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“Wij komen op voor uw belangen.” 
 

Nico van der Palen 
Dennis Keuten 
Jack de Turck 
Lot Veldkamp 
Jan de Bruijn 

Toon Snoeijen 

 
 

• Samen werken, samen leven 
 

• Sterke dorpskernen in een bloeiende gemeente 
 

• Daar draait het allemaal om in Heeze-Leende 
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Wie wij zijn 
 

Wij zijn LOKAAL Heeze-Leende, een politieke groepering die al jaren actief is in onze 

gemeente. Wij zijn er de afgelopen periode in geslaagd een groot aantal van onze 

programmapunten te realiseren. Het resultaat mag er zijn. LOKAAL Heeze-Leende kenmerkt 

zich door een grote betrokkenheid bij het wel en wee van onze gemeenschap. Wij willen, juist in 

deze dynamische tijd waarin alles steeds sneller gaat, hiervoor ook bij onze burgers 

belangstelling wekken en verbondenheid realiseren. We maken ons sterk voor een transparant 

bestuur. Het moet voor de burgers duidelijk zijn welke prioriteiten en welke beleidspunten 

worden voorgesteld. Welke financiële middelen daarvoor nodig zijn en op welke wijze en binnen 

welk tijdsbestek dit kan worden gerealiseerd. Wij zorgen voor het op orde brengen en gezond 

houden van de gemeentefinanciën. LOKAAL Heeze-Leende versterkt de leefbaarheid van alle 

kernen in onze gemeente. Onze dorpskernen kenmerken zich door een bloeiend 

verenigingsleven, bruisende gemeenschaps- en dorpscentra en goede basisvoorzieningen voor 

iedereen. Wij zetten ons in voor gezonde en economische bedrijvigheid en voor het behoud van 

historische en culturele kenmerken in onze gemeente.  

 

Waarom doen wij dit 
 

Wij doen dit omdat wij trots zijn op en nauw betrokken zijn bij onze gemeente Heeze-Leende, 

met haar rijke Brabantse cultuur en historie, economische bedrijvigheid, tradities en 

evenementen, haar bloeiende sport- en verenigingsleven, het eigen karakter in de 

buurtgemeenschappen en dorpskernen. 

 

Onze missie, visie, ambitie 
 

In ons nieuwe verkiezingsprogramma komen weer veel van onze vaste programmapunten 

terug. Maar we hebben ook aandacht voor nieuwe sociaal-maatschappelijke zaken en de 

veranderingen, die in de nabije toekomst op ons afkomen. We maken ons, overeenkomstig de 

wens van oud-fractievoorzitter en erelid wijlen Piet Vos, sterk om aan het bestuur van onze 

gemeente een waardevolle bijdrage te leveren en ons voor onze kiezers maximaal in te zetten. 
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Kernpunten LOKAAL Heeze-Leende  
 
 

• Er moet meer aandacht zijn voor informatievoorziening 
richting de bewoners. Zij moeten vanaf het begin bij 
ontwikkelingen betrokken worden.  
 

• LOKAAL Heeze-Leende staat voor een gezond en verantwoord 
financieel beleid. We willen geen onnodige risico’s lopen.  
 

•  We zijn voor het behoud van bestaande voorzieningen op 
gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding in de kernen. 
 

• De gemeente moet open staan voor initiatieven van 
ondernemers en wil hen waar mogelijk ondersteunen en kansen 
bieden. 
 

• Het dorpse karakter van onze kernen moet behouden blijven. 
 

• Wij zetten ons in voor de verbetering van het leefklimaat. 
Duurzaamheid is daarbij essentieel. 
 

• Wij blijven ernaar streven de dorpskernen verkeersluw te maken 
met alle beschikbare middelen en mogelijkheden.  
 

• Kwaliteit van wegen, trottoirs en openbaar groen in de wijken 
verdient de nodige aandacht.  
 

• LOKAAL Heeze-Leende streeft naar een goed, evenwichtig 
sociaal voorzieningenniveau.  
 

• We willen dat onze gemeente een zelfstandige gemeente blijft, 
maar zijn voor samenwerking met andere gemeenten. 
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Uitwerking van onze kernpunten en aandachtspunten 
  
  

Er moet meer aandacht zijn voor informatievoorziening richting de bewoners. Zij 
moeten vanaf het begin bij ontwikkelingen betrokken worden. 
We willen het vertrouwen in de politiek van onze gemeente vergroten. De gemeente moet 
duidelijkheid geven over waarom er wat gebeurt en wanneer. Vanaf het begin moet er een open 
communicatie zijn. Inwoners moeten uitgedaagd worden om aan te geven wanneer iets 
onvoldoende duidelijk is. We hechten groot belang aan intensieve en goede samenwerking van 
de bewoners van onze kernen, gemeente en uitvoerders vanaf de eerste (ontwerp-)fase. 
 

Aandachtspunten: 
• Goede en adequate gemeentelijke dienstverlening, waarbij de burger centraal staat; 

• Korte lijnen tussen burger en bestuur; 

• Zeg wat je doet en doe wat je zegt (positief voorbeeld communicatie met omwonenden 
rondom aanpak renovatie Schoolstraat / Spoorlaan in Heeze). 

 
 

LOKAAL Heeze-Leende staat voor een gezond en verantwoord financieel beleid. 
We willen geen onnodige risico’s lopen. 
Er moet goed gelet worden op de financiën. Geld lenen of een garantie afgeven kan een middel 
zijn om vooruitgang te boeken, maar alleen als het echt niet anders kan en alleen als komende 
generaties niet worden opgezadeld met onverantwoord hoge lasten. Ook willen wij dat de raad 
tijdig op de hoogte wordt gehouden van incidenten of ontwikkelingen die in de toekomst een 
financiële belasting kunnen worden. 
 

Aandachtspunten: 
• Gemeentelijke woonlasten beperken, OZB niet onnodig verhogen; 

• Begrotingsdiscipline verder versterken; 

• Uitbesteding van opdrachten aan adviesbureaus beperken, alleen als het echt niet 
anders kan; 

• Veel aandacht voor gevolgen op lange termijn. 
 
  

We zijn voor het behoud van bestaande voorzieningen op gebied van sport, 
cultuur en vrijetijdsbesteding in de kernen. 
LOKAAL Heeze-Leende juicht het vrijwilligerswerk daarin zeer toe. Ook op terreinen van cultuur 
is de inzet van vrijwilligers een belangrijk middel om maatschappelijke doelstellingen te 
realiseren. Niet alleen gezondheidsbevordering, ontspanning en creativiteit, maar ook 
burgerparticipatie en leefbaarheid worden hierdoor gestimuleerd. 
 

Aandachtspunten: 
• Inzet combinatiefunctionarissen op het gebied van sport- en cultuuronderwijs, 

beweging, gezondheid en de versterking van de rol van de scholen in de buurt 
voortzetten; 

• Behoud van de bestaande sportvoorzieningen in de kernen; 

• Ondersteunen sterke lokale verenigingsleven, waarbij mensen de zorg voor hun club en 
specifiek voor hun jeugd op zich nemen; 

• Sport en vrijetijdsbesteding zijn een belangrijk middel om maatschappelijke 
doelstellingen te realiseren; 
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• Subsidiebeleid waarin verenigingen zich kunnen herkennen, met als hoofdkenmerken 
transparantie en consistentie; 

• Stimuleren en ondersteunen vrijwilligerswerk door met vrijwilligers in gesprek te gaan en 
wensen kenbaar te laten maken; 

• Regels niet laten ontaarden in ontmoedigingsbeleid. Meedenken in oplossingen en niet 
alleen problemen duiden. 

 
 

De gemeente moet open staan voor initiatieven van ondernemers en wil hen waar 
mogelijk ondersteunen en kansen bieden. 
Wij zijn blij met de bestaande ondernemers en de ondernemers die zich willen vestigen in onze 
gemeente. Initiatieven van ondernemers juichen wij zeer toe. 
Er bestaat een dringende noodzaak tot het ontwikkelen van centrumplannen, waarbij een 
spontane samenwerking tussen winkeliers en gemeente wenselijk is om te komen tot een 
dynamisch centrum. Ook het ontwikkelen van recreatief toerisme kan rekenen op onze steun. 
Dit is bevorderlijk voor de werkgelegenheid en leefbaarheid. 
 

Aandachtspunten: 
• Behoud van winkelcapaciteit in de dorpskernen; 

• Agrarische bedrijvigheid blijven ondersteunen; 

• Mogelijkheden blijven bieden om zzp’ers te helpen aan bedrijfsruimte; 

• Beperkte alternatieve bedrijfsmogelijkheden toestaan in het buitengebied bij leegstand, 
met inachtneming van het landelijk karakter; 

• Kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme; 

• Openstaan voor initiatieven en proactief meedenken. Uitgangspunt moet zijn, het is 
mogelijk totdat het tegendeel bewezen wordt. 

 

 
Het dorpse karakter van onze kernen moet behouden blijven.  
Bos, heide, dorpse aanzichten en gebouwen; het valt allemaal onder erfgoed, wij willen dit 

maximaal behouden, de gemeente zal daarin mede moeten investeren. Het maken en 

realiseren van ontwikkelingsplannen mag niet in strijd zijn met het aanzicht van het dorp en 

initiatieven van derden juichen wij van harte toe. Om de leefbaarheid te behouden streven wij 

naar betaalbare huur- en koopwoningen in alle kernen. Wij willen jongeren en ouderen blijvend 

huisvesten, een starters- of blijverslening kan hieraan bijdragen. Opnemen van statushouders 

moet plaatsvinden in het kader van een overzichtelijk integratiebeleid en zoveel mogelijk in 

overleg met onze bewoners. 

Aandachtspunten: 
• Behouden dorpse karakter en de sfeer in onze kernen; 

• Een groene en natuurrijke gemeente blijven, met behoud van de historische kenmerken; 

• Gebouwen in eigen beheer van de gemeente in ere houden en herstellen (bijvoorbeeld 
Sint Maartenshuis en Rafaёlschool in Heeze); 

• Behouden gezichtsbepalende gebouwen en gebieden; 

• Gemeentehuistuin behouden als locatie voor evenementen; 

• Overleg met eigenaren van panden aan de Nieuwendijk om de uitstraling op korte 
termijn te verbeteren; 

• Sterke punten en ontwikkelingen in de woonvisie kritisch volgen en zo goed mogelijk 
ondersteunen; 

• Leefbaarheid in de kernen Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp versterken door te 
zorgen voor voldoende huur- en koopwoningen; 
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• Creëren van een prettige woonomgeving voor jong en oud met actieve en 
hulpbehoevende huishoudens door elkaar; 

• Behoud van betaalautomaat in Sterksel; 

• In alle kernen moeten VVV-agentschappen zijn gevestigd; 

• Wijkagenten maximaal in stand houden voor de (sociale) veiligheid en leefbaarheid; 

• Meer geld beschikbaar stellen voor BOA’s, dit om toezicht te houden op de lokale orde 
en veiligheid en de handhaving daarvan; 

• Openbaar vervoer vanuit Sterksel op maat om betere aansluitingen op treinverbindingen 
mogelijk te maken. 

 
 

Wij zetten ons in voor de verbetering van het leefklimaat. Duurzaamheid is daarbij 
essentieel. 
De CO2-uitstoot moet worden verminderd en het gebruik van alternatieve energiebronnen 
worden gestimuleerd. We streven naar gasvrije nieuwbouwwijken. Duurzaamheid is een 
hoofdcriterium waaraan investeringen en het voortdurend stimuleren van ontwikkelingen 
moeten voldoen. Er moet een consistent beleid ten aanzien van de te hanteren normen zijn, 
zodat (agrarische) ondernemers niet geconfronteerd worden met onverwachte hoge kosten. 

 
Aandachtspunten: 

• Gebruik maken alternatieve energiebronnen, zoals o.a. zonne-energie; 

• Nieuwbouwwijken zonder gasaansluitingen; 

• Stimuleren en ondersteunen aanleg glasvezel in het buitengebied: economisch efficiënt, 
voor de veiligheid en de digitale contacten; 

• Energie-coöperatie faciliteren en ondersteunen met beschikbare middelen; 

• Gemeente moet zelf ook zoveel mogelijk duurzaam bouwen. 
 
 

Wij blijven ernaar streven de dorpskernen verkeersluw te maken met alle 
beschikbare middelen en mogelijkheden. 
De veiligheid van fietsers, voetgangers en overige weggebruikers verdient een hoge prioriteit. 
We zijn vóór het aanbrengen van voldoende effectieve autoverkeer remmende voorzieningen 
en het creëren van veilige oversteekplaatsen. Maatregelen nemen om zoveel mogelijk 
doorgaand verkeer te ontmoedigen in onze dorpskernen is een must. Gebruik de 
ontsluitingsweg van het uitbreidingsplan De Bulders als randweg, in combinatie met het 
realiseren van voldoende (o.a. geluidswerende) maatregelen tot behoud van kwalitatief 
hoogstaand leefmilieu voor de bewoners aan en in de buurt van de nieuw aan te leggen weg. 

 
Aandachtspunten: 

• Aanleg randweg De Bulders om meer vrachtwagens buiten de dorpskern van Heeze te 
laten rijden; 

• Ondertunneling van spoorwegovergang, dit voor een betere doorstroming; 

• Fiets- en autoverkeer zo min mogelijk laten kruisen op de randweg; 

• Veiligheid rondom scholen voor naar schoolgaande kinderen verdient blijvende prioriteit; 

• Sluipverkeer in de dorpskernen moet door het slim toepassen van spitstroken op de A2 
en A67 worden verminderd; 

• Het verkeer dat in de spitstijden van de A2 en de A67 komt  mag enkel 
bestemmingsverkeer zijn; 

• Voor realisatie Centrale As blijven aandringen bij andere overheden om dit financieel te 

ondersteunen. 
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Kwaliteit van wegen, trottoirs en openbaar groen in de wijken verdient de nodige 
aandacht. 
De gemeente moet vanuit een adequaat onderhoudsplan zaken aanpakken. Ze moet alert 
reageren op meldingen vanuit de bewoners en gevaarlijke situaties oplossen. Overlast gevend 
groen zoveel mogelijk beperken. We zijn voor een actief en dynamisch bomenbeleid 
voortkomend uit de bomenvisie. 

 
Aandachtspunten: 

• Toezicht houden op de kwaliteit van de wegen en de trottoirs (veiligheid hoog in 
vaandel); 

• Handhaven van aanpak ongewenst overhangend groen; 

• Veilige stoepen zonder obstakels. Vallen is grote oorzaak van dure gezondheidszorg; 

• Boschlaan in Heeze (semi-)verharden om een betere aansluiting te hebben met nieuw 
fietspad vanuit De Plaetse; 

• Verharden verbinding Peelven –Turfven in Sterksel; 

• Kloosterlaan in Sterksel verharden; 

• Openbaar groen goed onderhouden, onveilige situaties zo snel mogelijk verhelpen; 

• Behoud van monumentaal groen. 
 
 

LOKAAL Heeze-Leende streeft naar een goed, evenwichtig sociaal 
voorzieningenniveau. 
De taken van de WMO moeten door de gemeente optimaal en zo veel mogelijk op maat van de 
belanghebbenden worden uitgevoerd. We willen daarbij doorgaan op de ingeslagen weg. We 
ondersteunen projecten waarbij de mensen samen, vitaal, zelfstandig veilig en mobiel willen 
blijven, zeker ook met verbeteringen in e-communicatie en eHealth. Geef toegankelijke 
informatie en maak eenvoudige regels. Spreek klare taal. 

 
Aandachtspunten: 

• Actief de hulpbehoevenden, mantelzorgers en vrijwilligers de weg wijzen, niet zelf laten 
uitzoeken; 

• Ondersteunen projecten zoals van HSL-net: Seniorenpakket, Leef Samen en Veilig 
Wonen en andere initiatieven op dat gebied; 

• Creëren toegankelijke openbare toiletten; 

• Jeugd van 12 t/m 17 jaar meer aandacht geven, initiatieven vanuit Jongerenwerk 
moeten worden gestimuleerd; activiteiten en evenementen promoten voor deze groep. 

 
 

We willen dat onze gemeente een zelfstandige gemeente blijft, maar zijn voor 
samenwerking met andere gemeenten. 
Heeze-Leende is gevestigd midden in een regio van kennis en groei. Ingekapseld tussen 2 
snelwegen lukt het ons om een groene en rustige gemeente te zijn, een fijne plek om te wonen. 
Dit koesteren wij en we zullen er dan ook alles aan doen om dit gevoel te waarborgen. Wij 
kunnen er echter niet omheen, dat wij onderdeel zijn van een groter geheel. Als gemeente 
moeten wij daarin onze stem laten horen en waar kan samenwerken om zo onze eigen identiteit 
en zelfstandigheid te behouden. 

 
Aandachtspunten 

• Onze eigen identiteit en zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden; 

• Een evenwichtige kostenverdeelsleutel binnen samenwerkingsverbanden. 
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ACTIEPUNTEN 
 

• Via randweg Bulders vrachtwagens uit de dorpskern van Heeze weren; 

• Tunnel onder de spoorwegovergang Muggenberg voor een betere 

doorstroming van het verkeer; 

• Bij de aanleg van het MFA in Leende moet rekening worden gehouden 
met de veiligheid van de schoolkinderen; 

• Sluipverkeer in de dorpskernen weren door het slim toepassen van 

spitstroken op de A2 en A67; 

• Het verkeer dat in de spitstijden van de A2 en de A67 komt, mag enkel 

bestemmingsverkeer zijn; 

• Zzp’ers helpen aan betaalbare bedrijfsruimte; 

• Gemeentehuistuin Heeze openhouden voor evenementen; 

• Behoud van betaalautomaat in Sterksel; 

• In iedere kern een VVV-agentschap; 

• Boschlaan in Heeze (semi-)verharden om een betere aansluiting te 

hebben met nieuw fietspad vanuit De Plaetse; 

• Verharden verbinding Peelven-Turfven en Kloosterlaan in Sterksel; 

• HSL-net en Energie-coöperatie blijven ondersteunen; 

• Oók ondersteuning van Seniorenpakket, Leef Samen en Veilig Wonen 

(subsidies); 

• Nieuwbouwwijken zonder gasaansluitingen en stimuleren aanleg 

zonnepanelen op daken; 

• Creëren van toegankelijke openbare toiletten; 

• Gemeentelijke opdrachten aan adviesbureaus beperken, alleen als het 

echt niet anders kan; 

• Jeugd van 12 t/m 17 jaar meer aandacht geven, initiatieven vanuit 

Jongerenwerk moeten worden gestimuleerd; 

• Regels niet laten ontaarden in ontmoedigingsbeleid; 

• Openstaan voor initiatieven en proactief meedenken met ondernemers 
door met hen in gesprek te gaan; 

• Het dorpse karakter behouden: gebouwen in eigen beheer van de 
gemeente in ere houden en herstellen; 

• Sociale controle: samen opletten in de buurt en stimuleren van 
buurtapps. 
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