
 

LIJST 6           OUDEREN APPÈL – HART VOOR LAARBEEK 
Verkiezingsprogramma 

 
Huisvesting (woningtekort) 
Onze inzet is om in alle kernen betaalbare woningen te bouwen voor jong en oud. 
Als investeerders bestaande gebouwen willen omvormen tot woningen, neemt wat ons betreft de gemeente 
de regie. Ze werkt alleen mee, indien het soort woningen dat er komt, is aangepast aan de onderzochte 
behoefte van die kern. Duurzaam, comfortabel, energiezuinig, betaalbaar, levensloopbestendig. 
We streven ernaar dat er snel een huisvestingsverordening wordt ingevoerd. Op basis daarvan kunnen 
woningen voor een fors deel worden toegewezen aan de eigen inwoners van Laarbeek. Ouderen wier partner 
wegvalt of ziek wordt, kunnen daardoor ook langer zelfstandig blijven wonen in Laarbeek; het liefst in de 
eigen kern.  
   
Gemeentelijke belastingen 
Goed met de gemeente portemonnee omgaan, houdt de lasten voor Laarbeekers laag.  
De verdeling van afvalstoffen- en rioolheffing willen wij anders. Op basis van de vervuiler betaalt. Kleine 
huishoudens en vooral alleenstaanden en ouderen worden op basis van de huidige berekening benadeeld. 
 
Zorg en Welzijn 
Wij zijn van mening dat onze inwoners, verenigingen en bedrijven ertoe doen. Door hen te betrekken bij 
verdere ontwikkelingen en ons dienstverlenend op te stellen, zullen we hun vertrouwen steeds meer 
verdienen. 
Verenigingen en zeker de vrijwilligers ondersteunen we met raad en daad. 
 
Leefomgeving 
Wij vinden het door de inwoners van Lieshout ingediende alternatieve plan voor De Heuvel de betere keuze. 
Al onze kernen hebben passende voorzieningen voor de Jeugd nodig, dus ook Beek en Donk.  
 
Duurzaamheid 
Wij staan voor het meer betrekken van bewoners bij nieuwe energie experimenten, (Regionale opgave voor 
energievoorzieningen). Onze inwoners voelen zich nu niet gehoord. 
Wij stellen voor om inwoners met minder besteedbaar inkomen, als eerste te ondersteunen bij 
energiebesparing. 
 
Bereikbaarheid/Verkeer 
Wij pleiten voor veiliger verkeersaders in al onze kernen. Bijzondere aandacht voor de Kapelstraat in Beek 
en Donk, de Dorpstraat in Aarle-Rixtel en nu eindelijk ook naar een oplossing voor een goede doorstroming 
bij de Beekse Brug. 
Voor iedereen (evt. met de rollator) bereikbaar openbaar vervoer binnen een redelijke afstand. 
Openbare gebouwen dienen we voor iedereen goed toegankelijk te maken en te houden. 
 
Openbare orde en Veiligheid 
Onveilige plekken moeten worden aangepakt. Onze inwoners moeten zich overal veilig kunnen voelen. De 
hondenpoep overlast aanpakken, sociale controle stimuleren. 
 
HOE? 

- Ouderen Appèl hecht sterk aan ”afspraak is afspraak” als het gaat om in de Raad genomen besluiten 
en de uitvoering ervan. Daar willen we ons sterk voor maken in ieders belang.  

- Als jonge partij kunt u ons blijven volgen op onze website www.ouderenappelhvl.nl. Daarin vindt u 
onze ontwikkeling en groei. Uiteraard gaan wij ook “live” met u in gesprek want wij horen graag wat 
er bij U leeft. 


