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VHP – Voelt Vertrouwd!

Hoofdstuk 1
Vrije Hapertse Partij: voelt vertrouwd!
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Vrije Hapertse Partij bij de verkiezingen van 2022. Een
programma, waarin wij aangeven hoe we nu en de komende jaren om willen gaan met belangrijke en
actuele vraagstukken binnen onze gemeente.
Het programma is voor ons, onze kiezers en achterban een belangrijk document omdat onze
opvattingen dienen als basis van ons politiek handelen. De Vrije Hapertse Partij staat ergens voor; dat
is al jaren zo en is ook de komende periode is dat het geval. Deze continuïteit heeft ons geïnspireerd
tot de titel van ons verkiezingsprogramma: VHP – voelt vertrouwd!
In het programma komen gevarieerde onderwerpen aan bod. De ambities die wij in het
verkiezingsprogramma formuleren, hebben niet alleen betrekking op het hier en nu. We maken ook
keuzes die doorwerken op (middel-)lange termijn. Voor ons betekent dit dat we bij het maken van
onze keuzes verder kijken dan de komende vier jaren. Bij het opstellen van onze langetermijnvisie laten
we ons o.a. inspireren door gesprekken met mensen uit Hapert en omliggende dorpen o.a. uit het
verenigingsleven, het onderwijs, de ondernemerswereld en de zorg. De bijeenkomsten van het
Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH) en dorpsraden zijn voor ons van groot belang. In deze
bijeenkomsten wordt duidelijk wat onze kernen nodig hebben om ook in de toekomst aantrekkelijk te
blijven en waar het goed wonen, werken en verblijven is. Ook de gesprekken met jongeren leveren ons
waardevolle input en de VHP laat zich graag door hen inspireren. Zij vormen de toekomst van ons
mooie dorp Hapert.
In de afgelopen periode is door bureau od205 een waardevolle centrumontwikkeling en dorpsvisie
geschetst waarin de gemeenteraad en ook de VHP zich prima kan vinden. Het dorp Hapert heeft een
impuls nodig om een levendig en groener centrum te krijgen waarin we, naast de goede
ontwikkelingen in “Hart van Hapert”, elementen vinden om fijn samen te leven en te wonen.
Niet alle wensen kunnen gehonoreerd worden: het kost tijd om ze goed te kunnen beoordelen en in
samenhang te zien met andere opgaven die op ons afkomen en de doelen die we nastreven.
Wij zien de verkiezingen van 16 maart met veel vertrouwen tegemoet. Wij gaan de uitdaging aan om
betekenisvolle politiek te bedrijven. Wij roepen de kiezers op om 14, 15 of 16 maart te laten merken
dat:
✓
✓
✓
✓

ze achter het programma van de Vrije Hapertse Partij staan;
ze de uitgesproken opvattingen weten te waarderen;
ze vertrouwen hebben in de kandidaten van de VHP-lijst;
ze belang hechten aan opnieuw een Hapertse vertegenwoordiging in het College van B&W.

Net als vier jaar geleden rekenen wij op een grote opkomst in ons dorp en op een massale instemming
van de inwoners met het beleid dat de VHP voor de komende vier jaar uitdraagt!
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Hoofdstuk 2
VHP-programma 2022-2026
Het verkiezingsprogramma van de Vrije Hapertse Partij is onderverdeeld in een drietal speerpunten en
een drietal thema’s. Deze indeling is gekozen omdat deze de mogelijkheid biedt om extra aandacht te
vestigen op de drie belangrijkste onderwerpen voor de komende periode, maar ook om achtergronden
te geven bij de standpunten van de VHP op achterliggende thema’s.
De focus van de Vrije Hapertse Partij ligt bij een drietal speerpunten:
1.
2.
3.

Wonen in de gemeente Bladel en specifiek in Hapert
Veiligheid in het verkeer en onze dorpen
Leefbaarheid en voorzieningen in de dorpskernen

Daarnaast bekennen we als Vrije Hapertse Partij kleur op een aantal thema’s, te weten:
- Klimaat en energie
- Zorg en welzijn
- Buitengebied
Naast de inhoudelijke keuzes die wij als VHP maken, vinden wij het belangrijk dat deze keuzes gemaakt
worden op een verantwoorde manier. De Vrije Hapertse Partij volgt hierin de koers die het al vele jaren
vaart, waarin een aantal punten centraal staan:
- Verantwoordelijkheid: het nemen van verantwoordelijkheid door een actieve rol te nemen in
het dagelijks bestuur van onze gemeente;
- Constructieve houding: de VHP blijft continu in gesprek met diverse inwoners(-groeperingen),
partijen en partners die voor ons belangrijk zijn in het (door-)ontwikkelen van de gemeente
Bladel;
- Deskundigheid: de huidige en komende tijd vraagt om deskundige politiek: er liggen kansen
op veel beleidsterreinen als er samengewerkt wordt en als er keuzes gemaakt worden. De
financiële situatie waarin de gemeente Bladel verkeert is goed en geeft vertrouwen;
- Zelfstandigheid: de VHP onderschrijft het belang van een zelfstandige gemeente Bladel. We
zien onze nauwe band met inwoners en aandacht voor de kleine kernen als belangrijke
redenen om onze zelfstandigheid te behouden. Daarnaast is de VHP wél expliciet voorstander
voor samenwerking met andere Kempengemeenten, wanneer hierin gezamenlijkt kan worden
opgetreden;
- Lokale identiteit: het is voor de Vrije Hapertse Partij van groot belang dat onze unieke, lokale
cultuur en karakter behouden blijft. Dit principe nemen we mee in de brede waaier aan
inhoudelijke keuzes die voorliggen, denk bijvoorbeeld aan het behoud van voldoende groen,
het gedoseerd bijbouwen van woningen en het versterken van het lokale verenigingsleven.
Wij gaan in ons Verkiezingsprogramma ‘VHP – Voelt Vertrouwd’ de verantwoordelijkheid niet uit de
weg. Ook over de niet genoemde en beschreven onderwerpen heeft de VHP een mening.
De Vrije Hapertse Partij wil de komende jaren graag opnieuw meedoen aan de verdere
(door-)ontwikkeling van de vijf kernen. Dat kan eerst en vooral door het nemen van bestuurlijke
verantwoordelijkheid en door zitting te nemen in het College van Burgmeester en Wethouders. Maar
ongeacht de rol van de VHP in de komende bestuursperiode zullen de kernwaarden van de VHP blijven:
Veilig, Hartelijk en Persoonlijk.
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Hoofdstuk 3
Historie VHP
In 1981 besloot een groep actieve verenigingsmensen de Vrije Hapertse Partij op te richten. Directe
aanleiding hiervoor was het feit dat de lokale politieke partijen, die tot dan toe in de gemeente
Hoogeloon politiek bedreven, hadden besloten om door te gaan onder de vlag van een landelijke partij.
Niet iedereen was het met dit besluit eens; de ‘ontevredenen’ besloten tot het oprichten van een eigen
partij, die geen binding had met landelijke politieke partijen: een ‘vrije’ partij. De naam was snel
gevonden: de Vrije Hapertse Partij. Sindsdien heeft de Vrije Hapertse Partij aan alle
gemeenteraadsverkiezingen deelgenomen. Aanvankelijk in de gemeente Hoogeloon c.a. en later in de
samengevoegde gemeente Bladel. De oprichters van de partij, Piet Kennis en Toon van Dun
vertegenwoordigden de Vrije Hapertse Partij van 1982 tot 1988 in de gemeenteraad.
In 1988 nam Wim van der Linden het raadslidmaatschap van Piet Kennis over en bezette hij met Toon
van Dun de raadszetels tot 1994. Na de succesvol verlopen verkiezingen van dat jaar (de VHP groeide
van twee naar vier zetels) kwamen Peter Tijssen en Cees Berkelmans dit tweetal versterken. In 1996
nam Philip Spooren de plaats in van Peter Tijssen.
Bij de herindeling van 1997 stemde het kerkdorp Hapert massaal op onze partij. Wim van der Linden,
Toon van Dun en Cees Berkelmans namen hun plaats in de oppositiebankjes in en lieten een kritisch
geluid horen, waarbij zij niet vergaten om ook alternatieven aan te dragen en belangen af te wegen.
Het kon bijna niet anders of ook de inwoners van de andere kernen gingen de VHP-stijl waarderen. De
uitslag van de verkiezingen in 1999 overtrof zelfs onze eigen verwachtingen; de VHP groeide door tot
vier zetels en kwam als grote overwinnaar uit de verkiezingsstrijd tevoorschijn. De vierde zetel werd
ingenomen door Harrie Sliepenbeek.
Voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de Vrije Hapertse Partij ging onze partij deel uitmaken
van het college van Burgemeester en Wethouders. Samen met Algemeen Belang, de Fractie Hoogeloon
en de Partij van de Arbeid werd een coalitieprogramma ondertekend, dat de partijen voor een periode
van drie jaar aan elkaar bond. Wim van der Linden kreeg in het college de portefeuille met onderwijs,
sport, cultuur, communicatie en openbare werken. Tevens werd hij eerste locoburgemeester.
Bij de verkiezingen in maart 2002 verloor onze partij voor het eerst in haar bestaansgeschiedenis. In
de kern Hapert werden 250 stemmen minder gehaald dan drie jaar eerder. De geplande komst van het
Kempisch Bedrijven Park was daar debet aan. De raadszetels werden ingenomen door Wim van der
Linden, Toon van Dun en Harrie Sliepenbeek. Toen Wim van der Linden opnieuw gekozen werd tot
wethouder kwam Ad Wouters de vrijgevallen plaats in de fractie opvullen. In februari 2004 stopte
Harrie Sliepenbeek met het raadswerk en nam Helma van de Put-Claassen (als eerste vrouwelijk
raadslid voor de VHP) zijn plaats in.
Bij de verkiezingen in maart 2006 kwam de VHP met twee zetels in de raad. Wim van der Linden werd
fractievoorzitter, Toon van Dun bezette de tweede zetel. Dat was een bijzondere: als raadslid met de
meeste dienstjaren werd Toon ook raadsnestor en vicevoorzitter van de gemeenteraad.
De verkiezingen van 2010 verliepen zeer succesvol voor de VHP. Met een royale winst haalde de VHP
de derde zetel weer terug en werd de tweede grootste partij van de gemeente. Bij de coalitieonderhandelingen die volgden, werden zowel de grootste partij (CDA) als de partij die de grootste
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winst had behaald (VHP) buiten het college gehouden. Met een minimale meerderheid aan zetels
vormden PvdA, Groen Links, Bladel Transparant en VVD de nieuwe coalitie. In de raad bleven Wim van
der Linden en Toon van Dun hun vertrouwde plaatsen innemen. De derde VHP-zetel werd bezet door
Loek Huijbregts, die voor het eerst op de VHP-lijst stond. Toon van Dun bleef raadsnestor en
plaatsvervangend voorzitter van de raad. De VHP-fractie bestond in deze periode naast de raadsleden,
uit de commissieleden Helma van de Put-Claassen, Hans van Munster en Theo van Dongen.
Bij de verkiezingen van 2014 kwam de Vrije Hapertse Partij opnieuw als winnaar uit de (stem)bus. We
haalden vier zetels in de raad en vormden samen een coalitie met CDA en PRO5. Wim van der Linden
werd namens onze partij wethouder en eerste locoburgemeester. Toon van Dun werd fractievoorzitter
en met Loek Huijbregts, Hans van Munster en Helma van de Put-Claassen vormde hij de VHP-fractie.
Corry Stoelinga, Bert Antonius en Bart Faes maakten daar als burgerlid van de commissies ook deel
van uit. Na het vertrek van PRO5-wethouder Joan Veldhuizen in maart 2017 stapte de PRO5-fractie uit
de coalitie. In juni 2017 werd door de fractie PRO5, Bladels Belang, VVD en Bladel Transparant het
vertrouwen opgezegd in de wethouders D’Haens en Van der Linden.
In 2018 kwam onze partij ook weer goed uit de bus bij de verkiezingen. Wim van der Linden werd
opnieuw wethouder en de raadsleden Toon van Dun, Helma van de Put-Claassen, Loek Huijbregts en
Hans van Munster mochten het raadslidmaatschap vervullen voor de VHP. Commissieleden Corry
Stoelinga en Twan van Gils namen plaats als burgerleden. In deze raadsperiode maakte de gemeente
een turbulente tijd mee. Door het overlijden van onze burgemeester Boy Swachten in 2017 kregen we
te maken met een vervangende burgervader in de persoon van Peter Maas. In januari 2019 volgde de
benoeming van de huidige burgemeester dhr. Remco Bosma.

Raadsleden namens de Vrije Hapertse Partij:
Piet Kennis
Toon van Dun
Wim van der Linden
Cees Berkelmans
Peter Tijssen
Philip Spooren
Harrie Sliepenbeek
Ad Wouters
Helma van de Put-Claassen
Loek Huijbregts
Hans van Munster
Wethouder namens de Vrije Hapertse Partij
Wim van der Linden

1982 - 1988
1982 - heden
1988 - 2002
2006 - 2014
1994 - 2002
1994 - 1996
1996 - 1997
1999 - 2004
2002 - 2006
2004 - 2006
2014 - heden
2010 - heden
2014 - heden

1999 - 2006
2014 - 2017
2018 - 2022
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Hoofdstuk 4
Kandidatenlijst 2022-2026

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Wim van der Linden
Toon van Dun
Helma van de Put
Hans van Munster
Cees van de Ven
Twan van Gils
Corry Stoelinga
Sander van de Ven
Joeri van Limpt
Nick Huijbregts
Hendrik Mollen
Kevin Verdonschot
Loek Huijbregts
Richard Lepelaars
Harm Castelijns
Bart Faes
Bert Antonius
Sabine Rijkers
Hendrik Klaassen
Frans Smans
Philip Spooren
Bart Fiers
Frans Lodewijks
Jan Foolen
Harrie Sliepenbeek
Johan van de Ven
Hanny Mollen
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Hoofdstuk 5
Speerpunten VHP
In dit hoofdstuk van het verkiezingsprogramma stellen we onze 3 speerpunten centraal. Het is ons
VHP-spoorboekje voor de komende vier jaar. Zonder onze bijdrage aan de leefbaarheid van de overige
kernen uit het oog te verliezen, beschrijven we onze speerpunten vanuit onze specifieke
betrokkenheid met Hapert. In de uitwerking hebben we aangegeven waar onze ambitie vandaan
komt, wat ons hiertoe heeft gebracht en hoe wij op dit moment aankijken tegen de toekomstige
realisatie. Waarbij wij eerst en vooral in contact willen blijven met onze inwoners. Zij vormen onze
inspiratiebron en ons reflectiekader, waaraan we regelmatig willen toetsen of we op de goede weg
zijn. De VHP geeft gelegenheid aan alle inwoners om onze openbare fractievergaderingen bij te
wonen. Onze speerpunten staan in willekeurige volgorde.

Speerpunt 1 - Wonen in de gemeente Bladel en specifiek in Hapert
Het dorp Hapert is in ontwikkeling: het aantal inwoners is in 2021 gestegen tot 5.690, woonachtig op
in totaal 2.441 woonadressen (bron: allecijfers.nl geraadpleegd op 24 november 2021). De laatste
jaren zijn verschillende projecten uitgevoerd die hebben geleid tot de groei van de kern Hapert: het
Claassenpark, de Weyerei, Wijereind/Dennenoord, De Nieuwe Wildernis en de Flexcampus voor
arbeidsmigranten.
Echter, de realisatie van deze plannen is nog geen sluitende oplossing voor de groeiende
woningbehoefte gebleken. Het gebrek aan betaalbare woningen is zowel een nationaal als lokaal
probleem waar alle doelgroepen binnen onze gemeenschap mee worden geconfronteerd, in het
bijzonder jongeren (starters op de woningmarkt) en alleenstaanden. Het is evident dat wonen in de
gemeente Bladel een van de belangrijkste dossiers van de komende raadsperiode is.
Nu de druk op de woningmarkt toeneemt is het van groot belang dat de raad actief betrokken wordt
bij de keuze voor de bouwlocaties. Gelet op de grote aantallen die ermee gemoeid zijn is het ook van
belang dat de raad zich uitspreekt over de vraag waar niet gebouwd gaat worden. Met ongebreideld
bouwen komt ook de leefbaarheid onder druk te staan.
De VHP ziet de komende jaren een belangrijke rol voor de gemeente Bladel in het vergroten van het
woningaanbod in de verschillende kernen en voor verschillende doelgroepen met het doel om te
blijven voldoen aan de behoeften van onze inwoners. Dit valt uiteen in de uitwerking van een drietal
concrete pijlers:
a) Aanwijzen van zoeklocaties in het buitengebied van de kern Hapert
De afgelopen jaren is in het dorp Hapert gezocht naar mogelijkheden tot inbreiding om zo
te voorzien in de groeiende woningbehoefte. Dit heeft geleid tot een aantal succesvolle
projecten (Claassenpark, Weyerei), maar heeft tegelijkertijd de mogelijkheden tot
verdere inbreiding uitgeput. In de wetenschap dat verdere inbreiding in de kern vanuit
stedenbouwkundige optiek onwenselijk of maar beperkt mogelijk is, stelt de VHP voor om
actief op zoek te gaan naar mogelijke uitbreidingslocaties in het buitengebied van Hapert.
Hierbij moet worden gedacht aan woonwijken van een grotere omvang (minimaal 50 à 75
woningen) buiten het centrum, waar gefaseerd uitbreiding plaats kan vinden, waarmee
ingespeeld kan worden op de actuele woningbehoefte.
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b) Invullen vrijkomende locaties Den Tref en basisschool Het Palet
Met de komst van de MFA ‘Hart van Hapert’ en daarmee gepaard gaande verhuizing van
verenigingen en basisschool Het Palet, doet zich een unieke kans voor om op de
vrijgekomen locaties van gemeenschapshuis Den Tref en basisschool Het Palet woningen
te ontwikkelen in het centrum van het dorp Hapert. De VHP ondersteunt de opgestelde
woonvisie van od205, die in 2021 is aangenomen door de gemeenteraad. Belangrijk is dat
er bij de invulling van Den Tref ook wordt ingezet op woningen voor senioren, aansluitend
bij de huidige bebouwing van het Alexanderhof, waardoor een mooi ‘woonhof’ kan
ontstaan. Op de huidige locatie van basisschool Het Palet voorziet de VHP de ontwikkeling
van een nieuw dorpsplein, waarmee een impuls wordt gegeven aan de leefbaarheid van
de kern Hapert. Naast ruimte voor nieuwe winkeltjes en de mogelijke komst van een
gezondheidscentrum kan daar wat ons betreft ook andere ‘reuring’ en levendigheid
ontstaan. De horecaondernemers worden door ons uitgenodigd en gestimuleerd om hier
gestalte aan te geven. Door aan deze zuidkant van de nieuwe MFA een prettige
‘buitenruimte’ te creëren waar dorpsgenoten elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten,
wordt de bindende kracht van de MFA zowel binnen áls buiten versterkt.
Ondertussen denkt de VHP mee met de ondernemers van het MKB om de functionaliteit
en uitstraling van het huidige marktplein te verbeteren. Hierbij hebben we aandacht voor
de ‘boodschappen-functie’ van dit plein, gegeven de grote supermarkten die aan dit plein
gevestigd zijn. Samen met de lokale ondernemers willen we toewerken naar een veilig,
praktisch en prettig marktplein wat burgers aanspreekt om hun boodschappen in Hapert
te doen. Tevens willen we inwoners aansporen om voor dagelijkse boodschappen meer
gebruik te maken van de fiets en het gebruik van de auto te ontmoedigen, met het oog op
de hernieuwde aandacht voor klimaat en de uitstoot van CO2.
c) Flexibel meedenken om innovatieve oplossingen voor het woningtekort toe te passen
De VHP denkt graag met haar inwoners mee en staat open voor de toepassing van
innovatieve oplossingen om tegemoet te komen aan de behoefte aan betaalbare
woonruimte. Zo schuwt de VHP het niet om alternatieve woonvormen te verkennen, zoals
co-housing, splitsing van woningen en tiny houses. Daarnaast is de VHP voorstander van
het bouwen via een CPO-constructie (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en maakt
de VHP zich sterk voor beleid wat de mogelijkheid biedt aan onze inwoners om zelf
initiatief te nemen. Op deze manieren bieden we ruimte aan jongeren en alleenstaanden
om een geschikte woning te vinden in de gemeente Bladel.
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Speerpunt 2 - Veiligheid en betrokkenheid
Veiligheid is basisbehoefte van elke inwoner. De VHP is zich bewust van haar verantwoordelijkheid om
een veilige woon-, werk- en recreatie-omgeving te creëren voor haar inwoners. Vanuit deze
verantwoordelijkheid hechten we grote waarde aan de buurt(preventie)teams: zij versterken het
gevoel van veiligheid en nabijheid van nabuurschap, iemand die om je geeft en die nabij is, met name
voor ouderen, alleenstaanden en eenzamen. Naast een veilige woon- en leefomgeving ziet de VHP
belangrijke uitdagingen in het bevorderen van de verkeersveiligheid in de gemeente Bladel. Concreet
zien wij drie belangrijke manieren waarop de veiligheid van onze gemeente te bevorderen is:
a) Uitvoeren van de Verkeersvisie 2035
De Verkeersvisie 2035 is door het College van Burgemeester en Wethouders voor inspraak
voorgelegd aan de inwoners en belangengroeperingen (zoals dorpsraden). De VHP hecht
veel waarde aan deze Verkeersvisie die (na vaststelling) uitgewerkt wordt tot concreet
beleid met een uitvoeringsprogramma. Belangrijke keuzes die nu voorliggen hebben vooral
betrekking op de veiligheid voor de kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers,
fietsers, kinderen en senioren. Het terugdringen van de snelheid van gemotoriseerd
verkeer binnen en buiten de kommen maakt daar onderdeel van uit.
Belangrijke uitdagingen zijn:
- de verbindingswegen tussen de kernen waar nog geen vrij liggende fietspaden zijn;
- de inrichting van 60km in het buitengebied waardoor de snelheid daalt;
- maatregelen nemen die bijdragen aan de veiligheid van het langzaam verkeer: veilige
oversteken, inrichten van school-thuisroutes, snelheidsremmers in de kernen.
b) Een veilige N284 door de aanleg van nieuwe fietsroutes en fietstunnels
In 2020 is gestart met het project “Herinrichting N284”. De Provincie Noord-Brabant is
eigenaar van de weg en werkt samen met de gemeenten Bladel en Reusel-de Mierden aan
het verbeteren van de doorstroming, het vergroten van de veiligheid en het beter
bereikbaar maken van de bedrijventerreinen. Inmiddels is een voorkeursalternatief (VKA)
vastgesteld. Op hoofdlijnen is er overeenstemming tussen de partijen over de nieuwe
inrichting. In 2022 wordt gestart met de volgende fase, waarin het VKA gedetailleerd wordt
uitgewerkt. Als VHP vinden we het belangrijk dat de inwoners en andere belanghebbenden
hierbij nauw worden betrokken.
Onze partij heeft de laatste twee jaren nadrukkelijk gewezen op de problematieken die
spelen op dit traject. Het grootste knelpunt voor de kern Hapert ligt ter hoogte van de
kruising bij Garage Van Mossel. Hier ontstaan regelmatig levensgevaarlijke situaties, vaak
gerelateerd aan scholieren en fietsers. Wij willen de best mogelijke oplossing voor dit
kruispunt gedaan krijgen en ervoor zorgen dat de doorstroom van verkeer soepeler maar
vooral veiliger kan verlopen.
Om de druk bij dit kruispunt weg te nemen denken wij aan een alternatieve fietsroute(s)
voor de scholieren die vanuit Hapert en Dalem komen. Een nieuw aan te leggen fietspad
achter de Vliegert zal in belangrijke mate bij kunnen dragen aan de veiligheid. Daardoor zal
de intensiteit op de kruising afnemen en zal er meer ruimte ontstaan voor extra
maatregelen die de veiligheid bevorderen.
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De aanleg van een fietserstunnel voor langzaam verkeer draagt ongetwijfeld bij aan de
veiligheid. Bijkomend voordeel is dat het langzaam verkeer gescheiden wordt van het
gemotoriseerd verkeer waardoor de doorstroming wordt bevorderd.
c) Vernieuwen van fietspaden in onze natuurgebieden
Toeristen maken veel gebruik van de mooie fietsroutes in onze gemeente. Echter, het
onderhoud van de fietspaden in onze gemeente verdient aandacht. Zo wordt het gebied
nabij de Pals en de Cartierheide op korte termijn aangepakt: meerdere fietspaden worden
vernieuwd, verbreed en half-verhard op de plaats waar nu betonfietspaden liggen.
Daarnaast wordt het fietspad van Het Laarven naar De Pan vernieuwd, verbreed en in
beton uitgevoerd, zodat onder andere de schoolgaande jeugd (Pius X-College) vanuit de
gemeente Bergeijk veiliger en makkelijker gebruik kan maken van dit fietspad.
Daarnaast draagt de keuze voor half-verharding bij, aan het behoud van de karakteristieke
natuur van de Cartierheide en de bescherming van de gladde slang, die o.a. op de
Cartierheide haar leefgebied heeft.

d) Verminderen hinder van (weg)werkzaamheden
Door de werkzaamheden aan de N284 ontstaat extra druk op het bestaande wegennet in
de kern Hapert. We moeten rekening houden met tijdelijke extra verkeersdrukte in de kern
Hapert, wat zal leiden tot een knelpunt ten aanzien van veiligheid en doorstroming. Het is
dan ook van groot belang dat in een vroegtijdig stadium gekeken wordt naar alternatieve
ontsluitingen. Duidelijke communicatie met burgers, omwonenden en belanghebbenden
is daarbij een belangrijke voorwaarde.
Daarnaast vragen ook de situaties nabij industrieterrein ‘De Sleutel’ en de ontwikkelingen
bij de Egyptische Poort de nodige aandacht. Niet alleen voor de doorstroom van het
autoverkeer, maar de VHP maakt zich zeker ook hard voor de veiligheid van de ‘kwetsbare
weggebruiker’ (fietsers en voetgangers). We zien de aanleg van een fietsbrug of -tunnel
als belangrijke oplossing.
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Speerpunt 3 - Leefbaarheid in de kernen van de gemeente Bladel
Voor de VHP staat leefbaarheid voor optimaal woongenot in een dorpse, veilige omgeving die
gezelligheid, een goede sfeer en het karakter van het dorp uitstraalt. De VHP hecht aan het dorpse
karakter van de kernen binnen onze gemeente en ziet drie concrete doelen om de komende
raadstermijn op te focussen.
a) Realiseren levendig en dorps centrum voor Hapert door het slim invullen van de
vrijkomende locaties ‘Den Tref’ en ‘Het Palet’
Door de bouw van MFA Hart van Hapert en daaruit volgende verhuizing van gebruikers van
Den Tref en Het Palet, ontstaan unieke kansen in het centrum van Hapert. De VHP stelt
voor om gebruik te maken van deze kans door op deze vrijvallende locaties een combinatie
van sociale voorzieningen, detailhandel en woningen te realiseren. Hierbij moet gedacht
worden aan het integreren van voorzieningen als het gezondheidscentrum in het centrum,
maar ook het creëren van een nieuw dorpsplein wat ruimte biedt aan ontmoetingen
tussen dorpsgenoten. Tevens zien we bij deze herontwikkeling van het centrum kansen
om horeca- en detailhandel-initiatieven een plaats te bieden in dit nieuwe centrum voor
Hapert. Voor deze herontwikkeling van het centrum kijken we ook naar het inpassen van
mogelijkheden tot woningbouw, waarbij voornamelijk gedacht moet worden aan ouderen
en jongeren, die op de vrijkomende locaties dicht bij het dorpscentrum kunnen gaan
wonen.
b) Versterken van het voorzieningenniveau van de gemeente op een financieel
verantwoorde en duurzame manier
De VHP ziet binnen de gemeente Bladel kansen voor de verdere verbetering van het
voorzieningenniveau. Hierbij moet concreet gedacht worden aan een zwembad dat
gebruikt kan worden voor zwemlessen van onze jeugd en recreatie door alle inwoners.
Daarnaast zien we op korte termijn de mogelijkheid om een grondstoffencentrum te
realiseren op het Kempisch Bedrijvenpark (KBP), waar op een moderne, betaalbare en
duurzame manier afval wordt ingezameld. Denk hierbij aan betere afvalscheiding, meer
hergebruik en de komst van een kringloopwinkel. Voor beide initiatieven staat het bij de
VHP voorop dat deze nieuwe voorzieningen op een financieel verantwoorde en duurzame
manier worden gerealiseerd, zonder overlast voor de directe omgeving. Concreet betekent
dit dat er geen grote financiële risico’s worden aangegaan, dat deze voorzieningen
toekomstbestendig worden ingericht en dat bouw van voorzieningen altijd plaatsvindt in
overleg met direct betrokkenen, (potentiële) gebruikers en omwonenden.
c) Faciliteren bedrijvigheid en verbeteren werkklimaat door goede mobiliteit
Een goed werkklimaat en bijbehorende mobiliteit zijn belangrijke onderdelen van de
leefbaarheid van de Kempische kernen. De verbetering van verbindingen tussen de
Kempische dorpen is actueel met het opnieuw inrichten van de N284. Het belangrijkste
doel is de doorstroming van woon-werkverkeer, waarvan bekend is dat dit flinke files
veroorzaakt tijdens de ochtend- en avondspits.
De VHP vraagt hierbij in het bijzonder aandacht voor de veiligheid van de fietsers in de
verkeerssituatie van het kruispunt bij Garage van Mossel. Om inwoners te stimuleren in
het nemen van de fiets bij het boodschappen doen en het naar school gaan van kinderen,
vraagt de VHP aandacht voor het onderhoud en de veiligheid van het wegen- en
fietspadennetwerk. Op deze manier hopen we op een natuurlijke manier ook de
parkeerdruk voor het centrum te verminderen.
Verkiezingsprogramma Vrije Hapertse Partij 2022
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Voor de bereikbaarheid met openbaar vervoer tussen onze Kempische dorpen en de
omliggende steden zijn we afhankelijk van vervoersbedrijven en de Provincie NoordBrabant. Wij moedigen de lokale politiek aan om goede contacten te onderhouden met
deze partners om zo bereikbaarheid te kunnen garanderen, nu en in de toekomst.
De komst van een vervoersknooppunt (HUB) waar auto, openbaar vervoer en fiets bij
elkaar komen, zal de komende tijd onderzocht worden. Een goede bereikbaarheid van het
knooppunt kan bijdragen aan minder autogebruik en meer gebruik van openbaar vervoer,
waardoor de doorstroming bevorderd wordt.
Het enthousiasme van de individuele burger om steeds meer elektrisch te gaan rijden
wordt door ons herkend en erkend. Hiervoor moeten meer laadpalen in onze gemeente
geplaatst worden. Ten aanzien van het openbaar vervoer zijn wij voorstander van het in
stand houden van de buurtbussen en kleinschalige ideeën om elkaar verder te helpen
(bijv. deelauto’s).
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Hoofdstuk 6
Thema’s
Thema 1:
1. Klimaat en energie
De ontwikkeling van het klimaat heeft impact op onze manier van leven: op internationaal, landelijk
en lokaal niveau. We zijn ons ervan bewust dat actief ingrijpen nodig is om de opwarming van de aarde
te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Afspraken hierover zijn al op
internationaal niveau gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs en ook lokaal worden stappen
ondernomen om de transitie te maken van fossiele naar groene energie.
Deze maatschappelijke ontwikkeling is vertaald in het gemeentelijk beleid. Zo is er een belangrijke rol
voor de gemeente weggelegd om regionaal beleid (Regionale Energie Strategie, RES) door te vertalen
naar initiatieven en ontwikkelingen binnen onze eigen gemeente.
De door de gemeenteraad vastgestelde ambitie is realistisch. De ‘Bladelse ambitie’ is lager dan de
landelijke ambitie voor 49 % CO2 reductie: zo zijn besluiten genomen die in de periode tot en met 2025
samen goed zijn voor 30% CO2 reductie. In 2025 vindt een herijking plaats van het beleid met als
uiteindelijke doel om in 2030 een reductie van 49% te behalen. Bij de herijking zal afgewogen welke
vormen van grootschalige energie opwekking passend en realistisch zijn. Windmolens en zonneweides
zullen deel uitmaken van de afweging.
Ook in de komende raadsperiode is de VHP actief bezig met de rol van onze gemeente in deze transitie
naar groene en duurzame energiebronnen. Hierbij verdienen vijf onderwerpen extra aandacht:
a) Uitbreiden capaciteit elektriciteitsnetwerk
De VHP dringt aan op de uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, omdat dit
essentieel is voor de bedrijven op het KBP en het oplopen van de energiebehoefte bij de
bedrijvigheid in de Kempen in het algemeen. Hiervoor is het van belang om, bij voorkeur in
goede samenwerking met collega-Kempengemeenten, op te trekken met Enexxis en Tennet
om een verzwaring van het netwerk en gesloten opslag te realiseren. Voor particulieren moet
het mogelijk zijn om de door zonnepanelen opgewekte energie ook kwijt te kunnen aan de
energieleverancier (salderingsregeling loopt waarschijnlijk af). Voor de toekomst zal ook
gedacht moeten worden aan opslagcapaciteit voor bedrijven en particulieren, daar is tot nu
toe geen betaalbare mogelijkheid voor.
b) Stimuleren en faciliteren Kempische bedrijvigheid
We vragen aandacht voor onze lokale Kempische bedrijvigheid: het opslagstation in Hapert
zit al aan haar maximale capaciteit, maar er is meer capaciteit nodig op de korte, middellange
en lange termijn zodat bedrijven ook groeimogelijkheden hebben. Er kan ook slimmer
omgegaan worden met energie tussen bedrijven onderling. Het warmteoverschot van het ene
bedrijf kan andere bedrijven helpen in hun energiebehoefte. Daarnaast zien we een actief
stimulerende rol voor de gemeente in het aanleggen van zonnedaken op bedrijfspanden en
geeft de gemeente het goede voorbeeld door zelf te investeren in groene daken en het
afkoppelen van regenwater bij gemeentelijke gebouwen.
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c) Vergroenen van dorpskernen en woongebieden
De VHP is er voorstander van om meer aandacht te schenken aan de vergroening van
dorpskernen en woongebieden. Hieraan wordt invulling gegeven door eisen te stellen aan
woonwijken en nieuwbouwprojecten ten aanzien van afwatering, beplanting en het inpassen
van koelteplekken. Tevens is de gemeente verantwoordelijk voor het opstellen van een
klimaatadaptatieplan waarin concrete maatregelen worden opgenomen om hitte, droogte
en wateroverlast tegen te gaan. Hierin hebben we speciale aandacht voor risicogroepen,
calamiteiten en evenementen door koelteplekken in dorpskernen te creëren. Het door de
raad vastgestelde beleid is daarin vooralsnog leidend.
d) Klimaatbestendig inrichten openbare ruimte
Middels de Klimaatstresstest-dialoog in 2019 zijn de belangrijkste risico’s voor de gemeente
Bladel in kaart gebracht ten aanzien van waterkwaliteit, wateroverlast, droogte en hitte. De
aanbevelingen uit deze dialoog gelden als belangrijke inspiratiebron om de openbare ruimte
klimaatbestendig in te richten. Denk hierbij aan het aankopen van grond voor het bergen van
water of het vervangen van plantensoorten die niet goed bestand zijn tegen het
veranderende klimaat. De VHP streeft ernaar om het grondgebied dat eigendom is van de
gemeente in 2050 klimaatbestendig ingericht te hebben.
e) Stimuleren elektrisch rijden door het plaatsen van laadpalen in de kernen en op
bedrijventerreinen
De VHP is van mening dat onze inwoners moeten worden gesteund in hun individuele
inspanningen om klimaatbewuste keuzes te maken. Een goed voorbeeld hiervan is het
toenemende aantal inwoners dat gebruik maakt van een elektrische auto: het huidige aantal
openbare laadpalen in de kernen is onvoldoende en moet verder worden uitgebreid om onze
inwoners te stimuleren in het maken van klimaatbewuste keuzes op het vlak van mobiliteit.
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Thema 2:
2. Zorg en welzijn, voor jong en oud, verenigingen, werkenden en vrijwilligers
De dorpen in onze gemeente worden gekenmerkt door een sterke gemeenschap, ontstaan door en
voor haar inwoners. De VHP maakt zich al sinds haar oprichting sterk voor het welzijn van haar
inwoners en de lokale gemeenschap. Een cruciaal element van deze gemeenschap is de rol van de
verschillende verenigingen, zowel sportief als cultureel. De VHP heeft oog voor inclusie, iedereen hoort
erbij in onze samenleving, dus ook de wat meer kwetsbare burgers.
Ook onze inwoners die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, willen we blijven ondersteunen in
hun weg naar een fijn werkzaam leven en een persoonlijke benadering bij de ondersteuning die
gegeven moet worden. KempenPlus voorziet binnen onze gemeente hiervoor in de ondersteuning die
noodzakelijk is.
Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de zorgvraag van met name
deze kwetsbare burgers complexer geworden: er wordt een groter beroep gedaan op ouderen om
zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dit geeft druk op huishoudelijke ondersteuning en vraagt
om een goede regie op de samenhang van ketens, de aanbieders van zorg en ondersteuning. Het
decentrale karakter van de Wmo legt belangrijke (regie-)taken neer bij de gemeente. Voor de ouderen
is de laatste jaren een ouderenconsulent actief geworden binnen onze gemeente. Met name om
vragen van ouderen beter in kaart te brengen en dichterbij de problematiek van ouderen de juiste
oplossingen te kunnen bieden. Het voorkomen van vereenzaming is ook een van de doelen waarom
de ouderenconsulent waardevol is voor de gemeente. De VHP wil graag de sociale cohesie van onze
bewoners bewaken en met hen in contact blijven. Voor Hapert gaat de nieuwe MFA gaat in belangrijke
mate voorzien in deze belangrijke sociale functies.
Deze betrokkenheid van de VHP voor de dorpse gemeenschap komt onder andere tot uitdrukking op
drie aandachtsgebieden:
a) Versterken verenigingen door subsidiëring, waardering en de realisatie van een multi
functionele accommodatie in iedere kern
De VHP ziet de sterke verenigingscultuur als een groot goed en essentieel onderdeel van een
leefbare dorpsgemeenschap. Om deze reden is de VHP groot voorstander van subsidiëren van
verenigingen, buurtinitiatieven, vrijwilligerswaardering. Verenigingen binnen onze gemeente
zorgen voor verbinding en een goede vrijetijdsbesteding. Zij drijven vaak op vele vrijwilligers
die zich belangeloos inzetten. Dit heeft onze grote waardering en mag wat ons betreft meer
aandacht krijgen in de vorm van subsidiëring en waardering. De vele verenigingen richten zich
op verschillende gebieden zoals muziek en dans en andere sportieve en creatieve bezigheden,
maar ook andere culturele vormen en uitingen zien wij als ontwikkeling en bron van
levensgeluk. Nieuwe vormen van verenigen, samenleven, ontspannen en recreëren zien wij als
toegevoegde waarde binnen onze kernen en willen wij als VHP graag mee stimuleren.
Daarnaast verdienen de buurtschappen/buurtverenigingen en buurtpreventiegroepen extra
aandacht, vanwege hun belangrijke rol in de lokale veiligheid door preventie en signalering.
De VHP heeft zich altijd hard gemaakt voor het ontwikkelen van faciliteiten waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten, zoals de MFA Hart van Hapert en het toekomstige
gemeenschapshuis aan de Markt in Bladel. Op deze manier treffen we de juiste voorzieningen
om de ontwikkeling van sociale verbondenheid te bevorderen, tussen alle onderdelen van het
dorp: jong en oud. Daarom zijn wij van mening dat iedere kern recht heeft op een
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multifunctionele accommodatie. Dit alles met het doel voor ogen om de sociale cohesie en de
onderlinge verbondenheid van de dorpsgemeenschap te verbeteren, voor jong én oud. Na de
totstandkoming van de MFA in Hapert en de overstap van Den Herd naar de Markt in Bladel,
willen wij speciale aandacht vragen voor de andere kernen. Ook daar moeten de
gemeenschapshuizen in stand en up to date blijven. Met name in de “post corona tijd” vraagt
dit wellicht meer van onze politieke creativiteit, flexibiliteit en inzet.
b) Activeren van jongeren door sportaccommodaties te verbeteren en een gezonde levensstijl
te stimuleren, in het bijzonder de Lemelvelden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van voetbalvereniging Hapert
De VHP voelt zich ook verantwoordelijk voor het bevorderen van het welzijn van onze
jongeren. De gemeente heeft het zogenaamde IJslands model omarmd, onder andere als
vliegwiel voor ontmoediging van alcoholgebruik bij jongeren. Daarbij is het idee dat jongeren
gestimuleerd worden om activiteiten te ondernemen, meer gaan sporten of andere
activiteiten buitenshuis aangeboden krijgen. Deze positieve benadering richt zich op preventie
en zet daarnaast in op het betrekken van zowel jongeren als hun ouders. Het opgroeien in
Coronatijd is zeker een punt van zorg en wij gaan er van uit dat we niet alleen gericht zijn op
de problematiek maar zeker ook op een gezonde ontwikkeling.
We zien het 100-jarig bestaan van Voetbalvereniging Hapert als een mooie kans om sportpark
De Lemelvelden verder te ontwikkelen en ‘toekomst-proof’ te maken, zodat onze inwoners in
een veilige, uitnodigende en prettige omgeving kunnen sporten. De carrousel die binnen de
buitensportverenigingen momenteel plaatsvindt, geeft daar alle aanleidingen toe, ook in de
andere kernen.
De ontwikkelingen binnen jeugdzorg kennen landelijk de nodige uitdagingen. De VHP is van
mening dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om goed te zorgen voor onze jongeren
die in moeilijke omstandigheden verkeren en hulp nodig hebben. Omdat we dit belangrijk
vinden, maken we hiervoor financiële middelen vrij die passend zijn bij deze doelstellingen.
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Thema 3:
3. Ontwikkelingen in het buitengebied
Het Bladels buitengebied is voor iedereen. Waar het in het verleden vooral ‘van de agrariërs’ was,
wordt het buitengebied steeds meer benut om te wonen, te werken, te recreëren, de natuur verder
te ontwikkelen en energie op te wekken. De omvorming van het buitengebied vraagt om een heldere
visie van de gemeente waarbij toekomstbestendigheid een belangrijk afwegingskader is. Daar hebben
alle potentiële gebruikers, zeker ook de agrariërs recht op. Hiervoor zien we als VHP een aantal
belangrijke ontwikkelingen:
a) Voeren van omgevingsdialoog bij grote ontwikkelingen
De ontwikkelen zoals hierboven geschetst kunnen ingrijpend zijn voor de omwonenden en
belanghebbenden. De VHP onderkent het belang van het voeren van omgevingsdialogen bij
grote ontwikkelingen. Hierbij is het essentieel dat burgers niet aan het einde van een proces
worden betrokken, maar dat vragen en suggesties zo vroeg mogelijk worden meegenomen.
Dit vraagt om nauwkeurige afstemming tussen alle betrokkenen.
b) Kritisch toetsen grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied
Het buitengebied is een belangrijk kenmerk van de Kempische regio. Grootschalige
ontwikkelingen in dit buitengebied (zowel recreatief, agrarisch als energie opwekkend)
worden derhalve niet ‘vanzelfsprekend’ geaccordeerd, maar de gevolgen van deze
ontwikkelingen worden zorgvuldig door de raad getoetst.
c) Bestendigen en verbeteren recreatieve waarde van ons buitengebied
De recreatieve waarde van ons buitengebied moet niet onderschat worden. De plannen om
de bestaande fietsstructuur in de omgeving van De Cartierheide aan te passen heeft vele
positieve effecten: de veiligheid op de paden neemt toe, de verbinding met de gemeente
Bergeijk wordt voor de schoolgaande jeugd maar ook voor de recreatieve fietser aanzienlijk
verbeterd en de beschermde diersoorten zoals de gladde slang krijgen meer kansen om te
overleven.
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