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Samenvatting verkiezingsprogramma 6 Kernen Belang 2010-2014
Goed luisteren, beter besluiten
6 Kernen Belang is op en top lokaal en staat open voor mensen van alle overtuigingen en politieke kleuren,
mits zij de principes van onze democratische rechtsstaat onderschrijven. In een beginselprogramma is
neergelegd welke uitgangspunten bij 6KB centraal staan en door alle leden gedeeld worden.
‘Goed luisteren, beter besluiten’ is zo’n beginsel. 6KB komt niet alleen in verkiezingstijd naar u toe, maar
doet dat continu. We polsen actief meningen van voor- en tegenstanders en organiseren bij belangrijke
politieke keuzes 6 Kernen Debatten, o.a. over landgoed De Utrecht, megastal Diessen, toekomst
Roovertsedijk, parkeren kern Hilvarenbeek en het toerisme- en recreatiebeleid.
Verder is 6KB kritisch opbouwend. Dus niet alleen maar vanaf de zijlijn lekker makkelijk roepen dat het
allemaal niet deugt. Nee, we denken mee aan oplossingen en zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen.
Dat is eerlijke politiek waar onze inwoners mee gediend zijn.

Onze 6 kernpunten
Ons verkiezingsprogramma kent 6 kernpunten:
1. Voorzieningen
6KB maakt zich sterk voor behoud en ontwikkeling van voorzieningen in onze kernen. Onderzocht moet
worden of in onze gemeente een dependance van een middelbare school kan worden gevestigd. Een eerste
verkenning door 6KB wijst uit dat hier kansen liggen.
Voor de kern Hilvarenbeek maakt 6KB zich sterk voor het realiseren van een ouderenontmoetingsruimte in
de locatie Hilverhummels. Nu de bouw van het nieuwe cultureel centrum begint, is het hoog tijd voor een
concrete invulling van het beheer en de programmering.
In Diessen zijn de komende jaren cruciaal om de voorzieningen (van medisch centrum en ouderenontmoetingsruimte
tot winkels en bank) voor het dorp te behouden. 6KB maakt zich sterk voor “Hart voor Diessen”: niet alleen
plannen maken, maar ook uitvoeren.
In de kernen Esbeek, Biest-Houtakker, Haghorst en Baarschot gaat het vooral om behoud van de basisscholen
alsmede realisatie en/of behoud van multifunctionele dorpshuizen.
2. Jeugd
Veel verenigingen doen fantastisch werk voor onze jeugd. 6KB wil meer waardering voor deze verenigingen,
o.a. door een flinke hogere vaste subsidie per jeugdlid plus daarbovenop een soort “beloningssubsidie” voor
extra activiteiten of initiatieven met een bepaald doel.
3. Sport
Sport is bevorderlijk voor de gezondheid en de leefbaarheid. Er moet snel een helder en integraal sportbeleid
komen. 6KB wil de Hispohal (inclusief zwembad) behouden voor onze gemeenschap, maar stelt daarbij wel
eisen aan de ondernemer qua investeringen, onderhoud en betaalbare toegangsprijzen.
4. Duurzaamheid
Duurzaamheid moet een rode draad bij het handelen van de gemeente zijn. Bewustwording van wat ons gedrag

in de toekomst zal betekenen en welke effecten dat heeft op een gezonde en verantwoorde samenleving. Denk
aan energiebesparende maatregelen (tevens besparing woonlasten!) en duurzaam bouwen. En zeker ook aan
het gescheiden inzamelen van plastic afval, dat 6KB-wethouder Mieke Hendrikx in onze gemeente met groot
succes heeft ingevoerd en waarbij Hilvarenbeek landelijk koploper is!
5. Woningbouw
Voldoende en betaalbare woningbouw is noodzakelijk voor het instandhouden van voorzieningen en daarmee
van de leefbaarheid in onze dorpen. Steun voor starters met verlaagde grondprijzen, collectief bouwen en
starterslening. Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 6KB geeft voorrang aan
starters en senioren, maar als vanuit die groepen onvoldoende interesse is, geven we graag ook ruimte aan
doorstromers uit onze eigen gemeente. Nu in Haghorst en Baarschot na jaren weer gebouwd wordt, moeten
spijtoptanten de kans krijgen om naar die kern terug te keren.
6. Een dienstbare gemeente
De burger moet snel en correct geholpen worden. Niet pas na weken reageren op een schriftelijke aanvraag
of verzoek van een burger, maar per ommegaande een ontvangstbevestiging met een reële inschatting van
de behandeltermijn en de naam van de behandelend ambtenaar. De gemeente moet helder communiceren,
transparant handelen en waar mogelijk meedenken met burgers en bedrijven. Er moet een apart ondernemersloket
komen en een meldpunt voor tips en klachten over dienstverlening.
Enkele overige punten uit het programma:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezuinigingen: geen kaasschaaf die overal pijn doet, maar echte keuzes maken (meer samenwerking met
andere gemeenten, forse verhoging toeristenbelasting, minder inhuur externe bureaus).
Een verkeersdrempelneutraal beleid: voor ieder drempel die er vanaf nu in onze gemeente bij komt moet
er één verdwijnen.
Geen megabedrijven in de landbouw, maar gezinsbedrijven van een overzienbare omvang.
Groenafval hele jaar gratis storten op de milieustraat.
Fietspad van Haghorst naar Moergestel komt er dankzij 6KB.
Winkelklimaat centrum Hilvarenbeek verbeteren door kleine aanpassingen zoals grotere terrassen en
meer bankjes. Parkeernormen voor nieuwvestiging bedrijven versoepelen.
Aandacht voor onveilige Julianastraat. Pleiten voor 3 rijstroken A58 Oirschot-Tilburg.
Voor kinderen willen we graag een ‘speelbos’ gerealiseerd zien.
De gemeente moet waarborgen dat iedereen, ook mensen met een beperking, volwaardig kan deelnemen
aan maatschappelijke activiteiten.
De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, zeker als het om welzijn gaat.
In iedere kern in de winter een ijsbaan laten opspuiten door de brandweer.
Collectieve beveiliging van bedrijventerreinen door ondernemers faciliteren.
Trottoirs omgeving ouderencentra en basisischolen in strooibeleid opnemen
Supermarkt in de Elst behouden.

Verkiezingsprogramma 6 Kernen Belang 2010-2014
Een echte dorpspartij die voor iedereen openstaat ….
6 Kernen Belang (6KB) is eind 2001 opgericht en is voortgekomen uit de Algemene Diessense Belangenpartij
(ADB) en Dorpenbelang. Deze partijen zijn opgericht in 1970 respectievelijk 1982 en zijn beide dus decennia
lang actief geweest in de Hilvarenbeekse en Diessense politiek. Met vier raadsleden en – op anderhalf jaar na
– een wethouder in het college heeft 6KB de afgelopen 8 jaar een stevige inbreng gehad in het bestuur van
onze gemeente.
6KB zal haar positie bij de coalitievorming te zijner tijd bepalen op basis van haar eigen programma en de
verkiezingsuitslag. Geen enkele partij wordt bij voorbaat van samenwerking uitgesloten.
6KB is een echte dorpspartij zonder binding met enige landelijke partij of stroming. Daardoor kan de partij
optimaal opkomen voor de plaatselijke belangen en staat zij open voor mensen van alle levensovertuigingen
en politieke kleuren, als ze tenminste de democratische beginselen onderschrijven. In een beginselprogramma
(dat als bijlage bij dit verkiezingsprogramma is opgenomen) is neergelegd welke uitgangspunten bij 6KB
centraal staan en door alle leden gedeeld worden.
… zeer actief politiek bedrijft
Wie de lokale politiek een beetje volgt, weet uit de afgelopen jaren dat ons motto Goed luisteren, beter besluiten
geen lege huls is. Deelname aan commissie- en raadsvergaderingen is uiteraard belangrijk voor een politieke
partij, maar contact met de bevolking vinden wij nog veel belangrijker. 6KB heeft daar de afgelopen jaren erg
veel aandacht aan besteed en zal dat blijven doen. En – dit is opvallend – niet alleen in verkiezingstijd!
Verder is 6KB kritisch opbouwend. Dus niet alleen maar vanaf de zijlijn lekker makkelijk roepen dat het
allemaal niet deugt. Nee, we denken mee aan oplossingen en zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen.
Dat is eerlijke politiek waar onze inwoners mee gediend zijn.
… en daarmee veel heeft bereikt de laatste jaren
Kenmerkend voor onze werkwijze is dat wij bij belangrijke voorstellen en initiatieven zowel naar de vóór- als
tegenstanders luisteren. Zo hebben we in de afgelopen jaren vele belanghebbenden actief opgezocht. Enkele
voorbeelden zijn het horen van de initiatiefnemers van de ontwikkelingsplannen van Fortis voor landgoed
De Utrecht en een rondleiding door De Utrecht, verzorgd door enkele bezorgde bewoners van het landgoed.
Ook hebben wij veel aandacht besteed aan de regels voor collectief bouwen door starters, gesprekken met
belanghebbenden rondom de uitbreiding bij Laag Spul en Brouwershof, de bouw en beheer van het nieuwe
cultureel centrum, het centrumplan Diessen en de bijdrage aan de scouting.
Voordat belangrijke beleidsmatige ontwikkelingen in raad en commissies komen, organiseren we bij voorkeur
thema- en debatavonden. Dit is hét ‘podium’ om met diverse belanghebbenden goed en in het openbaar van
gedachten te wisselen. In de laatste jaren hebben we de volgende debatten georganiseerd:
• de ontwikkelingen in Gorp en Roovert;
• de plannen van Fortis voor landgoed De Utrecht;
• de mogelijke bouw van een megastal in Diessen;

•
•

het te voeren toeristische en recreatieve beleid;
het parkeren in de kern Hilvarenbeek.

De afgelopen periode hebben wij ingezet op het beschermen van het prachtige landgoed Gorp & Roovert. Met
het in ere herstellen van de vennen, het weren van het doorgaande gemotoriseerde verkeer, verlaging van de
snelheid van dit verkeer en de aanleg van een breed fietspad, bewegwijzerde wandelpaden en parkeerplaatsen
hebben de natuurwaarde en recreatieve waarde van dit gebied een sterke impuls gekregen.
Het stellen van raadsvragen is hét middel om signalen vanuit de bevolking onder de aandacht te brengen
van het college. In de afgelopen periode hebben we onder meer raadsvragen gesteld over de toezegging
van een supermarkt in De Elst, de woningverdeling in plan Brouwershof in Baarschot en handhaving van de
parkeerregels.
De vragen over de wenselijkheid van een voet/fietsbruggetje over de Roodloop ten behoeve van de veiligheid
voor de jeugd naar de hockey- en tennisclub in Hilvarenbeek heeft geresulteerd in een initiatiefvoorstel, dat
door een raadsmeerderheid is aangenomen. De brug gaat er dus komen!
Op voorstel van 6KB is in 2007 in Hilvarenbeek trouwen op locatie ingevoerd. Van de in totaal 267 huwelijken
die sindsdien zijn gesloten, waren er maar liefst 41 op locatie. Ruim 15% dus, en dat had niemand kunnen
denken! 6KB is blij met deze belangstelling en stelt vast dat dit een schot in de roos is geweest.
Vanzelfsprekend stellen de 6KB-ers in de commissie- en raadsvergaderingen ook voortdurend zaken aan de orde
die aandacht behoeven. Zo hebben we voortdurend aandacht gevraagd voor het behoud van een supermarkt in
de Elst (zodra C1000 naar het centrum verhuist), voetpadverharding van het Alidapad, het fietspad HaghorstMoergestel, het trottoir langs de Willibrordusstraat in Diessen en extra geld voor het zandpadenplan.
Voor het fietspad Haghorst-Moergestel geldt bij uitstek dat dit er niet zou zijn gekomen zonder de onophoudelijke
inzet van 6KB. Hier wordt al jaren over gesproken, maar doordat er steeds de voorwaarde aan gekoppeld werd
dat de gemeente Oisterwijk zou meewerken, dreigde het er nooit meer van te komen. Dankzij 6KB heeft
de nieuwe coalitie in 2007 afgesproken het fietspad op Hilvarenbeeks grondgebied aan te leggen, zelfs als
Oisterwijk op haar grondgebied niet meedoet en er geen subsidie voor ontvangen kan worden. Dit heeft de
boel losgetrokken en dankzij vakkundig lobbywerk kon 6KB-wethouder Mieke Hendrikx eind 2009 melding
maken van een subsidie van ruim € 6 ton! Tegelijkertijd hebben zowel Mieke als de 6KB-raadsfractie met
enige regelmaat contact gehad met de Oisterwijkse politiek. Onze vaste overtuiging is dat, als Hilvarenbeek
zodadelijk begint met de aanleg, Oisterwijk niet kan achterblijven!

Onze 6 kernpunten
De belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma zijn gegroepeerd rondom 6 zogeheten kernpunten:
voorzieningen, jeugd, sport, duurzaamheid, woningbouw en een dienstbare gemeente.
1. Voorzieningen
Als we onze dorpen leefbaar willen houden, moeten we ervoor zorgen dat er voorzieningen blijven. Welke
voorzieningen behouden of versterkt moeten en kunnen worden, is afhankelijk van de aard en omvang van de
desbetreffende kern.
Voor onze totale gemeente geldt dat het ontbreken van middelbaar onderwijs door velen als een gemis wordt
ervaren. 6KB wil dat wordt onderzocht of in onze gemeente een dependance van een middelbare school kan
worden gevestigd. Een eerste verkenning hiernaar door 6KB heeft uitgewezen dat hier kansen liggen.
Voor de kern Hilvarenbeek maakt 6KB zich sterk voor het realiseren van een ouderenontmoetingsruimte. Vitaal
Hilvarenbeek heeft in een gedegen rapport de behoefte onderbouwd en vier mogelijke locaties onderzocht.
6KB steunt de voorkeur van het rapport voor de locatie Hilverhummels aan de Varkensmarkt. Aangezien de
financiële middelen beperkt zijn, denken wij – naast het ter beschikking stellen van het gebouw – aan een
eenmalige bijdrage vanuit de gemeente in combinatie met zelfwerkzaamheid, sponsoring en subsidies. Dit
onder de voorwaarde dat de op te richten stichting de exploitatie volledig voor haar rekening neemt (geen
structurele kosten voor de gemeenschap) en het gebouw ook ter beschikking wordt gesteld aan activiteiten
voor mensen met een beperking.
Aan het nieuwe cultureel centrum is de afgelopen jaren hard gewerkt. Hierover is keer op keer een raadsbesluit
genomen, maar helaas zijn er krachten die zich evenzovele keren niet bij het democratisch genomen besluit
hebben neergelegd. 6KB vindt dat het hoog tijd is dat dit nieuwe centrum er komt. De bestaande gebouwen
– Elckerlijc, muziekschool, bibliotheek en Werckwinckel – zijn totaal versleten en kunnen echt niet meer
langer mee. Gelukkig zijn we na jaren van voorbereiding nu zo ver dat de vergunningstrajecten lopen en de
schop hopelijk binnenkort in de grond kan. Dus geen vertraging meer, maar doorpakken en bouwen! Nu is
het ook hoog tijd voor een concrete invulling van het beheer en de programmering. 6KB ziet hierbij graag een
stevige verankering in de lokale gemeenschap.
Het Centrumplan is zeer belangrijk voor ons winkelbestand en moet snel op de rit. 6KB houdt vast aan de
afspraak dat bij verhuizing van de C1000 in de Elst een andere supermarkt wordt gevestigd.
In de kern Diessen zijn de komende jaren cruciaal om de voorzieningen voor het dorp te behouden. Het betreft
hier een breed spectrum van voorzieningen, van medisch centrum en ouderenontmoetingsruimte tot winkels
en bank. Deze zaken hangen nauw met elkaar samen en het doel moet zijn het totaal te behouden. 6KB maakt
zich sterk voor de centrumontwikkeling “Hart voor Diessen” en zal zich er zeer voor inzetten dat de komende
jaren niet alleen plannen worden gemáákt, maar ook uitgevoerd.
In de kernen Esbeek, Biest-Houtakker, Haghorst en Baarschot gaat het vooral om behoud van de basisscholen
alsmede realisatie en/of behoud van multifunctionele dorpshuizen. De basisscholen kunnen onder toepassing
van de Samenwijs-visie ook plaats gaan bieden voor kinderopvang. Dorpshuizen herbergen het lokale
verenigingsleven maar zijn ook bij uitstek de plek voor leefbaarheidsondersteunende initiatieven zoals
bijvoorbeeld bijeenkomsten voor senioren (van kaarten en buurten tot samen koken en eten).

2. Jeugd
Verenigingen in onze gemeente zorgen er met de belangeloze inzet van vele vrijwilligers voor dat grote
aantallen jongeren uit onze gemeente sportief, creatief of op een andere wijze actief zijn. 6KB waardeert
dit werk zeer en vindt het jammer dat dit positieve werk soms ondergesneeuwd raakt bij de aandacht voor
negatieve zaken zoals overlast van hangjongeren. 6KB wil meer waardering voor deze verenigingen, o.a.
door een flinke verhoging van de gemeentelijke subsidies. Behalve aan een verhoging van het vaste bedrag
per jeugdlid (de basissubsidie) denken wij daarbij aan een soort “beloningssubsidie” voor extra activiteiten of
initiatieven met een bepaald doel.
3. Sport
6KB vindt dat er op korte termijn een helder en integraal sportbeleid moet komen, zowel voor voor binnenals buitensport. Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid moet zijn dat sport bevorderlijk is voor de
volksgezondheid en de leefbaarheid. Inwoners ontmoeten elkaar wekelijks tijdens de sportbeoefening en
leveren op die manier een grote bijdrage aan de leefbaarheid van de lokale samenleving. Sport moet daarom
voor iedereen toegankelijk zijn, waarbij bijzondere aandacht moet uitgaan naar de doelgroepen jongeren,
ouderen en mensen met een beperking. Inwoners moeten voldoende ruimte krijgen om op eigen gelegenheid
te gaan sporten. Het is een taak van de gemeente om hiervoor voldoende mogelijkheden te bieden, zodat
inwoners en instanties zelf activiteiten kunnen organiseren. Sterke en goed functionerende sportverenigingen
met een gevarieerd aanbod zijn zeer belangrijk voor de toekomst van de Hilvarenbeekse sportbeoefening. Om
dit te bereiken blijven we voldoende en goede accommodaties aanbieden en blijven we sportverenigingen
ondersteunen en subsidiëren.
Subsidiëring moet in het nieuw te vormen systeem meer worden aangemerkt als een prikkel om iets te doen
in plaats van alléén een vaste bron van inkomsten voor verenigingen. 6KB wil een nieuw sportsubsidiebeleid
met een basissubsidie zoals de huidige subsidie per jeugdlid plus een soort “beloningssubsidie” voor extra
activiteiten of initiatieven met een bepaald doel.
6KB wil dat er in iedere kern in de winter een ijsbaan wordt opgespoten door de brandweer. Naast het sportieve
element draagt dit bij aan de leefbaarheid in de kernen.
6KB wil graag een zwembad behouden voor onze gemeenschap en vindt dat de gesprekken over de toekomst
van de Hispohal op korte termijn moeten aanvangen. Een redelijke bijdrage van de gemeente aan de ondernemer
vinden wij acceptabel, mits de gebruikers daar voldoende voor terug krijgen in de zin van kwaliteit van de
accommodatie met goede openingstijden en betaalbare toegangsprijzen.
4. Duurzaamheid
Het begrip duurzaamheid dient bij het gemeentelijke beleid een vast gegeven te zijn. Bewustwording van
wat ons gedrag in de toekomst zal betekenen en welke effecten dat heeft op een gezonde en verantwoorde
samenleving is essentieel. Dit dient als een rode draad in ons denken, besluiten en uitvoeren te worden verweven
zodat we niet enkel politiek voor de korte termijn bedrijven maar ook straks met trots kunnen zeggen dat we
voor de generaties na ons een verantwoorde en duurzame erfenis hebben achtergelaten.

De gemeente kan hier een belangrijke rol in spelen. Denk aan het succes van het gescheiden inzamelen van
plastic verpakkingsmateriaal, een maatregel die 6KB-wethouder Mieke Hendrikx heeft ingevoerd. 6KB vindt
dat de gemeente Hilvarenbeek de burger moet informeren en stimuleren over energiebesparende maatregelen,
die ook kunnen leiden tot een aanzienlijke besparing op de woonlasten. Denk aan isolatie en gebruik van zonne, wind- en waterenergie. Duurzaam bouwen, beperking afval en stimulering hergebruik en niet-chemische
onkruidbestrijding zijn andere voorbeelden.
Het B-team waakt in onze gemeente over de biodiversiteit ofwel de rijkdom aan inheemse flora en fauna.
6KB steunt graag het werk van deze vrijwilligers en vindt dat de gemeente met het B-team nauw moet
samenwerken.
5. Woningbouw
Voldoende en betaalbare woningen voor onze eigen inwoners, zowel in de koop- als in de huursector, staat
bij 6KB hoog genoteerd. Woningbouw is immers een noodzakelijke voorwaarde voor het instandhouden van
voorzieningen en daarmee van de leefbaarheid in onze dorpen. De afgelopen jaren heeft 6KB onophoudelijk
gehamerd op bouwen naar behoefte en heeft daarbij specifiek gepleit voor onze starters. Dankzij lagere
grondprijzen (die mede dankzij 6KB dit jaar niet worden verhoogd), stimulering van collectief bouwen en
invoering van de starterslening wordt een eigen woning voor veel starters toch bereikbaar. Voor onze senioren
moet levensloopbestendig worden gebouwd, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
De afgelopen jaren bleken diverse bouwprojecten niet van start te kunnen gaan, omdat er onvoldoende
belangstelling was vanuit de starters en senioren. Sommige partijen hielden star vast aan de genoemde
doelgroepen en blokkeerden daarmee de bouw. 6KB geeft voorrang aan starters en senioren, maar als vanuit
die groepen onvoldoende interesse is, geven we graag ook ruimte aan doorstromers uit onze eigen gemeente.
In Baarschot en Haghorst hebben veel starters de afgelopen jaren hun heil elders gezocht omdat in de eigen kern
lange tijd niet gebouwd is. Nu er in deze kernen eindelijk woningen beschikbaar komen, willen sommigen van
hen terug (de zogeheten spijtoptanten). 6KB vindt dat aan deze groep woningen toegewezen moeten worden
na de starters en senioren.
6. Een dienstbare gemeente
De afgelopen jaren is het gemeentelijk apparaat druk geweest met een ingrijpende reorganisatie, het verwerken
van nieuwe regelgeving en het op onderdelen wegwerken van achterstanden. 6KB vindt dat de burger dat
vanaf nu moet gaan merken aan een snelle en correcte dienstverlening. Helder communiceren en transparant
handelen moeten uitgangspunt zijn. Niet pas na weken reageren op een schriftelijke aanvraag of verzoek van
een burger, maar per ommegaande een ontvangstbevestiging met een reële inschatting van de behandeltermijn
en de naam van de behandelend ambtenaar.
Ambtenaren moeten waar mogelijk meedenken met burgers en bedrijven. Voor bedrijven moet een apart
ondernemersloket komen.
6KB wil een meldpunt instellen waar burgers tips, opmerkingen en klachten over de dienstverlening en
behandeling van verzoeken op een laagdrempelige wijze kunnen indienen. Een soort bel- en herstellijn met
betrekking tot de dienstverlening vanuit de gemeente!

Overige onderwerpen
Financiën / bezuinigingen
De economische crisis treft ook de gemeente Hilvarenbeek in de vorm van een dreigende korting op de uitkering
van het rijk. Mogelijk loopt deze korting op tot plm. € 1,8 miljoen per jaar. Pijnlijke ingrepen zijn dan ook
onontkoombaar. Door het sombere financiële perspectief is de komende jaren nauwelijks ruimte voor nieuw
beleid. Reden voor 6KB om dit verkiezingsprogramma sober op te zetten. Waar we extra uitgaven voorstellen
(bijvoorbeeld verhoging subsidie jeugdverenigingen) zal dat in principe budgettair neutraal moeten worden
gerealiseerd, dus in dat geval door een bezuiniging op andere subsidies.
6 Kernen Belang vindt dat we niet overal maar een paar procent op moeten bezuinigen (de befaamde “kaasschaafmethode”), maar dat we échte keuzes moeten maken. Zo vonden wij een voorgestelde bezuiniging op de
buitensport een slecht idee. Dat zou de gemeente slechts € 11.000 opleveren maar voor de verenigingen wel
een verdubbeling van de lasten betekenen. 6KB vindt dit een volstrekt verkeerd signaal richting de vrijwilligers
die de verenigingen draaiende houden en daarmee maatschappelijk erg goed werk doen.
Dus geen kaasschaaf die weinig oplevert maar wel overal pijn doet! In plaats daarvan zoekt 6KB de
bezuinigingen liever in grote zaken die tonnen kunnen opbrengen, zoals:
• Meer samenwerking met andere gemeenten
6KB wil de samenwerking met onze buurgemeenten intensiveren. De gemeenten krijgen immers steeds
meer en complexere taken op hun bordje. Door taken gezamenlijk op te pakken kunnen efficiencyvoordelen
worden behaald en dus kosten worden bespaard. Andere gemeenten zitten in hetzelfde schuitje qua
bezuinigingen, dus het momentum is er. Verder is ons ambtelijk apparaat pas compleet gereorganiseerd,
dus dit is het moment om zaken anders te gaan doen. Tot slot kan meer samenwerking ook leiden tot
minder inhuur van externe bureaus. Kortom, meer intergemeentelijke samenwerking kan en moet naar de
mening van 6KB leiden tot goedkoper werken plus een betere service aan onze inwoners.
• Een forse verhoging van de toeristenbelasting
6KB stelt voor de toeristenbelasting substantieel te verhogen. Door in de pas te gaan lopen met de
toeristenbelasting zoals we die elders in Nederland zien (bijvoorbeeld € 1,50 per overnachting), kunnen
enkele tonnen extra per jaar worden geïnd. Een deel van de extra-opbrengst moet worden besteed aan het
toerisme en recreatiebeleid, de rest kan naar de algemene middelen. De burger ondervindt hier geen nadeel
van.
• Minder inhuur externe bureaus
Er zal kritisch gekeken moeten worden naar de kosten voor inhuur van externe bureaus. Het onderzoek
naar een fietsverbinding tussen Roovert en Esbeek het afgelopen jaar heeft laten zien dat de ambtenaren
prima in staat zijn dergelijke onderzoeken zélf uit te voeren. Daar is het gehele begrote bedrag voor de
externe advisering, geraamd € 10.000, niet aangewend.
De onroerendezaakbelasting wordt jaarlijks aangepast aan de inflatiecijfers. Sterkere verhoging is voor 6KB
slechts aanvaardbaar indien dit noodzakelijk is om gemeenschapsvoorzieningen in stand te houden en alle
alternatieven serieus zijn onderzocht en niet haalbaar zijn gebleken.

Behoud dorpskarakter / inbreidingen
Inbreidingsplannen moeten worden ingepast in de omgeving en uitgaan van ‘dorps bouwen’. De
Inbreidingsnotitie moet worden bijgesteld, waarbij de volgorde wordt omgedraaid: niet langer eerst een plan
ontwikkelen en dat dan toetsen, maar eerst een visie ontwikkelen over wat er op een bepaalde locatie kan
en dan pas, op basis van die visie, een concreet plan uitwerken. Wat de bouwhoogte betreft, vindt 6KB dat
scherper moet worden vastgelegd dat 2,5 bouwlaag de norm is en dat 3,5 de uitzondering is. Tevens moet de
hoogte per laag worden geconcretiseerd. Te grote massaliteit (bijvoorbeeld van lange gevelwanden) moet
worden voorkomen en afwisseling in verschijningsvorm, hoogte, uitvoering etc. moet voor de nodige variatie
zorgen.
Gelet op het grote aantal appartementen dat momenteel in aanbouw of voorbereiding is, vindt 6KB het
overigens verstandig om aan nieuwe appartementenplannen pas weer mee te werken als de behoefte daaraan
is aangetoond.
De gemeente Hilvarenbeek dankt haar schoonheid onder andere aan de vele beeldbepalende monumenten. 6KB
vindt het belangrijk dat eigenaren worden ondersteund bij het instandhouden van hun monument. 6KB wil
zich hard maken om actief te zoeken naar mogelijkheden om de tijdrovende en kostenverhogende procedures
waarmee monumenteneigenaren te maken krijgen, te beperken.
Verbeteren winkelklimaat in Hilvarenbeek
Het centrum van Hilvarenbeek krijgt met de komst van het nieuwe winkelcentrum en nieuwe cultureel
centrum al een enorme impuls. Die impuls kan wat ons betreft nog worden ondersteund door het verblijfsen winkelklimaat verder te bevorderen. Bij het winkelcentrum en het nieuwe cultureel centrum komen ook
vele nieuwe parkeerplaatsen. Dit biedt dan de mogelijkheid om op een aantal plaatsen de ‘versnipperde’
parkeerplaatsen te schrappen ten gunste van meer voetgangersgebied, grotere terrassen en meer bankjes.
Denk aan enkele parkeerplaatsen in de Korte Gelderstraat, voor Fresco en de cafés aan de Vrijthof. Met
belanghebbenden willen we kijken of opheffing van enkele parkeerplaatsen een impuls kan geven aan verblijfsen winkelklimaat. Dit versterkt ook de samenhang tussen de versnipperde ligging van winkels en horeca en
wordt het centrum ‘the place to be’ op alle dagen van de week.
Met de komst van de nieuwe parkeerplaatsen kunnen volgens 6KB de parkeernormen voor nieuwvestiging
van bedrijven in het centrum (onder meer horeca) worden versoepeld. Dit bevordert de flexibiliteit.
Welstand
6KB wil een welstandsbeleid dat voor iedere burger acceptabel, transparant, betaalbaar, uitvoerbaar en duidelijk
is. Een welstandsbeleid is er namelijk niet alleen om extra regels op te leggen maar dient nadrukkelijk ook voor
bescherming van ieders eigen leefomgeving. Het beschermt onze burgers tegen bijvoorbeeld privacyschendende
gebouwen. Vergaande bemoeienis moet echter voorkomen worden. Beeldkwaliteitsplannen mogen niet te
betuttelend en kostenopdrijvend zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk dat gebouwen met een monumentale
status in stand worden gehouden en dat bedrijventerreinen en buitengebieden niet verrommelen. Kortom, een
welstandsbeleid dat onze mooie gemeente mooi houdt, de burger inzicht geeft in de bouwwerken in de nabije
omgeving en het recht geeft om hier op te reageren. Uiteraard is daarbij een meedenkend en ondersteunend
ambtenarenapparaat onmisbaar.

Verkeer en verkeersveiligheid
In 2009 zijn er diverse varianten doorgerekend voor de verkeerscirculatie in de kern Hilvarenbeek en heeft
hierover veel discussie plaatsgevonden. De conclusie is eigenlijk dat er – ook met de komst van het nieuwe
winkelcentrum en nieuwe cultureel centrum – geen echte problemen ontstaan. Die conclusie hebben wij ook
onderschreven wat betreft de verkeerscirculatie. 6KB wil wel expliciet méér aandacht voor de minder validen
(kern ‘rollatorproof’). Denk daarbij aan de omgeving van de Clossenborch en de route naar het centrum van
Hilvarenbeek (onder meer Koestraat) en de omgeving van de kerk in Diessen. Verder wil 6KB meer ruimte
voor fietsers en voetgangers en een oplossing voor het landbouwverkeer door het centrum.
We zien dat in het hele land, ook in Hilvarenbeek, ‘duurzaam verkeersveiligheid’ in de praktijk betekent
dat er veel verkeersdrempels zijn bijgekomen. 6KB denkt dat er andere maatregelen denkbaar zijn, die ook
zorgen voor een verhoging van de verkeersveiligheid, maar wel met meer comfort voor auto’s, bussen en
fietsers. Denk aan wegbreedtes en toepassing van ander materiaal voor het wegdek. Om die gedachte bij
verkeersontwerpers te stimuleren wil 6KB een verkeersdrempelneutraal beleid: voor ieder drempel die er
vanaf nu in onze gemeente bij komt moet er één verdwijnen!
6KB vindt het uitermate belangrijk dat er veel aandacht wordt besteed aan verkeersveiligheid rondom
basisscholen. Na het verkrijgen van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) door de scholen mag de
aandacht voor dit onderwerp niet verslappen. Daar waar sprake is van de bouw van nieuwe (brede) scholen
zal de verkeersveiligheid in het ontwerpproces meegenomen moeten worden. Speciale aandacht verdient de
overlast van ouders die de kinderen per auto naar school brengen: een speciale plaats voor ‘Kiss & Ride’ kan
uitkomst bieden.
Aangezien een randweg ten noorden van Diessen zeker de eerste 5 tot 10 jaar niet in beeld is, vindt 6KB
dat alle energie moet worden gestoken in het veilig maken en houden van de Julianastraat. 6KB vindt dat er
bij Rijkswaterstaat op moet worden aangedrongen dat er ook tussen Oirschot en Tilburg een derde rijstrook
aangelegd moet worden op de A58. Immers, voor het stuk tussen Oirschot en Eindhoven zijn die plannen er al
wel. Verder moet de oversteekbaarheid van de Julianastraat worden verbeterd.
Wij willen dat bij de gladheidsbestrijding niet alleen gekeken wordt naar wegen en fietspaden, maar dat ook
de trottoirs in de omgeving van basisscholen en ouderencentra in de strooiroute worden opgenomen.
Economie en bedrijvigheid
De achteruitgang van de bedrijvigheid in de landbouw moet, tenminste voor een belangrijk deel, worden
gecompenseerd door alternatieve economische activiteiten. Dit zowel vanwege de werkgelegenheid voor
onze inwoners als vanwege de wens geen ‘slaapdorp’ te worden. Wat nieuwvestiging betreft, genieten niet te
grootschalige en weinig hinder veroorzakende bedrijven (denk hierbij ook aan de dienstensector) de voorkeur.
Waar mogelijk moet de gemeente in de voorwaardenscheppende sfeer bijdragen aan een ondernemingsvriendelijk
klimaat dat hierbij past. Behalve aan het realiseren van bedrijventerreinen kan hierbij worden gedacht aan
reële afwikkeltermijnen voor procedures en vergunningen.
Door middel van een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied moeten agrarische ondernemers
helderheid krijgen over de toekomst van hun bedrijven. O.a. door middel van het project Buitengebied In

Ontwikkeling (BIO) moet in samenspraak met de ondernemers worden gekozen tussen uitbreiden, verplaatsen,
verbreden, stoppen of saneren. 6KB is geen voorstander van het ontstaan van megabedrijven, maar kiest voor
het gezinsbedrijf van een overzienbare omvang.
6KB staat positief tegenover initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme, mits deze passen bij het
karakter van onze gemeente en onze kernen én er geen overlast (in welke vorm dan ook) voor de omgeving
ontstaat.
Landgoederen
6KB stond kritisch tegenover het plan dat in 2007 is gepresenteerd voor landgoed de Utrecht. Het plan bevatte
veel positieve onderdelen, maar de voorgestelde bouw van ruim 20 landhuizen was in onze ogen een te
grote en onomkeerbare aanslag op dit unieke landgoed. Eventuele nieuwe plannen voor dit landgoed en voor
landgoed Gorp & Roovert zullen door 6KB kritisch worden bekeken.
Speelbos
Onze gemeente wordt gekenmerkt door de vele natuur. Die moeten we koesteren. Eigenlijk zou de waardering
voor al dat prachtigs met de paplepel ingegoten moeten worden. In die zin is het interessant om te onderzoeken
of er ergens een ‘speelbos’ gerealiseerd kan worden, met zowel een recreatieve als educatieve functie.
Hilverhoeve
6KB staat positief tegenover het initiatief voor zorgcomplex Hilverhoeve. 6KB ziet een regionaal
maatschappelijk belang, dat in principe rechtvaardigt om af te wijken van de regel dat dit soort ontwikkelingen
in het buitengebied niet mogelijk zijn. Wel eist 6KB dat gewaarborgd is 1) dat het zorgcomplex wordt
gerealiseerd en blijft gehandhaafd zoals het nu wordt gepresenteerd én 2) dat het complex breed toegankelijk
is en blijft voor alle inkomensgroepen. Deze en andere zaken worden momenteel onderzocht en de uitkomst
daarvan wordt afgewacht.
Openbare orde en veiligheid
Zichtbare aanwezigheid van de politie in onze gemeente is een zeer belangrijke zaak voor de veiligheid van
onze inwoners. Dat geldt zowel voor de objectieve veiligheid (gebaseerd op misdaadstatistieken en dergelijke)
als voor de subjectieve veiligheid (de manier waarop de veiligheid wordt beleefd). 6KB vindt het aantal van
drie wijkagenten al te laag en acht een vermindering zeker onacceptabel. Ook de spreekuren in Hilvarenbeek
en Diessen moeten gehandhaafd blijven. Verder is veiligheid een thema waarmee we ook op tal van andere
beleidsterreinen een positieve bijdrage kunnen geven. Denk aan inbraakwerende voorzieningen bij de bouw
van woningen, de inrichting van straten en pleinen, het verkeer (asociaal verkeersgedrag, scheurende scooters,
onverantwoord en hard rijden), geluidsoverlast en dergelijke.
Als ondernemers collectieve beveiliging van bedrijventerreinen willen organiseren, moet de gemeente dat
waar mogelijk faciliteren.

Groenafval hele jaar door gratis storten
De proef met het gratis storten van groenafval bij de Milieustraat gedurende enkele maanden per jaar is
succesvol gebleken. 6KB wil daarom onze burgers blijvend het gehele jaar deze mogelijkheid bieden.
Welzijn algemeen
De gemeente Hilvarenbeek wordt komende jaren geconfronteerd met fors lagere bijdragen vanuit het Rijk.
Het doorvertalen daarvan naar alle beleidsterreinen is onontkoombaar. Ook op de budgetten die de gemeente
besteedt aan lokaal welzijn zal dus moeten worden gekort. Een concrete invulling is op het moment van
schrijven van dit programma nog niet mogelijk, maar zoveel is zeker: met ongericht bezuinigen kan meer
maatschappelijke schade ontstaan dan verantwoord is.
6KB staat een lokale samenleving voor ogen, waarin elke burger in staat is om deel te nemen aan het
maatschappelijk verkeer. Dit principe zal in alle gevallen het uitgangspunt zijn voor besluiten die genomen
worden over gemeenschapsgeld dat ten goede komt aan welzijn. Door leeftijd, inkomen, gezinssituatie of
gezondheid dan wel specifieke beperkingen verschillen de individuele mogelijkheden van burgers. Daar vloeit
uit voort dat welzijnsbeleid in de ogen van 6KB niet algemeen mag zijn, maar per doelgroep specifiek moet
worden gericht op de mogelijkheden en onmogelijkheden van individuele burgers om aan het maatschappelijk
verkeer deel te nemen. Deze deelname dient vooral mogelijk gemaakt te worden in de eigen omgeving, dus
in de kern waar men woont. Met voorzieningen voor jong en oud, bereikbaar voor iedereen. 6KB streeft er
daarom naar om het goede te behouden en de bestaande regelingen waar mogelijk meer dan voorheen toe te
spitsen op specifieke en lokale stimulansen tot deelname.
Welzijn is voor 6KB niet een kostenpost voor luxe extraatjes, maar een noodzakelijk middel dat nodig is om
de gemeenschap van onze burgers goed te laten functioneren. Zo wordt gemeenschapsgeld optimaal wordt
benut om de lokale samenleving goed te laten blijven functioneren. Juist in tijden waarin aan besparingen niet
valt te ontkomen.
Onderwijs
In onze gemeente betekent onderwijs vooral basisonderwijs. Wettelijk is geregeld, dat de gemeente
zorgt voor de huisvesting daarvan. Door het clusteren van voorzieningen in de vorm van zogenoemde
Samenwijsaccommodaties is de afgelopen jaren een basis gelegd waarop komende jaren kan worden
voortgebouwd. In het besef dat onderwijs het fundament vormt voor elke samenleving zal 6KB op dezelfde
positieve wijze voortgaan op de ingeslagen weg.
6KB heeft de afschaffing van de eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer ondersteund en daarmee mogelijk
gemaakt. Voor de toekomst wil 6KB onderzocht hebben of meer rekening houden met de belangen van de
leerlingen kan samengaan met een meer efficiënte uitvoering.
6KB maakt zich sterk voor het behoud van de huidige subsidies voor wat betreft schoolbegeleiding en
cultuureducatie.
Zoals vermeld onder speerpunt 1. Voorzieningen wil 6KB dat wordt onderzocht of in onze gemeente een
dependance van een middelbare school kan worden gevestigd. Een eerste verkenning hiernaar door 6KB heeft
uitgewezen dat hier kansen liggen.

Bibliotheekwerk
De gemeente spendeert voor bibliotheekwerk gemeenschapsgeld aan huisvesting en subsidies. Op
bibliotheekwerk is in de voorbije jaren al het nodige bezuinigd, zodat de huidige inspanningen door velen
reeds als (te) sober worden ervaren. Het nieuw te bouwen cultureel centrum zal de bibliotheek gaan huisvesten.
6KB wil de mogelijkheden van dit centrum optimaal benutten, zodat de huisvestingskosten niet hoger zullen
zijn dan voorheen.
Kunst en cultuur
Er zijn veel lokale initiatieven op het gebied van kunst en cultuur en er komt een nieuw cultureel centrum. Alle
reden dus om te komen tot een samenhangend gemeentelijk cultuurbeleid. 6KB wil dat in nauw overleg met
betrokkenen uit de lokale kunst- en cultuurwereld tot stand brengen.
Muziek- en dansonderwijs
De stichting Pulz is het resultaat van een langdurig en zorgvuldig proces waarin in 2009 de fusie van de
Muziekschool Hilvarenbeek met het Muziek- en dansinstituut Best-Oirschot zijn beslag heeft gekregen. Mede
dankzij de inzet van 6KB zijn daarbij goede afspraken gemaakt over de lokale situatie in onze gemeente (de
couleur locale), waarvan 6KB geen afscheid wil nemen. Ook aan lopende subsidieafspraken, geldig tot 2013,
wil 6KB niet tornen. De stichting Pulz heeft de potentie om uit te groeien tot een belangrijke culturele pijler
van ons maatschappelijk leven. 6KB wil dat Pulz de kans krijgt om dat waar te maken.
Voor het deelnemen aan instrumentale lessen worden eigen bijdragen gevraagd. Bezien zal moeten worden of
met een differentiatie naar draagkracht de mogelijkheid geschapen wordt om juist diegenen wier mogelijkheden
beperkt zijn, toch deel te kunnen laten nemen.
Inkomensondersteunende voorzieningen
Momenteel wordt bij de uitvoering van inkomensondersteuning en Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) samengewerkt met de gemeente Tilburg, voorzover het de automatisering betreft. 6KB is geen
voorstander van het zelf inrichten en onderhouden van een systeem daartoe omdat dit te ingewikkeld en te
riskant is voor een kleine gemeente. De samenwerking met andere partijen moet dus worden voortgezet.
Hetzelfde geldt voor de beleidsmatige afstemming. Voorzover een gemeente beleidsvrijheid heeft op het vlak
van bijstandsverlening en WMO, dient afstemming te worden gezocht met omliggende gemeenten. Daarbij is
zeer belangrijk dat juist dan de betrokkenheid van cliënten bij het beleid versterkt wordt. Het algemene beleid
ten aanzien van inkomens ondersteunende voorzieningen dient gericht te zijn op blijvende deelname aan
arbeid of andere maatschappelijk zinvolle activiteiten.
Gemeentelijk minimabeleid
Aan bepaalde mensen met een minimum inkomen worden jaarlijks vergoedingen verstrekt waarmee zij
activiteiten zoals theaterbezoek, sportdeelname, enz., kunnen ondernemen. Bovendien kan bijzondere bijstand
worden verstrekt voor bijzondere en noodzakelijke uitgaven, die de draagkracht van de betrokkenen te boven

gaan. Om te voorkomen dat deze medeburgers in een sociaal isolement geraken en om hun deelname aan
activiteiten in onze lokale samenleving te bevorderen, wil 6KB niet tornen aan dit beleid. Daarnaast dient
te worden bezien of vaker bijzondere bijstand wordt verleend als gift in plaats van als lening. Wanneer de
noodzaak van een bijzondere uitgave vaststaat, zal een lening immers vaak de nood niet oplossen maar slechts
tijdig lenigen en dus verlengen.
Mensen met een beperking
De mogelijkheden om als volwaardig lid van de samenleving te functioneren zijn voor mensen met een
beperking vaak problematisch. Momenteel vindt regelmatig goed overleg plaats tussen het gemeentebestuur en
het Platform Gehandicaptenbeleid. Dit overleg betreft niet alleen de aanwezigheid, maar ook de bereikbaarheid
van voorzieningen voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. 6KB vindt dat het huidige niveau
van aandacht en facilitering moet worden gehandhaafd en waar mogelijk versterkt op een wijze zoals ook
hierboven aangegeven onder minimabeleid. Immers ook hier geldt dat de sterkste schouders de zwaarste
lasten dienen te dragen.
Mantelzorg
De lasten voor de zorg voor naasten wordt in onze samenleving steeds meer gelegd bij individuele burgers
en anderen in de omgeving van zorgbehoevenden. Op verschillende manieren ondersteunt de gemeente
de mantelzorg, in het besef dat deze voor veel mensen noodzakelijk is geworden. Mantelzorgers worden
bovendien vaak zwaar belast en hebben hulp in allerlei vormen hard nodig. 6KB steunt dit van harte.
Ouderenbeleid
Op allerlei manieren ondersteunt de gemeente de ouderen en hun organisaties. Alarmering, maaltijdenservice,
subsidiëring van KBO’s en van Stichting Welzijn Ouderen. In de zin van de WMO zijn ouderen ‘kwestbare
burgers’. 6KB is geen voorstander zo’n algemene typering van ouderen, van wie velen juist zelfredzaam zijn
en financieel goed op eigen benen kunnen staan. De Seniorenraad Vitaal Hilvarenbeek en de KBO’s bewijzen
dat dagelijks. Ouderen zijn ook langer maatschappelijk actief dan vroeger. Dat neemt niet weg, dat er veel
ouderen inderdaad kwetsbaar en/of eenzaam zijn.
6KB wil graag dat ouderen zoveel mogelijk en zolang mogelijk als verantwoord in hun eigen omgeving
kunnen blijven wonen. In de kernen moeten daarom mogelijkheden worden benut om daar, in de vertrouwde
omgeving en met de eigen familie om zich heen, te kunnen blijven wonen. Dat impliceert ook, dat 6KB
er voorstander van is, dat voorzieningen niet alleen centraal in de grootste kern worden aangeboden. Dat
ondersteunt ook het tegengaan van eenzaamheid, waarvan de ouderenorganisaties terecht een punt maken.
Deelname aan maatschappelijke activiteiten wordt bevorderd door de ouderenorganisaties, die daarvoor de
volle steun vanuit de politiek verdienen. Om fit te blijven en voor het onderhouden van contacten acht 6KB
het bewegen voor ouderen zeer belangrijk.
Kortom: ouderenwerk is niet alleen verplicht vanuit de WMO, maar vormt een essentieel deel van welzijnsbeleid,
dat met en voor een steeds belangrijker wordend deel van de bevolking tot stand komt.

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kunnen veel organisaties hun werkzaamheden niet uitvoeren. Helaas is de landelijke
trend, dat steeds minder mensen vrije tijd besteden aan vrijwilligerswerk. Gelukkig geldt dat niet of minder
voor onze gemeente, waar meer mensen dan gemiddeld actief zijn. De WMO verplicht gemeenten om
vrijwilligerswerk te ondersteunen. In onze gemeente gebeurt dat onder meer door stichting Contour. Gelet op
het maatschappelijk belang is 6KB voorstander van het handhaven van het bestaande beleid.
Jongerenwerk
Jongeren laten geen etiketten op zich plakken. Organisaties van jongeren zijn tegenwoordig ook niet meer
stabiel in de zin dat ze tientallen jaren bestaan. Voor een gemeente is het daarom moeilijk om gesprekspartners
te vinden waarmee afspraken kunnen worden gemaakt over voorzieningen en subsidies. Dat vindt 6KB geen
reden om dan maar geen jeugdbeleid te voeren. Integendeel, juist in een samenleving waarin individualisering
de boventoon voert, is bevorderen van samen iets tot stand brengen een groot goed. Dat betekent niet dat
6KB voorstander is van een situatie waarin alles maar moet worden goedgevonden. Maar ook niet van het
tegendeel, waarin geen ruimte geboden wordt voor initiatieven.
Het bestuur van onze gemeente staat voor de uitdaging op zoek te gaan naar nieuwe wegen om ook voor
jongeren in onze gemeente aantrekkelijke activiteiten mogelijk te maken, die passen bij een samenleving die
zich voortdurend vernieuwt. Daarbij moet het bestuur niet alleen ingangen weten te vinden bij jongeren, maar
moet datzelfde bestuur ook toegankelijk zijn voor jongeren, die als individu of als groep op zoek zijn naar
mogelijkheden om zich te ontplooien. Het huidige jongerenwerk moet aan de hand daarvan worden getoetst
op efficiëntie en doelmatigheid.
Daarnaast ziet 6KB een rol weggelegd voor verenigingen, sportverenigingen in het bijzonder, die voor
jongeren een belangrijke rol kunnen spelen in het aanbieden van aantrekkelijke activiteiten. Activiteiten in
sportverenigingen vormen een belangrijke vorm van actieve deelname aan wat er in de samenleving gebeurt.
6KB is voorstander van het met voorrang versterken van verenigingen die een eigen jeugdbeleid voeren en
daarvan ook de resultaten kunnen laten zien.
Belangenorganen kernen / wijkbezoeken Hilvarenbeek
De belangenorganen in de kernen zijn voor het gemeentebestuur vaste klankborden en aanspreekpunten. Een
oproep van 6KB heeft een aantal jaren geleden geleid tot de oprichting van het Belangenorgaan Diessen,
maar in de kern Hilvarenbeek was daar geen animo voor. Om toch in contact te komen met de Hilvarenbeekse
bevolking wil 6KB dat het gemeentebestuur in de hoofdkern per wijk met de inwoners in overleg treedt, waar
aanwezig met hulp van de buurtverenigingen.

Beginselprogramma 6KB
1. We vertegenwoordigen “iedereen”.
• In alle kernen hebben we leden die signalen opvangen, lokale wensen en behoeftes kennen, meningen
kunnen polsen en bekend zijn met de gevoeligheden.
• 6KB-vertegenwoordigers in raad en commissies komen ook uit alle kernen, met een goede
vertegenwoordiging uit alle geledingen van de bevolking.
2. Goed luisteren, beter besluiten.
• We polsen actief meningen van voor- én tegenstanders en hebben een luisterend oor voor alle
argumenten.
• We gaan het gesprek aan met initiatiefnemers van voorstellen.
• Bij belangrijke politieke keuzes organiseren we 6 Kernen debatten.
3. Een lokale partij vanuit en voor alle 6 de kernen (niet gebonden aan een landelijke partij).
• We willen bij verkiezingen afgerekend worden op onze eigen daden en standpunten, niet die van de
landelijke politieke partij.
• Ieder probleem is maatwerk en vraagt om een eigen, zorgvuldige afweging, waarbij we niet geremd
worden door het keurslijf van landelijke uitgestippelde lijnen.
4. Wij willen verantwoordelijkheid dragen.
• Indien je de politieke rol serieus neemt, iets wil bereiken, dan moet je bereid zijn verantwoordelijkheid
te dragen en dus in het college willen zitten.
• Dat betekent dat wij vanuit een collegerol bereid zijn maximaal de belangen te behartigen en tot het
sluiten van goede en acceptabele compromissen.
5. Fatsoenlijke, eerlijke partij, met respect voor andermans mening.
• Wij bezigen een heldere taal, durven ons uit te spreken en zijn wars van schreeuwerig populistisch
taalgebruik en halve waarheden.
• Mensen waarmee wij het oneens zijn durven we recht in de ogen te kijken, respecteren hun zienswijze
en uitgangspunten, en gaan met hen met open vizier de discussie aan.
6. We verdiepen ons in plannen, problemen en kansen over de volle breedte.
• Wij nemen alle belangen serieus en wegen deze af ten behoeve van de juiste keuze in het algemene
belang.
• We hebben overal een standpunt over (na “goed luisteren”) en zijn zeker geen 1-issue partij.
7. Kritisch opbouwend.
• Ongeacht rol vanuit oppositie of coalitie geven we de voorkeur aan het aandragen van alternatieven in
plaats van simpelweg “nee” zeggen op voorstellen.
8. Pro-actief
• Wij zijn een zeer initiatiefrijke partij, we lopen voorop bij het lokaal maatschappelijke debat.

