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1 Inleiding 
 

DorpsVISIE: 50-jarig verenigd in de politiek 

Al 50 jaren staan betrokkenheid en het belang van de inwoners van ons dorp voor ons centraal.  

Ons verenigingsleven en alle actieve vrijwilligers vervullen daarbij een essentiële rol, zij vormen 

immers de ruggengraat van onze samenleving. Wij, zijn inwoners van Son en Breugel die ons willen 

inzetten voor dit mooie dorp. Niet alleen onze leden in de gemeenteraad, maar ook onze leden en 

vele andere betrokkenen denken, spreken en werken al meer dan 50 jaar mee om zich samen in te 

zetten voor een mooier, prettiger, florerend en sociaal Son en Breugel. 

DorpsVISIE heeft voor de komende periode een programma dat een inspiratiebron en stimulans is 

voor diegenen die zich samen met ons willen inzetten voor ons dorp.  

Daarom spreken wij altijd over “Samen ons dorp!”. Want samen komen we verder. 

DorpsVISIE stelt zich ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen weer de vraag, hoe we die 

kracht van ons dorp in de toekomst kunnen behouden.  

 

Natuurlijk hebben ook wij geen glazen bol, wel weten we dat er een aantal grote uitdagingen op ons 

afkomen. Denk bijvoorbeeld aan de plannen voor de centra van Son en van Breugel.  

Hoe we eindelijk de al zo lang gewenste jongerenhuisvesting in ons dorp kunnen realiseren. 

Bovendien hoe we in ons dorp de vereenzaming tegengaan en ouderen ondersteunen om zo lang als 

mogelijk, indien zij dat willen, op hun eigen plek in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen.  

Voor DorpsVISIE staat voorop, dat niemand buiten de boot mag vallen en de gemeentelijke overheid 

een vangnet vormt om mensen te ondersteunen hun eigen leven te leiden. 

 

DorpsVISIE meent dat we dat het beste kunnen blijven doen in een zelfstandig dorp, met een 

gemeentebestuur dichtbij en aanspreekbaar, waarbij zij tussen onze inwoners en ondernemers staat 

en hen alle ondersteuning en faciliteiten kan bieden die zij nodig hebben.  

Daar waar we meer slagkracht nodig hebben zoeken we de samenwerking in de regio.  

 

Wat er ook gaat gebeuren, voor DorpsVISIE staat voorop, dat we dat samen doen. 

Samen met u, als goede buur, mantelzorger, vrijwilliger of professional.  

Wij hebben daarbij uw steun nodig op 21 maart a.s. om weer de grootste te mogen worden.  

En zeker ook daarna om alle ambities te realiseren. 

 

In dit programma leest u meer over onze ambities voor de komende vier jaren en over de drijfveren 

van onze partij. Vult u ze gerust aan en laat ze ons weten.  

Wij gaan het gesprek de komende jaren graag weer met u aan. Spreekt u mee? 

 

Stem op 21 maart a.s.:   Lijst 1, DorpsVISIE 

Frits Helders 

Voorzitter van DorpsVISIE 

Januari 2018 
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Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Al 50 jaar Samen ons Dorp 
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2 Wat hebben wij de afgelopen 4 jaar bereikt? 
 

De eerste twee jaar zijn we vol positieve energie begonnen aan dossiers waarbij wij het belangrijk 

vinden om u daarin maximaal te betrekken. Dat is immers voor ons “samen ons dorp zijn”. 

Helaas namen andere partijen de coalitie over en moesten wij als oppositiepartij verder.  

Wij hebben ons daarbij voortdurend sterk gemaakt om inwoners iedere keer opnieuw te betrekken bij 

of juist een hoofdrol te geven in belangrijke dossiers die ons allemaal aangaan. 

In de afgelopen periode hebben we onder andere de volgende punten bereikt: 

 

• De realisatie van de invoering van de transities in de zorg, waarbij Son en Breugel er ook 

landelijk positief uitspringt op behoud van kwaliteit van onze thuiszorg en begeleiding 

• Inspraak / betrokkenheid van de inwoners op allerlei projecten/dossiers vergroot bv. Centrum 

Son, Centrum Breugel en Sonniuspark 

• Het ondoordacht slopen/afbreken van het (cultureel historisch)kerkgebouw voorkomen 

• het ontwerp van het MFA in de vorm tegengehouden door het ondersteunen van betrokken 

inwoners en daarmee afdwingen van een draagvlakonderzoek 

• Opknappen Vestzaktheater waardoor dit wellicht behouden kan blijven 

• Realisatie van een aantal nieuwe scholen 

• Invoering van een financiële ondersteuning voor het zwemonderwijs 

• Initiatief voor een alternatieve aanpak van het reststrokenbeleid 

• Een duidelijk standpunt vanuit Son en Breugel tegen de realisatie van de Ruit om Eindhoven 

• Gedwongen verhuizing van school de Krommen Hoek voorkomen (ouders van de 

Krommenhoek ondersteund totdat ook zij zich gehoord wisten) 

• Een duidelijk standpunt voor een zelfstandig Son en Breugel in 2016. Dat is nu door een 

positief kritische rol gevolgd door een standpunt van Son en Breugel tegen een (gedwongen) 

met Eindhoven of Nuenen. 

• Voorkomen dat de eigen bijdrage WMO werd verhoogd. De eigen bijdrage WMO is niet 

verhoogd. 

• Opknappen bosgebied West, aanleg rolstoelpaden en oversteek Bestseweg 

Uiteraard hebben we gewerkt aan nog vele andere onderwerpen. Zo zijn er verschillende 

bestemmingsplannen gewijzigd en hebben we beleid ontwikkeld rondom de Jeugdzorg, Participatie en 

onze subsidies.  

Dit alles heeft niet kunnen voorkomen dat in 2016 onze toenmalige coalitiepartner Dorpsbelang een 

einde heeft gemaakt aan een succesvolle samenwerking.  

Dat spijt ons, maar gelukkig hebben we vele van de hierboven genoemde punten ook daarna nog 

kunnen bereiken. Niet in de laatste plaats door steun vanuit onze mede-inwoners. 
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3 Waardoor laat DorpsVISIE zich leiden? 

 

3.1 Wie zijn wij? 

 

Gewoon, inwoners van Son en Breugel net als u! 

Inwoners die vinden dat we in ons kleine dorpje het samen beter voor elkaar kunnen krijgen dan in 
een grote stad. Dat de afstand tot het gemeente bestuur zo kort en toegankelijk moet zijn, dat we 
democratisch tot besluiten komen door naar elkaar te luisteren. Ook de menig van een minderheid 
wordt meegewogen. Open en transparant. Als we het niet met elkaar eens zijn, spreken we dat met 
respect uit.  

DorpsVISIE Son en Breugel is een politieke partij voor iedereen, een open groepering 

DorpsVISIE Son en Breugel, kortweg DorpsVISIE, is een plaatselijke politieke partij in Son en Breugel. 
Wij zetten ons al 50 jaar actief in voor de specifieke belangen van ons dorp. Wij zijn onafhankelijk van 
een landelijke partij en onze leden hebben dan ook verschillende landelijke politieke voorkeuren. 
 
Niet alleen in de politiek, maar ook binnen het rijke verenigingsleven, scholen of anderszins in ons 
dorp zijn onze leden al vele jaren actief met vele andere inwoners. 
Wij staan middenin ons dorp. Eerst als buurman of vrijwilliger en dan pas als bestuurder of politicus. 
Daarmee vormen wij een mooie afspiegeling van ons dorp en houden zo voeling met wat er leeft. 
Onze leden zetten zich in voor een leefbaar en economisch gezond dorp. 
 
Alle inwoners van Son en Breugel kunnen met ons – al dan niet individueel - hun reactie of mening 
delen over onderwerpen die hen aangaan of waarbij zij zich betrokken voelen. Iedereen is welkom op 
de fractie- / achterbanvergaderingen van DorpsVISIE.  
Daarnaast zoekt DorpsVISIE zelf contact met inwoners van ons dorp.  
Wij vinden het belangrijk, dat we actief samen optrekken in ons dorp. 
Ook worden zo inwoners in een vroeg stadium bij de besluitvorming betrokken. 
 

Wij staan middenin ons dorp. Eerst als buurman of vrijwilliger en dan pas als 

bestuurder of politicus. 

 

DorpsVISIE staat voor visie en vernieuwing 

In DorpsVISIE zit heel bewust het woord visie. Want wij hebben een duidelijke mening over hoe een 
gemeente bestuurd moet worden. Dat doen wij vanuit een bepaalde grondhouding. Die grondhouding 
is gebaseerd op een aantal belangrijk waarden zoals kritisch zijn naar onszelf en anderen. Eerlijk in ons 
werk en de omgang met anderen. En met een ‘open mind’ staan we open voor ideeën en meningen 
van anderen ook als we het er niet mee eens zijn. Respectvol omgaan met ons dorp en haar inwoners 
door echt te luisteren en het gesprek aan te gaan. En ook iets doen met de inbreng. Verbinding 
zoeken met elkaar betekent voor ons zo veel mogelijk mensen betrekken bij het ontwikkelen van 
ideeën. Ook, of juist, met diegenen die dat anders niet zo snel zouden doen of durven. Zuinig omgaan 
met ons cultureel erfgoed. Realistisch zijn in het ontwikkelen van plannen voor ons dorp; wij gaan niet 
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voor groot en duur, maar voor de dorpse maat en betaalbaar. Met oog voor duurzaamheid en milieu. 
En natuurlijk breed gedragen door de inwoners van Son en Breugel 
 
Het hebben van een duidelijke visie helpt ons bij het bepalen van ons doel en onze koers. Een visie 
helpt bovendien om na degelijke planvorming met onze verenigingen, vrijwilligers en mede inwoners 
gemotiveerd en weloverwogen aan de slag te gaan. Vanuit de overtuiging: Eerst denken dan doen! 
 
Wij zijn ook vernieuwers. Niet alleen begaande paden bewandelen, maar voor nieuwe vragen ook 
nieuwe antwoorden durven te omarmen. Dat gaat niet zomaar. Daar hebben we juist de kennis en 
ervaring van de inwoners van ons dorp bij nodig.  
  
Een visie hebben, betekent bovendien dat je die af en toe durft bij te stellen. Door te leren van de 
lessen uit het verleden en door de inbreng van anderen van mening durven te veranderen. Bij iedere 
afweging opnieuw. Zelfs als de uitvoering van een plan al is begonnen. Beter ten halve gekeerd, dan 
ten hele gedwaald! 
 

Een duidelijke visie helpt ons bij het bepalen van ons doel en koers. Vanuit de 

overtuiging: Eerst denken dan doen! 

 

DorpsVISIE is een lokale partij 

DorpsVISIE is een Son en Breugelse partij die niet is gebonden aan een landelijke partij of ideologie.  
Zo kunnen wij ons beleid beter afstemmen op de wensen van de inwoners en de actuele 
ontwikkelingen in ons dorp. 
De leden van DorpsVISIE zijn zeer betrokken en makkelijk te vinden. Bijvoorbeeld tijdens één van de 
vele activiteiten in ons dorp. Of gewoon via de mail. 

De leden van DorpsVISIE zijn zeer betrokken en makkelijk te vinden. 

 

DorpsVISIE is een betrouwbare partner 

DorpsVISIE is een partij die staat voor visie en concrete doelen. Daar mag iedereen in Son en Breugel 
op rekenen. De afgelopen jaren hebben we veel bereikt. Kijk maar eens in hoofdstuk twee van dit 
programma.  
Dankzij al die ontwikkelingen en investeringen hebben we een financieel gezonde gemeente 
opgebouwd.  
 
Betrouwbaar zijn betekent voor ons ook dat wij uitdrukkelijk op zoek zijn naar de inbreng van 
betrokken organisaties, verenigingen en inwoners en meenemen in wat wij doen. En dat het daarna 
niet stil blijft en zij actief ook terugkoppeling ontvangen. 
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De afgelopen jaren hebben we veel bereikt. Samen met u. 

Geef ons daarom opnieuw het vertrouwen voor de komende jaren! 

3.2 Wat is ons doel 
DorpsVISIE wil dat iedereen in Son en Breugel in een prettige omgeving kan wonen, werken en 

ontspannen. Daarvoor is het belangrijk deze gezonde sociaal, maatschappelijke samenhang in Son en 

Breugel te behouden en te verstevigen. Wij willen sturen op innovatie en economische groei door een 

betere samenwerking tussen bedrijven, scholen, gemeente en gemeenschap. Onder die laatste vallen 

ook de vele professionele en vrijwillige organisaties en verenigingen. We zijn lokaal gericht, maar 

zoeken actief de samenwerking met anderen in de regio. Zodat de (zelf-)redzaamheid en daarmee de 

weerbaarheid onder jong en oud toeneemt en we met elkaar veranderingen en uitdagingen in onze 

samenleving aankunnen. 

 

3.3 Waar staan we voor: Onze uitgangspunten 
 
Uit onze visie halen we onze uitgangspunten.  
Wij willen er voor zorgen dat: 
 

1. Inwoners van Son en Breugel centraal staan en in een vroeg stadium worden 

betrokken bij plannen en uitvoering. 

2. Burgerinitiatieven worden ondersteund en als voedingsbodem dienen voor beleid.  

3. Kracht en ervaring worden gebundeld. Jongeren, ouderen, bedrijfsleven, verenigingen 

en maatschappelijke organisaties kunnen veel van elkaar leren en samen meer 

bereiken. 

4. Welzijn, zorg en werk met vernieuwende ideeën worden geïntegreerd, vervelende 

administratieve rompslomp wordt verminderd en mensen zich daadwerkelijk voelen 

gesteund. Op wijk niveau, waarbij jong en oud kunnen worden ondersteund in de 

eigen omgeving.  

5. Voorzieningen en subsidies gericht zijn op en ter ondersteuning van onze inwoners, 

waarbij beiden makkelijk te vinden zijn. 

6. Accommodaties en ook schoolgebouwen een algemeen belang dienen.  

7. Verenigingen ondersteund worden om zich op ‘hun doelen’ te richten. Drempels 

worden weggehaald en samenwerking wordt gestimuleerd. 

8. Gebruik gemaakt kan worden van alternatieve en innovatieve oplossingen. Bijv.: via 

internet bestellen van boodschappen en buurtzorg. In een Wifi toegankelijk dorp. 

9. Er een gezonde mix van jonge en oudere inwoners is door geschikte en beschikbare 

huisvesting en voorzieningen. 

10. Son en Breugel een veilige en verzorgde omgeving, ook op wijkniveau, is, waarin ook 

het groen voldoende ruimte krijgt. 
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11. Het bedrijfsleven, onder andere op Ekkersrijt, onze middenstand en onze horeca 

worden gewaardeerd en gefaciliteerd en betrokken zijn bij ontwikkelingen in Son en 

Breugel. 

12. Son en Breugel een zelfstandig dorp met een krachtige eigen(zinnige) samenleving is 

en blijft. 

13. Er sprake is van een stevige samenwerking in de regio die zorgt voor meerwaarde en 

resultaat. We leven niet op een eiland en werken samen met andere gemeenten waar 

het nodig is, maar wel vanuit de eigen kracht van onze samenleving. 

14. Kwaliteit en niet alleen de kosten leidend zijn bij aanbestedingen (bijvoorbeeld voor 

de zorg). 

15. Er synergie is tussen beleidsterreinen.  

Een voorbeeld is dat de zorg en dienstverlening voor ouderen zodanig wordt 

ontwikkeld, dat de ervaring, kennis en methoden ook voor andere groepen kan 

worden ingezet. Zoals het bouwen van levensloopbestendige woningen. 

16. Ons gemeentebestuur middenin de samenleving blijft staan; stimuleert en hulp biedt 

waar nodig. Steeds op zoek naar de balans tussen waar mensen zelf 

verantwoordelijkheid kunnen nemen en waar een beroep op de lokale overheid 

gewenst of noodzakelijk is. 

 

 

 

Inwoners van Son en Breugel staan centraal en worden in een vroeg stadium 

betrokken bij plannen en uitvoering. 

 



 

 
Verkiezingsprogramma 2018 DorpsVISIE Son en Breugel        Pagina 9 van 11 

 

 

4 Wat wij de komende jaren in ieder geval willen aanpakken 
 
We hebben onze visie en uitgangspunten voor de komende vier jaar uitgewerkt in zestien concrete 

punten, waarmee we aan de slag gaan. Uiteraard staat de wereld niet stil. Onze visie en 

uitgangspunten zullen steeds de basis vormen bij nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken.  

1. Samen optrekken voor ons Dorp. De afgelopen jaren lijkt de kloof tussen ons 

gemeentebestuur en onze inwoners en ondernemers gegroeid.  

Wij werken aan een herstel van vertrouwen door weer samen op te trekken in het bedenken 

en realiseren van de plannen voor, met en in ons dorp.  

2. Aanpak vereenzaming: Samen ons Dorp Zijn! Buurtgenoten actief met elkaar verbinden door 

bijvoorbeeld nadrukkelijker ondersteuning van de wijkactiviteiten, zoals van Son en Breugel 

Verbindt. Bovendien kunnen ouderen met de juiste ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig 

en betaalbaar kunnen blijven wonen in de eigen omgeving. 

3. Goede jeugdzorg: einde aan de administratieve rompslomp en één gezin, één loket. Dit wordt 

versterkt door een betere samenwerking tussen gemeente, scholen, verenigingen en 

bedrijfsleven.  

4. Betaalbare huisvesting voor jong en oud. Voor ons vergrijzende dorp is het van het grootste 

belang dat jongeren al dan niet met een beperking zich hier willen en kunnen vestigen. 

5. Een Dorpshuis in het centrum. Een levendig centrum Son, met een aantrekkelijk kerkplein en 

een dorpshuis. Behoud en herbestemming van het bijzondere gebouw van de St. Petrus 

Bandenkerk nemen we daarbij als uitgangspunt.  

6. Breugel Bruist. Omwonenden, ondernemers en andere organisaties maximaal de gelegenheid 

krijgen om mee te denken. Alleen dan wordt er iets gerealiseerd dat kan rekenen op een 

breed draagvlak van alle gebruikers. 

7. Toekenning subsidies Een goede en eerlijke subsidieregeling voor al onze verenigingen en 

maatschappelijke organisaties zowel voor activiteiten als betaalbare huisvesting.  

Die laatsten worden zoveel mogelijk energieneutraal. 

8. Samen ons dorp zijn. Goede ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers. Zij kunnen dag 

en nacht terugvallen op een gemeentelijk steunpunt voor hulp of een goed gesprek. 

9. Afvalinzameling opnieuw inrichten. Als blijkt dat afvalscheiding bij een verwerker zinvoller en 

goedkoper is, dan stoppen we met het gescheiden afval. 

10. Kringloopwinkel binnen de gemeente Son en Breugel. Wij willen deze winkel absoluut 

behouden in Son of Breugel op een goed toegankelijke plek. De kringloopwinkel biedt aan veel 

mensen werk die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en draagt bij aan een gevarieerd 

winkelaanbod.  

11. Parkeerproblemen Aanpak van de parkeerproblemen in oudere wijken van Son en Breugel en 

de centra. Oorspronkelijk zijn de wijken ingericht op 1,1 auto per huishouden is er inmiddels 

veel meer capaciteit nodig om alle auto’s te parkeren. De overlast en ergernis gaan we 

oplossen in overleg met bewoners en ondernemers. 

12. Werk voor iedereen Samen met het bedrijfsleven zoeken we naar werkervaringsplaatsen voor 

mensen die door omstandigheden buiten het werkproces zijn geraakt.  

13. Aanpakken onveilige verkeerssituaties. Wij willen o.a. de slechte verlichting bij 

oversteekplaatsen in de Nieuwstraat, onveilige fietsoversteken op de Boslaan en de kruising 
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Europalaan/Boslaan aanpakken, zodat daar veilige  verkeerssituaties ontstaan. Hetzelfde geldt 

voor verkeerssituaties en verlichting de oversteekpaden bij onze scholen. 

14. Son en Breugel is een groene gemeente. Het groene imago van onze gemeente moet worden 

versterkt, met name in onze centra, grote openbare ruimten en bij openbare gebouwen in 

onze gemeente. 

15. Zelfstandig Son en Breugel We blijven ons inzetten voor behoud van onze zelfstandigheid. 

DorpsVISIE betreft is de nabijheid van bestuur belangrijk. De aanvullende kosten vinden we 

daarbij tot op redelijk niveau acceptabel. Geen fusie met Nuenen en/of Eindhoven de 

komende jaren. Son en Breugel is sterk genoeg om op eigen benen te staan. Door 

samenwerking in de regio te intensiveren zijn we in staat een stevig bestuur te organiseren.  

16. Gezonde financiële gemeente We staan er financieel goed voor. Dat moet zo blijven Dus zinvol 

investeren en geen geldverspilling aan dure projecten zonder plan of draagvlak maar 

realistisch zijn en kijken naar de werkelijke behoeften van de inwoners. 

 

 

 

 

 

 

 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Samen ons Dorp zijn! 



 

 
Verkiezingsprogramma 2018 DorpsVISIE Son en Breugel        Pagina 11 van 11 

 

5 Team DorpsVISIE voor de periode 2018-2022: onze kandidaten 
 

Een nieuwe periode staat voor de deur. Ook een periode waarin ervaren raadsleden worden 

aangevuld met nieuwe, enthousiaste kandidaten die ook nieuwe en frisse inzichten inbrengen.  

Onze raadsleden worden gesteund door de leden van onze vereniging. Allemaal brengen ze hun eigen 

kennis en ervaring in. Daarmee zijn we niet zomaar een lijst. We zijn een team en we verdelen de 

taken, zodat we alle onderwerpen de aandacht kunnen geven die ze verdienen.  

U kunt met ons meedoen ook als u niet de politiek of het bestuur in wilt. Als vereniging staan ook wij 

open voor leden en heeft u toch de kans om mee te doen en te praten met onze raadsleden en 

bestuurders. Wij nodigen u graag uit uw vragen, ideeën en kennis met ons te delen. 

Ons team voor de komende periode en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 

maart 2018: 

 Naam  

1 Hr. Remco Heeren 

2 Mevr. Helga Helders 

3 Hr. Jelle de Jong 

4 Hr. Frans Meulenbroeks 

5 Hr. Theo Groenemans 

6 Hr. John Frenken 

7 Hr. Jos de Bruin 

8 Mevr. Madelon Gerbrands 

9 Hr. Bjorn van Eembergen 

10 Mevr. Marianne van der Putte-Verhoeven 

11 Hr. Ton Merks 

12 Hr. Jasper de Bruin 

13 Mevr. Els Voogt 

14 Hr. Riny van Eerd  

15 Hr. Bart Wullems  

16 Hr. Maurice van Doleweerd 

17 Hr. Stephen Philippi 

18 Hr. Frits Helders 

19 Hr. Albert Merks 

20 Hr. Bill Huddleston Slater 

21 Hr. Hub Rutijna 

22 Hr. Wilco Broks 

23 Hr. Johan van Tinteren 

24 Mevr. Nell van Doleweerd 

 


