Verkiezingsprogramma op hoofdlijnen
Gemeenteraadsverkiezingen 2022
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1.

Zeg wat je doet,
doe wat je zegt!

Lokaal perspectief wil een toegankelijk en
transparant bestuur. Een bestuur dat open
staat voor kritiek, laat zien wat het doet en
beloftes nakomt.

Wij zien dat de afstand tussen burger en bestuur de laatste jaren steeds groter is
geworden. Te vaak worden onderwerpen achter gesloten deuren besproken en
te vaak zijn bestuurders niet benaderbaar voor inwoners en bedrijven. Lokaal
Perspectief wil een gemeente die beslissingen maakt met burgers, niet alleen
over burgers. Transparantie!

2.

Woningen voor
inwoners, niet
voor beleggers.

Lokaal Perspectief wil betaalbare woningen,
zeker voor onze jongeren.

Zundert verkeert in woningnood. Een groot deel van deze nood wordt
veroorzaakt door beleggers: die kopen de betaalbare woningen op om deze
vervolgens door te verhuren. Lokaal Perspectief wil het voorbeeld van een
aantal grote gemeenten volgen en een zelfbewonings-plicht invoeren voor
koopwoningen. Goedkoper door het eenvoudiger en sneller maken van
vergunningaanvragen en verminderde beperkende regelgeving.

3.

Huishoudboekje
op orde, maar
niet door
verhoging van
lasten.

Lokaal Perspectief wil dat de gemeentelijke
financien op orde komen zonder dat
inwoners daar extra voor moeten betalen. De
lasten voor burgers en bedrijven mogen van
Lokaal Perspectief met niet meer dan 2% per
jaar stijgen, inclusief inflatiecorrectie.

Financieel staat Zundert er niet best voor. De afgelopen jaren zijn structurele
tekorten opgevuld met incidentele meevallers en verhoging van gemeentelijke
lasten. Lokaal Perspectief wil dat de gemeente orde op zaken stelt door echte
keuzes te maken. Wij willen het voorbeeld van Rucphen volgen en een
maximale lastenstijging per jaar vasleggen. Ook willen we dat de gemeente zich
meer ondernemend opstelt. Zodat de jonge en volgende generatie deze lasten
niet hoeven te dragen!

4.

Ruimte voor
lokale
ondernemers.

Lokaal Perspectief wil locaties aanwijzen
waar lokale ondernemers de ruimte krijgen.

Zundert is een ondernemersgemeente in hart in nieren. Het doet ons daarom
pijn dat steeds meer ondernemers genoodzaakt zijn om zich buiten de gemeente
te vestigen omdat er in Zundert geen geschikte ruimte is. Wij willen dat de
gemeente keuzes maakt en locaties aanwijst.
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5.

Maak werk van
de wegen.

Lokaal Perspectief wil dat de randweg bij
Zundert een rondweg om Zundert wordt. We
willen dat in 2022 een tracebesluit is
genomen. Wij willen onderzoeken of een
rondweg om Rijsbergen haalbaar is.

Goede bereikbaarheid is belangrijk voor inwoners en bedrijven. Lokaal
Perspectief ziet dat de gemeente een hoop kansen heeft laten liggen de
afgelopen periode. De randweg stopt nog steeds bij de rotonde en de
verkeerssituatie in de Bavostraat is belabberd. Wij willen dat de gemeente een
tracebesluit neemt voor Zundert en onderzoekt of een rondweg om Rijsbergen
mogelijk is.

6.

Behoud van
voorzieningen
in elk dorp.

Lokaal Perspectief is voor behoud van zoveel
mogelijk voorzieningen in alle dorpen. Ook
als het goedkoper is om alles op een plek
samen te voegen.

Wij vinden het belangrijk dat alle dorpen hun identiteit behouden. Lokaal
perspectief wil bruisende dorpen, geen slaapdorpen rondom Zundert. Het is
nodig dat voorzieningen en verenigingen zoveel mogelijk behouden blijven.

7.

Bescherm ons
landelijke,
groene
karakter.

Lokaal Perspectief wil het groen, landelijke
karakter van onze gemeente beschermen en
verstening van ons buitengebied voorkomen.

Ons buitengebied geeft ruimte aan ondernemers, natuur, toerisme en recreatie.
Om dit ook in de toekomst mogelijk te maken moeten goede afspraken gemaakt
worden. Wij willen voorkomen dat ons groene karakter verloren gaat door te
grootschalige ontwikkelingen.

