent die bekend is. ABL wil dat zowel 
de buurt als de wijkagent mogelijkheden hebben voor regelmatige bijeenkomsten om dit te 
bevorderen. Een voortdurende zorg is de zichtbare aanwezigheid van politie, boa’s, 
duidelijke en vaste aanspreekpunten binnen Laarbeek en goed structureel overleg met 
bestuurders.  
 

7.1 Lokale initiatieven 
We zien vanuit onze unieke kernen steeds vaker lokale initiatieven ontstaan. Zo is de 
afgelopen periode het Oranjeplein in Mariahout tot een succesvol eind gebracht. Een project 
waar door een goede samenwerking tussen inwoners, dorpsraad, ondernemers en de 
gemeente een mooi functioneel plein is ontwikkeld. Meer recent zijn de ontwikkelingen op 
de Heuvel in Lieshout en het Kerkplein in Aarle-Rixtel  in beeld gekomen waarin ook 
inwoners een actieve rol vervullen.  
 
Als ABL juichen wij deze initiatieven toe. Het is altijd goed als er vanuit onze inwoners 
initiatieven ontstaan. Dat vergroot de betrokkenheid en de kans van slagen.  
 
Op het moment dat deze initiatieven aan de raad worden aangeboden, toetsen wij als ABL 
deze op drie criteria: 
1. Draagvlak 

Is er draagvlak onder onze inwoners en ondernemers om de plannen te verwezenlijken? 
2. Haalbaarheid 

Wat is de mate waarin iets haalbaar is? 
3. Betaalbaarheid 

Zijn de plannen financieel goed onderbouwd en passen ze binnen een budget? 
 
Op het moment dat deze plannen in ontwikkeling zijn, past ons als politieke partij een 
terughoudende rol.  
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We komen met name in beeld tijdens de kaderstelling van een project en op het moment 
dat toetsing volgens bovenstaande criteria noodzakelijk is. Tussentijdse inmenging is vaak 
niet gewenst, hooguit een adviserende rol.   
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8. Ruimtelijke Ordening 
 

8.1.Woningbouw 
Wonen is duur, dat is een probleem wat zowel landelijk speelt maar vooral lokaal wordt 
gevoeld. Er is veel vraag naar woningen, wat de prijs opdrijft. En hoewel Laarbeek nog niet 
direct last heeft van grootschalige investeerders die woningen opkopen, is er hier wel op 
kleine schaal al sprake van. De zelfbewoningsplicht lijkt hiervoor een bruikbaar instrument 
om dit tegen te gaan. De ouderen willen kleiner wonen, de jongeren willen een huis om te 
starten en gezinnen willen meer ruimte. Door het ontbreken aan goede doorstroming loopt 
de woningmarkt steeds verder vast. Ook wordt het aantal personen per huishouding steeds 
kleiner, wat weer zorgt voor meer vraag naar woningen.  
 
Uitgangspunt is dat een woning een basisbehoefte is voor iedereen die een binding heeft 
met Laarbeek. Hoewel we niet exact  in elke wens kunnen voorzien, moeten er wel 
voldoende woningen beschikbaar komen die een flexibel karakter hebben, met de inzet op 
doorstroming. Ze moeten zowel beschikbaar zijn voor jonge starters als voor senioren. 
Hierbij dient een goede balans gevonden te worden tussen middeldure huur en goedkope 
koop. Dit betekent dus niet dat als je eenmaal dit soort doorstroomwoningen hebt 
gevonden, je hier de rest van je leven blijft wonen middels verbouwingen. Wil je groter of 
kleiner, dan is verhuizen vaker een betere optie.  
 
Het recent opgekrikte woningbouwcontigent van de provincie biedt kansen, maar 
voornamelijk voor transitie van bestaande panden. Inbreiden en transitie is prima, maar niet 
ten koste van het ruimtelijke en groene karakter van onze gemeente. Aan de randen is vaker 
ruimte voor uitbreiding zonder het gezichtsveld compleet aan te passen. Hoogbouw willen 
we incidenteel toestaan op markante plaatsen zoals De Oliemolen in Donk. Stedelijke 
massaliteit willen we echter niet. De eigen identiteit van onze kernen moet behouden 
blijven. 
De uitbreiding van ons woningbestand is eindig, net als de groei van het aantal huishoudens. 
Dit betekent dat er een moment komt dat we het moeten doen met de woningen die er zijn. 
 
Transitie van bestaande panden en ruimtes binnen de bebouwde kom is kostbaar. We 
onderzoeken de mogelijkheden om te bouwen zonder commerciële marktpartijen maar juist 
met partners als Wocom of andere woningbouwcorporaties. We zetten hierbij 
subsidiemogelijkheden voor transitie optimaal in om plannen betaalbaar en daarmee 
haalbaar te maken.  
 
We moeten onze senioren maximaal ondersteunen om ze de weg te wijzen bij de 
woningbouwstappen die ze moeten zetten. We zorgen voor eenvoudige en heldere 
communicatie hierbij en bereiden ze al in een vroeg stadium voor op de toekomst.  
We luisteren goed naar initiatieven die onze eigen inwoners ontplooien en moedigen dit 
aan. Dit zodat we kunnen bouwen voor onze eigen inwoners, rekening houdend met de 
wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden.  Denken in kansen moet hierbij het 
uitgangspunt zijn. Waar nodig staan we open voor tijdelijke huisvesting zoals tiny houses om 
de woningnood tijdelijk te verzachten. De gemeente faciliteert hier optimaal en neemt waar 
nodig initiatief. Dit dient goed inpasbaar te zijn in de omgeving, denkend aan bijvoorbeeld 
infrastructurele voorzieningen.  
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8.2.Bedrijventerreinen en winkelstraten 
De levendige winkelstraat staat onder druk. De recente coronacrisis heeft de druk enerzijds 
vergroot door de grote online aankopen, maar mensen zijn ook weer gaan zien wat je lokaal 
allemaal kunt krijgen. Lokaal krijgt weer meer waardering, dit momentum moeten we nu 
niet verliezen.  
We staan open voor een flexibele inzet van het winkelbestand. Er komt ruimte voor wonen 
in leegstaande panden om verloedering te voorkomen en de winkelcentra worden 
compacter.  
Voor de plannen voor de Heuvel in Lieshout houden we oog op deze leefbaarheid van de 
winkelstraat in de uitwerking van het complete plan. Tevens hebben we zorgen over het 
winkelaanbod in Mariahout. Hier willen we meedenken en faciliteren bij lokale initiatieven, 
om dit onderdeel voor de leefbaarheid van Mariahout niet verloren te laten gaan.  
 
Toelating van bedrijven die ook echt iets toevoegen aan Laarbeek en Laarbeekse wortels 
hebben, heeft de voorkeur. Maar we moeten zeker open staan voor bedrijven van buiten 
Laarbeek, die de meerwaarde van onze gemeente zien en hier ook in willen investeren. 
Zeker als dat de Laarbeekse werkgelegenheid ten goede komt. 
Samen met het ondernemersfonds en parkmanagement komen bedrijven dichter bij elkaar 
en kunnen hier elkaar versterken. Daar blijven we op inzetten.  
We gaan op zoek naar nieuwe locaties voor uitbreiden van bedrijventerreinen maar kijken 
daar in belangrijke mate naar de regio. We willen geen competitie tussen de verschillende 
Peelgemeenten maar samen kijken waar wat het beste past.   
Bestaande bedrijfsterreinen willen we opwaarderen om kwalitatieve achteruitgang te 
voorkomen. 
We willen ruimdenkend kijken naar hoe we sloop van vrijgekomen panden kunnen 
bevorderen, om hier weer nieuwbouw voor terug te krijgen Kunnen we hier andere 
invullingen meer vrijheid geven, zoals het huisvesten van arbeidsmigranten of het switchen 
naar woningbouw? Deze opties willen we graag open benaderen en als kans zien.  
 
 

8.3.Buitengebied 
De agrarische sector is een belangrijke economische drager voor het buitengebied, waarbij 
volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu voorwaarden zijn voor ontwikkelingen in deze 
sector. Landelijk staat de sector onder druk vanwege de discussie over de stikstof uitstoot en 
het mestoverschot. Met initiatieven zoals ruimte voor ruimte en de warme saneringsregeling 
varkenshouderijen, krijgt het buitengebied stap voor stap ruimte voor een andere invulling. 
Hierbij willen we het verder uitbreiden van de intensieve veehouderij ontmoedigen, zeker in 
de nabijheid van de kernen. Daarbij moet echter wel voldoende ruimten blijven voor 
ondernemers met innovaties.  
 
Met de visie buitengebied staat er een nieuwe invulling van dit buitengebied op het 
programma. Als ABL vinden we het belangrijk dat het buitengebied een diverse invulling 
krijgt. Leegstand dient absoluut voorkomen te worden, het mag niet aantrekkelijk worden 
voor criminaliteit om leegstaande gebouwen te gebruiken voor criminele activiteiten.  
 
De diversiteit vinden we belangrijk, het buitengebied mag geen eenheidsworst worden van 
bijvoorbeeld zorgboerderijen en kinderopvanglocaties. Er moet ruimte komen voor recreatie 
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maar vooral ook voor initiatieven voor de natuur. Initiatieven waarin natuurbeheer centraal 
staat, en ook educatie en projecten voor zelf voedsel verbouwen zoals de Heerenboeren.  
 
 

8.4.Bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
Bereikbaarheid en verkeersveiligheid zijn voor ABL belangrijke aandachtsgebieden. Hoewel 
dit twee verschillende onderwerpen zijn, zijn deze natuurlijk onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.  
 
We ondersteunende inzet van dorpsraden die met hun werkgroepen verkeersveiligheid 
bijdragen aan lokale initiatieven. Als ABL vinden we echter dat we niet voldoende stappen 
kunnen zetten met deze kleinschalige initiatieven. We pleiten voor een integrale 
verkeersvisie waarin we inzetten op de doorgaande wegen buiten de kernen, waardoor de 
kernen echt autoluw kunnen worden. Pas als een goed alternatief is geboden kunnen 
verregaande maatregelen genomen worden om doorgaand verkeer uit de kernen te weren 
en daarmee snelheidsremmende maatregelen te vergroten. Denk hierbij vooral aan het 
autoluw maken van de dorpsstraat in Aarle-Rixtel en de Heuvel in Lieshout. 
 
Met de verkeersvisie willen we samenhang krijgen tussen de verschillende projecten zoals 
de N615, kruising Deense Hoek, Beekse Brug en de aansluiting bij de Klokgieterij. Projecten 
die op belangrijke doorstroompunten gesitueerd zijn.  
 
De integrale verkeersvisie is ook een belangrijk stuurmiddel richting andere stakeholders 
waarvan de belangrijkste de Provincie Noord-Brabant betreft. Met de gerichte 
verkeersstromen binnen onze gemeente kunnen de juiste keuzes worden gemaakt voor 
investeringen rondom de hoofdwegenstructuur waaronder de Beekse Brug, maar ook 
potentiële sluiproutes door ontstaan door projecten in buurgemeenten zoals bijvoorbeeld 
plannen voor het verkeersluw maken van de Kasteeltraverse in de gemeente Helmond. Een 
duidelijke structuur geeft hierbij inzicht hoe verkeersstromen zich gaan ontwikkelen.  
 
Voor de bereikbaarheid hebben we een grote afhankelijkheid van de Provincie voor de 
projecten Beekse Brug en de N279. We nemen een kritische en pragmatische houding aan 
richting de Provincie. We blijven proactief komen met plannen op het gebied van 
doorstroming en verkeersveiligheid. Waar nodig zoeken we intensief naar cofinanciering 
zoals het investeringsfonds infrastructuur.  
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9. Natuur- en Landschapsbeleid 
 
Laarbeek is een groene gemeente en daar zijn we als ABL trots op. Zeker de afgelopen 
coronaperiode hebben veel inwoners genoten van de mooie natuur die Laarbeek rijk is. We 
moeten daar dus erg zuinig op zijn en daar waar nodig versterken en uitbreiden. Wat ons 
betreft mag de komen periode extra aandacht gegeven worden aan het ontwikkelen van 
nieuwe natuur. Belangrijk is dat zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht bij 
Natuurnetwerk Brabant. Dit is een netwerk van onder andere bestaande natuurgebieden die 
onderling verbonden zijn en waar dieren zich makkelijk kunnen verplaatsen. Dit is belangrijk 
voor de biodiversiteit.  
 
Een aandachtspunt bij nieuwe natuurontwikkeling is dat kleinschalige landschapselementen 
worden gekoesterd en de toegankelijkheid en natuurwaarde van de openbare zandwegen 
worden verbeterd. Bij dit alles moeten de natuur- en belangenorganisaties nadrukkelijk 
betrokken worden en dienen de inwoners uitgebreid geïnformeerd te worden.  
 
ABL is bezorgd over de achteruitgang van de biodiversiteit in het land- en tuinbouwgebied 
van Laarbeek. Met de boerenlandvogels gaat het heel slecht, net als met insecten zoals bijen 
en vlinders. Er zijn te weinig kruiden, bloemen en struweel. Daardoor is er een groot gebrek 
aan voedsel en broedmogelijkheden. ABL wil, in samenwerking met organisaties als het IVN 
en het Laarbeeks Landschap, een belangrijke bijdrage leveren door zich in te zetten om de 
natuurwaarde van de openbare ruimte verder te verbeteren. Voor het verbeteren van de 
biodiversiteit is dit erg belangrijk. Het landschap ziet er dan veel fraaier uit. Ook de 
luchtkwaliteit zal er door verbeteren. Onze gemeente dient dit, in samenspraak met de land- 
en tuinbouwers, veel meer te bevorderen. Omdat de gemeente in het buitengebied ook 
gronden bezit, liggen hier wellicht ook mogelijkheden om iets te doen aan het verbeteren 
van de biodiversiteit. Denk hierbij aan het inzaaien met granen en bloemrijke akkerranden. 
 
Concreet kan dit worden samengevat in de volgende aandachtspunten: 

o Bescherm en verbeter de biodiversiteit op het platteland. 
• Help het uitgeklede landschap weer aan te kleden. 
• Offer natuur en landschap niet op aan commerciële, korte termijn belangen. 
• Zorg voor een goede balans tussen ecologie en economie. 

 
Het groen moet echter ook onderhouden worden en daar ontstaat met regelmaat veel 
onbegrip en irritatie bij inwoners. In een jaar zoals 2021 wat een groeizame zomer kende, 
schiet bijvoorbeeld het onkruid alle kanten op. Inwoners ervaren dit als overlast. Er moet 
een duidelijke keuze gemaakt worden om te investeren in groen. Er moet wat ABL betreft 
beter en meer onderhoud gepleegd worden. Dit brengt extra kosten met zich mee en 
wellicht ook meer inzet van professionele organisaties naast de inzet van  Senzer.  
Onderzocht moet worden hoe we ons  groen en het straatbeeld effectief kunnen 
onderhouden. Belangrijk is om hierbij de kosten in kaart te brengen en hierover te 
discussiëren.  
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9.1.Afvalwaterbeheer 

Door het veranderende klimaat zien we niet alleen de temperatuur stijgen maar ook de 
hoeveelheden water die in korte tijd kunnen vallen nemen toe. Om deze waterstromen, 
naast het afvalwater wat we zelf produceren, in goede banen te leiden en overlast te 
voorkomen, is wat ABL betreft het volgende belangrijk: 
 
Goed functionerend rioleringssysteem 
Dit is op vele plaatsen in orde, maar belangrijk is dat kritische locaties in Laarbeek waar 
regelmatig overlast plaats vindt met voorrang worden aangepakt.  
 
Medewerking inwoners 
Extra aandacht verdient het gegeven dat inwoners goed moeten worden voorgelicht over 
wat zij zelf kunnen doen om wateroverlast te voorkomen. Compleet met bestrating 
aangelegde tuinen zijn slecht voor de biodiversiteit, maar dit is ook funest voor lokale 
infiltratie van regenwater. Projecten zoals operatie Steenbreek zijn mooie initiatieven om 
inwoners te informeren. Wij denken wel dat een actievere benadering van inwoners 
noodzakelijk is.  
 
Waterberging 
Naast infiltratie is het lokaal bergen van water ook belangrijk om verdroging tegen te gaan 
en de druk op het rioleringssysteem te beperken. De gemeente Laarbeek heeft 94 
waterpartijen binnen haar gemeentegrenzen. Te denken valt aan vijvers, kanalen, sloten, 
wadi’s en poelen. Het is van groot belang om deze waterelementen op een juiste manier te 
beheren. Een watersysteem zorgt voor diverse onderwerpen zoals: waterberging, 
waterafvoer, biodiversiteit, infiltratie en recreatie. Het in 2021 door de Gemeenteraad 
aangenomen waterbeheerplan is noodzakelijk voor het optimaal functioneren van de 
waterelementen. Het risico van niet goed beheerde waterelementen is dat er ongewenste 
verdroging of vernatting ontstaat. Gevolgen hiervan zijn bijvoorbeeld wateroverlast, slechte 
waterkwaliteit, planten- en vissterfte, verminderde biodiversiteit etc. 
 

9.2.Duurzaamheid 
Met een steeds sneller veranderend klimaat is het onvermijdelijk dat we als Laarbeek een 
steentje bij moeten dragen om onze aardbol goed door te geven aan onze kinderen. Sterker 
nog, we zijn het aan ze verplicht! Gelukkig raken steeds meer Laarbeekse inwoners en 
bedrijven er van doordrongen dat we hard moeten werken aan alternatieve methodes om 
energie op te wekken, maar ook om energie te besparen. Initiatieven, zoals de huisbezoeken 
van Duurzaam Wonen Laarbeek, zijn in dit kader belangrijk om inwoners enthousiast te 
krijgen. Wat ons betreft mag de gemeente zelf meer een voorbeeldfunctie hierbij innemen. 
Denk aan het verder verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Wat is er mooier dan dat 
ons eigen gemeentehuis een “nul op de meter” gebouw wordt? Dit is een onderzoek waard. 
Een beter milieu begint immers bij jezelf.  
 
Zorgen zijn er rondom schaarste op het elektriciteitsnet. De problemen rondom deze 
netschaarste lijken te escaleren en we betwijfelen of hier snel een oplossing voor wordt 
gevonden. We kunnen echter niet wachten met het nemen van maatregelen, de belangen 
voor onze leefomgeving zijn te groot. We vinden daarom dat we de focus deels moeten gaan 



19 

verleggen. We zetten nu in op duurzame methoden om elektrische energie op te wekken via 
wind- en zonne-energie. Wat ABL betreft moeten we nadrukkelijker de focus leggen op 
besparingen. Alles wat we niet verbruiken, hoeven we namelijk ook niet op te wekken. 
Gedacht kan worden aan het beter isoleren van woningen en het in gebruik nemen van 
alternatieve methoden om huizen te verwarmen. Voorstander van het stoken van biomassa, 
waarvoor bossen zijn verdwenen, zijn we niet. Oplossingen moeten wel duurzaam en 
haalbaar zijn.  Met het verminderen van energieverbruik kunnen we tijd winnen om 
verbeterde technieken verder te ontwikkelen zodat die minder impact hebben op onze 
leefomgeving. Geen uitstel, maar realistisch beleid zonder extreme (financiële) risico’s. 
 
Draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid zijn belangrijk om inwoners mee te krijgen. 
Speciale aandacht moet er zijn voor mensen met minder financiële draagkracht. Zij hebben 
vaak niet de middelen om hun woning aan te passen. Toch wonen zij vaak in woningen die 
ook al minder geïsoleerd zijn. Zeker nu met de stijgende energieprijzen, zijn deze  inwoners 
met weinig koopkracht de klos. Woningcorporaties zijn onderdeel van de oplossing. De 
urgentie van het nemen van maatregelen dient meer versneld te worden.  
 
We blijven daarnaast kritisch over onze leefomgeving. Belangrijk is dat we de systematiek 
van de zonneladder volgen voor het eventueel plaatsen van zonneweides. Kort gezegd: eerst 
de daken vol, dan pas groen opofferen voor zonneweides.  We weten echter dat enkel de 
daken volleggen met zonnepanelen niet voldoende is om te voorzien in onze behoefte. Hier 
moet wat ABL betreft wel eerst de focus op liggen voordat groen wordt opgeofferd. 
Belangrijk is dat wanneer plannen voor zonneweides actueel worden, er draagvlak is onder 
inwoners en dat participatie mogelijk is. Ook compensatie moet lokaal plaats vinden daar 
waar maatregelen worden genomen.  Qua draagvlak geldt hetzelfde voor windmolens. ABL 
in niet direct voorstander van windmolens en we vinden het belangrijk dat eerst andere 
opties worden onderzocht.  
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10. Voorzieningen in Laarbeek 
 
Een goed voorzieningenniveau zorgt er mede voor dat de inwoners van Laarbeek goed en 
prettig kunnen wonen in hun eigen woonomgeving. ABL pleit ervoor dat, waar mogelijk, in 
elke kern van Laarbeek deze voorzieningen zoveel mogelijk in stand worden gehouden.  
 
Scholen, (sport)vereniging, dorpshuizen enz. geven bewoners van jong tot oud een kans om 
mee te kunnen doen. Bij de keuze van voortbestaan en/of realisatie van nieuwe 
voorzieningen moeten kosten, doelmatigheid en noodzaak getoetst worden. 
 
Betere communicatie over welke voorzieningen er zijn en wat dit hen kan bieden. Weet 
iedereen wel wat je allemaal kan in onze gemeente? We pleiten voor een nieuwe vorm van 
gemeentegids, digitaler en actueler en ook rekening houden met laaggeletterden, 
(bijvoorbeeld een app)Hier kunnen we ook de afvalkalender aan toevoegen. We zoeken 
hierbij de samenwerking met een marktpartij zoals bijvoorbeeld MooiLaarbeek.  
 
Het moet simpel zijn voor verenigingen om de dorpshuizen te vergaderen en bijeen te  
komen. Meer verenigingen betekent ook meer ontmoetingen en kruisbestuivingen.  
Aansluiting bij het huiskamerproject. Als de horeca de spil is van inkomsten, dan wel 
goedkopere niet alcoholisch dranken. Dan krijgt iedereen een kans, ook de 
minderbedeelden. Juist daar is de verbinding te vinden en ontstaat voorkoming van 
eenzaamheid. 
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11. Vrijwilligers en mantelzorgers 
 

11.1.Vrijwilligers 
Onze vrijwilligers zijn de drijvende kracht van onze samenleving. Door de bezuinigingen in de 
zorg, doelstellingen als zelfredzaamheid en de wens van langer thuis wonen, zorgen voor 
een enorme druk op onze vrijwilligers. Maar ook de brandweer, verenigingen in welke vorm 
dan ook kunnen alleen voortbestaan doordat mensen zich vrijwillig inzetten. Als politieke 
partij is het onze plicht om oog en oor te hebben voor de vrijwilligers en ze te ondersteunen 
waar kan. Het hebben van een goed voorzieningenniveau is daar een goed voorbeeld van. 
Ook de LEV groep die zorgt dat vrijwilligers in beeld blijven en professionele ondersteuning 
krijgen is een belangrijk onderdeel in onze Laarbeekse samenleving. 
 

11.2.Mantelzorgers 
Wanneer ben je mantelzorger? Mantelzorger zijn is geen vrijwilligerswerk. Je hebt namelijk 
geen keuze. Het overkomt mensen vaak doordat een familielid of partner ziek wordt en je 
daarvoor moet zorgen. Hoewel mantelzorgers dit vaak als “normaal” zien wil het niet zeggen 
dat de druk op de mantelzorger niet heel groot kan zijn. Doordat mensen steeds ouder 
worden en langer thuis blijven wonen, hebben we ook meer te maken met de zorg voor 
elkaar. Dementie verdrievoudigt de komende twintig jaar, dit gegeven en andere 
bijkomende zorgvragen zullen niet minder worden. Aandacht voor deze doelgroep is dus 
heel belangrijk en het beleid zal hierop steeds moeten worden aangepast. ABL zal hier sterk 
op blijven sturen. 
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12. Communicatie 
 
ABL wil weten wat er speelt in Laarbeek. Van jong tot oud is het belangrijk te weten wat de 
behoeftes zijn. Wat maakt leven en wonen in Laarbeek zo mooi? En hoe vertalen wij dit als 
ABL in onze samenleving. Om deze behoeftes te kunnen afzetten tegen de ambtelijke 
stukken is het belangrijk om gesprekken aan te gaan met verschillende groeperingen in 
Laarbeek. Doordat we inwoners en verenigingen op elk gebied proberen op te zoeken, leren 
we deze behoeftes steeds beter kennen. Voor nu en in de toekomst maken we ons als ABL 
sterk voor een goede communicatie. We zouden graag zien dat verenigingen, dorpsraden, 
tienerwerken enz. gehoord worden in de commissievergaderingen. Dit is de manier om 
elkaar beter te leren kennen en om te horen waar verenigingen mee bezig zijn. Het is aan 
ons als politieke partijen deze mensen uit te nodigen om bij deze vergaderingen aanwezig te 
zijn. Waar lopen ze tegen aan en wat zijn de verwachtingen van de politiek/gemeente? Dit 
zal zeker bijdragen aan een goede communicatie en relatie van bewoners naar de politiek en 
van de politiek naar de bewoners. Ook binnen het ambtelijke systeem verwachten we dat 
communicatie als één van de belangrijkste aandachtspunten wordt gezien.  Als we willen dat 
de burgers meedenken met initiatieven die opgezet worden in hun buurt of omgeving, zal 
goede communicatie voorop moeten staan en afspraken nageleefd moeten worden. We 
hebben als ABL dan ook actief meegedacht aan de nieuwe werkvorm voor de commissie-en 
raadsvergaderingen. Hiermee verwachten we het bovenstaande meer te bereiken. 
 

12.1.Dorpsraden 
De dorpsraden zijn in elke kern actief, ieder op haar eigen manier. Ze denken mee over de 
leefbaarheid in elke kern en zijn een belangrijke gesprekspartner van de gemeente. Ze staan 
klaar met raad en daad. Steeds meer inwoners weten de dorpsraden te vinden en kunnen 
hier ook terecht voor subsidieaanvragen en ondersteuning van hun initiatieven. De 
dorpsraden zorgen zelf ook voor initiatieven die het dorpsleven in elke kern ondersteunen. 
Contacten met de politiek en de dorpsraden is belangrijk. Zo weten we van elkaar waar we 
mee bezig zijn, ieder in haar eigen rol. Zo kunnen we elkaar waar nodig versterken en 
ondersteunen en nog belangrijker, elkaar informeren over eventuele knelpunten en zorgen 
in de kernen.  
 

12.2.Maatschappelijke zorg en bijstand 
Iedereen die wil krijgt de kans mee kunnen doen in onze samenleving. Vooral voor de 
zwakkeren in onze samenleving streven we naar een goed vangnet zijn. De gemeente staat 
in haar beleid garant voor de elementaire voorwaarden van bestaan. ABL blijft aandacht 
vragen voor de kwetsbare groepen. Het verschil tussen arm en rijk wordt steeds groter. De 
aandacht en het beleid voor deze doelgroep moet passend zijn en mee kunnen bewegen 
met de veranderingen in de samenleving.  
We zorgen dat we een zorgzame gemeente blijven. Dit blijft een belangrijke taakstelling voor 
Laarbeek. Inwoners moeten binnen de samenwerkingsvormen die we hebben met onder 
andere de Peelgemeenten een aanspreekpunt hebben in Laarbeek zelf. Zorg dicht bij de 
inwoners. Onze dorpsondersteuners zijn in elke kern aanwezig en hebben de belangrijke 
taak om informatie te geven en hulp te bieden, zodat onze inwoners een volgende stap 
kunnen zetten in hun vraag naar zorg. We staan als gemeente voor een enorme taak om de 
zorg binnen de gestelde budgetten uit te voeren en dat vraagt om flexibiliteit en een goede 
controle vanuit onder andere de gemeenteraad. Als ABL blijven we de contacten met de 
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zorgverlener en de zorgbehoevende onderhouden zodat we met goede onderbouwing de 
juiste beleidskeuzes kunnen maken.  
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13. Cultuur, recreatie en sport 
 
Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving dus ook het gebied van sport, recreatie 
en cultuur. Met een samenleving die aan verandering onderhevig is moet je als politiek en 
gemeente mee kunnen bewegen. Voor jong en oud, met of zonder beperking, ABL staat 
ervoor dat er voor iedereen een mogelijkheid is om je op deze gebieden te ontwikkelen. Het 
hebben van de juiste voorzieningen in alle kernen is een vereiste. Luisteren naar wat de 
behoeftes zijn en daar een goed beleid voor ontwikkelen. Het subsidiebeleid moet passen bij 
de wens dat zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid krijgen om op het gebied van cultuur, 
sport en recreatie mee te kunnen doen. 
Door onder andere deze drie thema’s kunnen onze vier kernen elk een eigen kleur en 
identiteit aan hun kern geven. Monumenten, erfgoed, gildes en onze heemkundekringen 
zorgen ervoor dat veel van deze belangrijke waardes overeind blijven. Als ABL blijven we 
onze steun uitspreken voor deze waardevolle onderwerpen. 
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14. Handhaving 
 
Veiligheid staat in Laarbeek hoog op de agenda. Wij merken dat de voortvarende aanpak van 
overlast in de kernen wordt gewaardeerd. Dit is een kwestie van een lange adem en vraagt 
veel inzet. Inzet van bijvoorbeeld boa’s, politie, SSIB (samen sterk in Brabant) en 
jongerenwerkers. Als je als gemeente beleid en regels maakt is het belangrijk dat deze ook 
nageleefd worden. Daarom is handhaving zo belangrijk. Voor zwaardere problematiek zoals 
drugspanden, is door de politie het Peel Interventie Team (PIT) in het leven geroepen. Door 
samen te werken en informatie te delen hebben ze als doel om Laarbeek en onze omgeving 
zo veilig mogelijk te maken. Voor minder zware maar wel ergerlijke situaties hebben we de 
boa’s die handhavend kunnen optreden. Veelvoorkomende voorbeelden hiervan zijn de 
overlast van hondenpoep en containers die te vroeg worden geplaatst en / of te laat worden 
opgeruimd. Inwoners verwachten ook dat regels worden nageleefd en dat er handhavend 
wordt opgetreden tegen overtreders. Als ABL blijven we aandacht vragen voor handhaving 
en controle op naleving van beleid en regels. We zien dat dit goed loopt, ook al krijgt het niet 
altijd de waardering die het verdient.  
 
We vragen als ABL ook aandacht voor de brandweer. De mogelijke geplande hervormingen 
kunnen hun weerslag hebben op de vrijwilligers die onze gemeente rijk is. Wij vinden dat 
hier heel zorgvuldig mee omgegaan moet worden zodat deze vrijwilligers behouden blijven 
voor ons mooie brandweerkorps. 
 
Ook de digitale veiligheid vraagt meer aandacht dan ooit tevoren. We begrijpen dat daar in 
de toekomst mogelijk extra investeringen voor nodig zijn. Voorkoming van zaken als 
datalekken en het ontstaan van gijzeling van systemen zijn hierbij essentieel. Toch komt het 
steeds vaker voor, daarom willen we hier periodiek aandacht in commissieverband aan 
besteden.  
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