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1. Voorwoord
Met trots presenteert Politieke Partij Blanco haar verkiezingsprogramma. Een programma dat is opgesteld met veel
input vanuit de inwoners van al onze mooie dorpen.
Geen landelijke politieke standpunten, maar lokale zaken bekijken op die manier die daar het best bij past.
De afgelopen jaren is er veel bereikt. Met de economische wind weer een beetje mee zijn de eerste stappen gezet om
onze dorpen op te krikken. In Heesch is het centrum grondig aangepakt. Nu is het zaak om ook in Nistelrode,
Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch de doorgaande routes door het centrum te verbeteren. In het buitengebied is
dringend onderhoud nodig voor verschillende wegen en bermen.
Politieke Partij Blanco heeft zich sterk gemaakt voor de extra bouw van goedkopen huur- en koopwoningen in alle
dorpen. Vooral voor de kleine kernen Vorstenbosch en Loosbroek is het voor de leefbaarheid van groot belang dat er
voldoende betaalbare woningen zijn voor jongeren die in het eigen dorp willen blijven wonen. Op ons initiatief gaat
Bernheze nieuwe wijken gasloos aanleggen. Een noodzakelijke stap naar een duurzame en energieneutrale
gemeente in 2030.
De komende jaren zal er gewerkt worden aan het nieuwe omgevingsplan. We zijn een groene gemeente met veel
agrarisch buitengebied. De veranderingen in de landbouw en de veehouderij willen wij stimuleren. Politieke Partij
Blanco ziet toekomst voor natuur inclusieve landbouw, waarbij economie en ecologie hand in hand gaan.
Innovatieve bedrijven krijgen ruimte om te ontwikkelen terwijl oude stallen gesloopt worden.
Bernheze heeft veel mooie en waardevolle gebieden, zoals bijvoorbeeld De Maashorst, de beekdalen van Aa en
Leijgraaf, de wijstgronden en vele kleine landschapselementen zoals houtsingels, beken en rijen knotwilgen. Deze
gebieden verdienen een betere bescherming. Ons landschap moet afwisselend blijven, en waardevolle gebieden
mogen niet onder het plastic getrokken worden.
Met de juiste afwegingen is er overal in onze gemeente wel een geschikte plek te vinden om te wonen, te werken of
te recreëren. Politieke Partij Blanco wil de komende jaren in overleg met de inwoners de juiste keuzes maken. Want
beleid maak je niet (alleen) op het gemeentehuis. De beste raadgevers zijn toch de mensen die dagelijks in onze
dorpen verblijven. Daarom hechten wij veel aan uw mening.
Marko Konings
Lijsttrekker Politieke Partij Blanco
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2. Dienstverlening en Openbaar Bestuur
Transparantie is erg belangrijk voor het openbaar bestuur. Duidelijkheid naar de inwoners over plannen die op
stapel staan en hen tijdig gelegenheid geven om mee te praten, maken hier deel van uit. Hierdoor verhoog je de
betrokkenheid van de inwoners en krijg je draagvlak voor te nemen besluiten. Met het burgerinitiatief zijn de
inwoners nog beter in staat om zelf punten op de agenda te plaatsen die zij belangrijk vinden. PPblanco is van
mening dat de dienstbaarheid aan de inwoners alsmede de burgerbetrokkenheid ondanks dit alles nog verder
kunnen worden verbeterd.
Zo ziet Politieke Partij Blanco het:
Het gemeentebestuur moet dicht bij de burger staan. Wij zien het als onze taak de afstand tussen burgers en
gemeentebestuur zo klein mogelijk te maken. De digitalisering mag er echter niet toe leiden dat zaken buiten het
gezichtsveld van de inwoners verdwijnen. Gemeentelijke berichten en vergunningsaanvragen dienen in de
weekbladen gepubliceerd te blijven. Hierdoor kan iedereen ze gemakkelijk elke week zien zonder dat ze daarvoor een
website na moeten pluizen. Bovendien moeten betrokken burgers actief benaderd worden wanneer er plannen
ontwikkeld worden die hen rechtstreeks raken.
Het Rijk heeft steeds meer taken bij de gemeente neergelegd. Hierdoor wordt het in een aantal gevallen
noodzakelijk om samen met andere gemeenten beleidsprogramma’s te ontwikkelen en uit te voeren. Maar ook met
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen moet samengewerkt blijven worden. Daarbij dienen
samenwerkingsverbanden tot stand te komen die meer op de inhoud gebaseerd zijn dan op politieke kleur en duur
van een bestuursperiode.
Programmapunten:
•

PPblanco wil deelnemen aan het volgende college.

•

Wethouders benoemen op basis van kwaliteit, waarbij de bezetting 3 FTE is. Parttime invulling is mogelijk
of misschien zelfs wenselijk.

•

De dorpsraden, kerncommissie en actief burgerschap pro-actief betrekken in de besluitvorming en
uitvoering van plannen zoals in het convenant is afgesproken. Het dorpsakkoord met Actief Burgerschap
is wellicht een goede opzet voor de hele gemeente. Met hen ook frequent overleg voeren over plannen en
wensen. We steeds blijven toetsen of de dorpsraden ook voldoende onafhankelijk zijn en beschikken over
een breed draagvlak.

•

Leefbaarheid en levendigheid van de kernen bevorderen. Aanwezige voorzieningen proberen te behouden
of te versterken, zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer, postagentschappen, pinautomaten en
supermarkten.

•

Ruimte bieden voor het burgerinitiatief, waarbij inwoners zelf onderwerpen op de raadsagenda kunnen
plaatsen die zij belangrijk vinden. In het verleden heeft dit al tot goede initiatieven geleid die vervolgens
ook snel zijn uitgevoerd, maar de laatste paar jaren is dit onvoldoende uit de verf gekomen.

•

De onafhankelijke Rekenkamercommissie vervult op verzoek van de raad onderzoek naar het uitgevoerde
beleid en doet aanbevelingen n.a.v. dit onderzoek. PPblanco wil de functie van de Rekenkamercommissie
behouden.

•

Regelgeving waar mogelijk laten vervallen of beperken.
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•

Handhavingsbeleid met betrekking tot vastgestelde regels aanscherpen en zo veel mogelijk onderbrengen
in de portefeuille van de burgemeester teneinde de objectiviteit te waarborgen.

•

De vergadervorm met commissies moet gehandhaafd blijven, zodat kandidaat-raadsleden een gedegen
voorbereiding ondergaan en kwaliteiten uit de samenleving benut kunnen worden. Ook het
meespreekrecht van inwoners, betrokkenen en verenigingen moet behouden blijven. Hierdoor heeft
iedereen de mogelijkheid om zijn belangen rechtstreeks onder de aandacht te brengen.

•

Periodiek een spreekuur houden in gemeenschapshuizen en meer inzetten op digitale dienstverlening.

•

De dienstverlening in het gemeentehuis verbeteren door niet alleen op afspraak te werken maar ook de
mogelijkheid bieden voor ‘vrije inloop’.

•

Samenwerken in de regio waardoor de gemeente niet alleen alle maatschappelijke problemen hoeft op te
lossen, maar in gezamenlijkheid de beleidsvoornemens mee uitwerken. Wel altijd aandacht houden voor
de specifieke lokale behoefte en het eigen beleid.

ppblanco.nl

3. Veiligheid en Verkeer
Dit programma omvat brandweerzorg, rampenbestrijding, verkeersveiligheid en integraal veiligheidsbeleid. De
verkeerssituatie in de diverse kernen kan op een aantal plekken verbeterd worden. Vooral het doorgaande
vrachtverkeer door de kernen zorgt voor veel overlast en onveiligheid.
Zo ziet PPblanco het:
Het grote aantal verkeersbewegingen met de auto in de kernen van onze gemeente dient waar mogelijk beperkt te
worden. De veiligheid van fietsers en voetgangers verdient een hoge prioriteit. Doorgaand vrachtverkeer door de
kernen moet zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Leefbaarheid en veiligheid moeten voorop staan.
Programmapunten:
•

Doorgaande route door Heeswijk-Dinther herinrichten en beter toegankelijk/begaanbaar maken voor
langzaam verkeer, zoals voetgangers, fietsers en mensen met een kinderwagen, rolstoel of rollator.
Bredere voetpaden. De geplande oplevering (eind 2021) niet steeds doorschuiven maar naar voren halen.

•

Het doorgaande verkeer door Heeswijk-Dinther ontmoedigen en vrachtverkeer verbieden (met
uitzondering van bestemmingsverkeer).

•

Herinrichten delen van Laar in Nistelrode, en diverse trottoirs richting het centrum verbeteren

•

De Kerkstraat en Heuvel in Vorstenbosch herinrichten en minder aantrekkelijk maken voor doorgaand
(vracht)verkeer.

•

In Loosbroek maatregelen treffen om de snelheid op de Schaapsdijk en de Krommedelseweg terug te
brengen.

•

Zorgen voor goede en veilige ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties, zowel voor auto’s als voor
voetgangers en fietsers. Niet alleen ín de nieuwe wijk, maar ook het wegennetwerk daaromheen richting
scholen, winkels en sportterreinen erbij betrekken.

•

Voor de noordelijke ontsluiting van de nieuwe wijk Rodenburg in Heeswijk-Dinther een nieuwe route
creëren richting industrieterrein ’t Retsel, die vervolgens aansluit op de nu nog ontbrekende vierde poot
van de rotonde op Beugt.

•

Terugdringen van zo veel mogelijk (vracht)autoverkeer uit alle kernen.

•

Openbaar vervoer moet in alle kernen beschikbaar blijven, ook zoveel mogelijk tussen de kernen onderling.
Zowel de buurtbus als de reguliere lijndiensten. Aandringen bij de provincie op het grote belang hiervan
voor met name de schoolgaande jeugd en de ouderen.

•

Het uitvoeren en evalueren van het mobiliteitsplan in overleg met alle betrokken maatschappelijke
organisaties, zoals IPG, KBO’s, OOB en buurtverenigingen en dorpsraden.
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•

De proef met gescheiden wegen voor fietsers en landbouwverkeer tussen Loosbroek en Vorstenbosch
(Kampweg versus Berkenvenseweg) na een jaar evalueren. Bij onvoldoende resultaat alsnog gaan voor een
vrijliggend fietspad langs de Kampweg.

•

In het parkeerbeleid de kort parkeerders voorrang geven boven lang parkeerders; instellen van een
verplichte parkeerschijf (blauwe zone) daar waar dit nodig is in alle kernen.

•

Fietspaden goed onderhouden en daar waar mogelijk gescheiden van de rijbanen aanleggen. Vooral
aandacht voor veilige fietsverbindingen tussen de kernen onderling.

•

Voetpaden goed onderhouden en waar nodig aanpassen, ook met kinderwagens, rolstoelen en rollators
moeten deze goed begaanbaar zijn.

•

Voorkomen dat er obstakels op fiets- en/of voetpaden zijn. Ook de eigenaren van overhangend of zicht
beperkend groen aanspreken op onveilige situaties. Waar nodig handelend optreden.

•

Het goed bijhouden van bermen en straatkanten om de verkeersveiligheid te verhogen. Buiten de kom
meer grasbetontegels aanleggen om kapot rijden van de bermen tegen te gaan.

•

Daar waar nodig de drempels onderhouden en/of aanpassen aan de toegestane snelheid.

•

Creëren van voldoende veilige en goed verlichte oversteekplaatsen (zebrapaden) waar dit gewenst is. Reeds
aanwezige zebrapaden op een aantal plaatsen beter zichtbaar maken waardoor de veiligheid voor
voetgangers wordt verhoogd.

•

Brandgangen veilig inrichten en voorzien van goede openbare verlichting.

•

De openbare verlichting in het buitengebied zo veel mogelijk dynamisch maken, sensoren kunnen dan zien
wanneer er iemand aankomt. Verlichting brandt dan alleen (op volle sterkte) wanneer dat nodig is.

•

Handhavingsbeleid omtrent verkeer en brandveiligheid versterken en vaker uitvoeren.

•

Inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) evalueren en waar mogelijk meer samenwerken
met andere gemeenten.

•

In overleg met politie, inwoners er nog meer op attenderen dat inbraakpreventie niet alleen voor het
persoonlijke gevoel van veiligheid zorgt, maar een veiliger klimaat kan creëren voor een hele buurt door dit
gezamenlijk aan te pakken. Buurt WhatsApp is hier een goed voorbeeld van.

•

We moeten werken aan het weerbaar maken van het lokale bestuur en de samenleving tegen
ondermijnende criminaliteit. Dit willen we doen door burgers voor te lichten en de meldingsbereidheid te
verhogen. Maar ook zal gekeken moeten worden of de lokale regelgeving voldoende is zodat
ondermijnende criminaliteit voorkomen kan worden.
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4. Economische Zaken
Bernheze is gebaat bij een gezond ondernemersklimaat, waarbij aandacht is voor zowel de ondernemers als de
werknemers. Van oudsher is Bernheze een plattelandsgemeente met veel landbouw, veeteelt en aanverwante
bedrijven.
Daarnaast kent Bernheze een drietal lokale bedrijventerreinen en is het bedrijventerrein Heesch-West met een
regionale functiebestemming in ontwikkeling.
Zo ziet PPblanco het:
PPblanco staat voor een goed en evenwichtig economisch klimaat waarbij onder voorwaarden meegewerkt wordt
aan regionale wensen om een regionaal bedrijventerrein in te richten. Belangrijkste voorwaarde is, dat dit niet ten
koste gaat van de lokale gemeenschappen, in het bijzonder de kern Heesch. De verkeersveiligheid mag niet in het
geding komen, een dubbele ontsluiting is hiervoor daarom noodzakelijk.
De gezondheid van de inwoners staat voor PPblanco voorop! Hieraan zal bij de vaststelling van het
bestemmingplan dan ook duidelijk aandacht geschonken moeten worden.
Programmapunten
•

Ten aanzien van het Regionaal Bedrijventerrein Heesch- West :
o
o
o
o
o

Het uitvoeren van een gezondheid- effectscreening (GES) bij het opstellen van het
bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Heesch-West.
Als grondgebiedgemeente dienen wij een hele dikke vinger in de pap te hebben.
Het beperken van de toelaatbaarheid van bedrijven in belastende milieu- categorieën en
de maximaal toegestane categorie bedrijven vaststellen op categorie 4.2.
Verkeersoverlast op de Cereslaan voorkomen door het tijdig aanleggen van een dubbele
ontsluiting van het industrieterrein
Het regionale bedrijventerrein moet zich onderscheiden op het gebied van
duurzaamheid, waarbij aandacht moet zijn voor de 3 P’s (people, planet en profit).

•

Het in stand houden van de huidige voorzieningen op de bestaande lokale bedrijventerreinen en waar
nodig verbeteren om te voorkomen dat daar leegstand gaat ontstaan. Bedrijven stimuleren en
ondersteunen om zich hier te vestigen.

•

De uitbreiding van ’t Retsel voortvarend oppakken en daarmee de opmaat geven voor de aanleg van de
‘vierde poot’ van de rotonde voor de verdere ontsluiting van het achterland en de nieuwe wijk Rodenburg.

•

In de centra leegstand van winkelpanden zo veel mogelijk voorkomen door samen met pandeigenaren op
een creatieve manier eventuele andere invulling te realiseren. De gemeente moet ook buiten de kaders
durven denken en hiervoor openstaan, zo nodig meewerken aan (tijdelijke) andere bestemming. Als
voorbeelden het oude pand van de Coöp in Heeswijk-Dinther en de locatie Brouwershoeve in Nistelrode.

•

In Nistelrode de komst van een tweede supermarkt stimuleren. Gezien de huidige verkeers- en
parkeerdrukte in het centrum heeft een locatie buiten het kernwinkelgebied de voorkeur.

•

De nieuwe omgevingsvisie en het omgevingsplan met inbreng van zo veel mogelijk belanghebbenden
vaststellen. Nadruk op een gezonde leefomgeving voor iedereen, en ruimte voor een goede mix van
landbouw, wonen en recreatie en toerisme.

•

Het koesteren van bestaande agrarische bedrijven in het buitengebied, maar wel toezien op een juiste
naleving van de geldende wetgeving door deze ondernemers, in het bijzonder ten aanzien van de
toepassing van luchtwassers, geurbeleid, fijnstofemissie, de inpassing door aanplant van groen, enz.
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•

Agrariërs met innovatieve ideeën kansen geven, ook wanneer daarvoor aanpassing van de regelgeving
nodig is.

•

Het bevorderen van de komst van andersoortige economische ontwikkelingen dan agrarische bedrijven in
het buitengebied, zoals recreatie en toerisme, gebruik makend van de potenties die ons erfgoed heeft. Ook
kleine ambachtelijke bedrijven in kernrandzones moeten mogelijk zijn. Voorwaarde bij dit alles is wel dat
de natuur in acht genomen wordt en dat de opgebouwde rechten van bestaande bedrijven gerespecteerd
worden.

•

Daar waar mogelijk Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) gebruiken voor bovengenoemd punt.
Overtollige VAB zoveel mogelijk slopen, bijvoorbeeld via staldering. Op die manier worden er oude stallen
gesloopt wanneer er milieu- en diervriendelijke nieuwe stallen gebouwd worden.

•

Het in goed overleg met ondernemers(verenigingen) komen tot gewenst beleid om de economische groei
en werkgelegenheid te bevorderen. Te denken valt bijvoorbeeld aan stageplekken, werkervaringsprojecten,
deelname mensen met een beperking, social return. Maatschappelijk verantwoord ondernemen ook bij
andere bedrijven stimuleren.

•

Lokale ondernemers de kans geven om te participeren in lokale projecten en aanbestedingen.

•

Mogelijkheden onderzoeken om het nieuwe glasvezel netwerk te gebruiken om een dekkend wifi-netwerk
te creëren, waar inwoners en recreanten ook buitenshuis gebruik van kunnen maken.

•

In AgriFoodCapital meer focus aanbrengen. Door te veel onderwerpen op te pakken wordt er nu te weinig
bereikt. Extra aandacht voor klimaat en milieu en de transitie van de landbouw.
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5. Openbare Ruimte
De openbare ruimte omvat het beheer en instandhouding van wegen, pleinen, groen en waterpartijen. Deze zaken
zijn belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde, de leefbaarheid van de eigen wijk, de kernen en de gemeente als
geheel. De onderhoudstoestand van de wegen is de laatste jaren als gevolg van de bezuinigingen achteruit gegaan,
daarin willen we nu weer een inhaalslag gaan maken. Daar waar de toestand van wegen of trottoirs te wensen
overlaat, moeten direct verbeteringen aangebracht worden.
Zo ziet PPblanco het:
PPblanco staat voor een goed onderhoud van wegen, fietspaden, trottoirs en pleinen. Het dient een hoge prioriteit
te hebben om hiervoor voldoende middelen ter beschikking te hebben. Straten, wijken en pleinen moeten voor de
mensen een plezier zijn om te wonen en verblijven. Speelvoorzieningen en groen maken daar ook zeker deel van uit.
Programmapunten:
•

Het herinrichten van plein 1969 in Heeswijk-Dinther voortvarend uitvoeren,en de invulling van het
omliggende gebied (Raadhuisplaza, Sint Servatiusstraat, Hoofdstraat) zo snel mogelijk oppakken
waardoor een aantrekkelijker centrum ontstaat.

•

Onderhouden en creëren van voldoende veilige en goed verlichte oversteekplaatsen (zebrapaden) waar dit
gewenst is.

•

Verbeteren van trottoirs in diverse kernen, vooral voor ouderen en mensen met een kinderwagen, rollator
of rolstoel vormen deze nu vaak letterlijk een struikelblok.

•

Het bevorderen van de gladheidbestrijding, met name waar kwetsbare groepen als senioren en/of mensen
met een beperking veelvuldig verblijven.

•

Prioriteit geven aan het onderhoud van de fietspaden, trottoirs en slechte weggedeelten in de wijken,
zodra dit zich voordoet.

•

Toezien op goed begaanbare fietspaden en daar waar mogelijk zogenaamde “fietsstraten” realiseren.
Aanleg van het Bernhezer gedeelte van de fietsstraat Oss-Veghel.

•

Bevorderen van veilige fietsverbindingen tussen de kernen onderling.

•

Bevorderen dat er goede fiets- en wandelverbindingen komen vanuit de kernen naar natuurgebied de
Maashorst. Zorgen voor duidelijke bewegwijzering.

•

Bij nieuwe ontwikkelingen voldoende ruimte voor speelgelegenheden creëren, passend bij de
leeftijdsopbouw in de wijk.

•

Frequent en beter onderhoud van de speelvoorzieningen en trapveldjes in de wijken.

•

Op diverse locaties bewegingsapparatuur aanbrengen voor jong en oud.
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•

Met behulp van burgerparticipatie komen tot een hoger niveau van groenvoorzieningen, op diverse
plaatsen zijn groenstroken aan vernieuwing toe. De wens van inwoners m.b.t. inrichting en beplanting
moet mede doorslaggevend zijn. Hierdoor kan een buurt of wijk zelf een ongewenste kaalslag voorkomen.

•

Het blijven betrekken van belanghebbende organisaties als IPG en KBO’s en OOB bij de ruimtelijke plannen
en de definitieve inrichting daarvan, als onderdeel van de All-Inclusive opzet, ofwel de Lokale Agenda 22.
Voorzieningen, zoals winkels en eerstelijns zorg moeten toegankelijk en bereikbaar zijn.

•

De verblijfsvoorzieningen in de winkelgebieden zodanig inrichten c.q. bij ondernemers stimuleren, dat een
langer verblijf dan het uitsluitend doen van boodschappen aantrekkelijk is ( bijv. door tenminste zorgen
voor beschikbaarheid van zitgelegenheden en sanitaire voorzieningen ).

•

Brandgangen veilig inrichten en voorzien van goede openbare verlichting.

•

Het bestrijden van zwerfafval door middel van voorlichting, voldoende afvalbakken, de inzet van
toezichthouders en participatie van (buurt)verenigingen.

•

Zorgen voor voldoende honden-uitlaatplaatsen, en deze ook frequenter schoonmaken.
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6. Cultuur, Recreatie en Sport
Bernheze is een levendige gemeenschap met een grote rijkdom en verscheidenheid aan cultuurhistorie en erfgoed.
Samen met de rijke natuur is het een ideale uitvalbasis voor recreatie, zowel voor de inwoners zelf als voor toeristen.
De kernen beschikken over vele sport- en andere verenigingen die ervoor zorgen dat de inwoners dicht bij huis hun
vrije tijd kunnen besteden.
Zo ziet PPblanco het:
De subsidie van een vereniging moet op maat gesneden zijn. Een vereniging die inkomsten heeft uit bijvoorbeeld
een eigen kantine, heeft uiteraard een heel ander financieel plaatje dan een vereniging die dit niet heeft. Jaarcijfers
moeten dus meer dan nu het geval is, mede bepalend zijn voor de hoogte van de subsidie. Op die manier komt de
subsidie bij de verengingen die deze het hardst nodig hebben.
Programmapunten:
•

Het herzien van het subsidiebeleid en aanbrengen van verfijningen of verbeteringen waar dit gewenst is,
waarbij in overleg met verenigingen wordt beoordeeld of een meer onafhankelijke positie van de gemeente
kan worden verwezenlijkt.

•

Geen bezuinigingen doorvoeren die de jeugdleden van verenigingen treffen. De jeugd moet laagdrempelig
deel kunnen nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Contributies dienen daarvoor betaalbaar te
blijven voor iedereen, desnoods via lokale ondersteuning.

•

Besturen van verenigingen ondersteunen, de groep vrijwilligers wordt steeds kleiner waardoor de druk op
hen steeds hoger wordt.

•

Wij vinden dat alle vrijwilligers van verenigingen die met jeugdleden werken dienen te beschikken over een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Zo nodig kan de gemeente hier financiële ondersteuning bij bieden.

•

Bestaande sportvoorzieningen in de kernen behouden.

•

Bij vervanging van kunstgrasvelden kiezen voor een variant zonder schadelijke rubberkorrels.

•

Voor de nieuw aan te leggen tennisbanen in Loosbroek een locatie vinden die breed gedragen wordt door
de gemeenschap en waarbij er geen kapitaalsvernietiging plaatsvindt.

•

Realisatie van de nieuwe gymzaal aan De Stuik in Vorstenbosch, in samenhang met de herinvulling van
het vrijgekomen terrein. Het trapveldje aan de Eggerlaan in Vorstenbosch voorzien van kunstgras,
waardoor dit het hele jaar te gebruiken is

•

Het bevorderen van deelname aan muziekonderwijs. Subsidie voor harmonie en fanfares blijven uitkeren
zodat ze zelf het muziekonderwijs in kunnen kopen.

•

Ondersteunen van de openbare bibliotheek zodat het lenen van boeken in alle kernen van onze gemeente
gewaarborgd blijft.
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•

Het ondersteunen en waar mogelijk bemiddelen en/of faciliteren van wagenbouwers van de
carnavalsverenigingen om geschikte bouwlocaties te krijgen. Vrijkomende agrarische bebouwing kan
hiervoor wellicht in aanmerking komen.

•

Het inrichten van veilige speelplekken voor jongeren naar rato van de leeftijdsopbouw van de kinderen in
de wijken.

•

Muzelinck blijven steunen t.b.v. kunst- en cultuuropvoeding binnen onze gemeente.

•

Het belang van kunst, cultuur en cultuurhistorie in brede zin uitdragen en ondersteunen, betrokkenheid en
participatie door onze burgers bevorderen. Naast het inhoudelijke zeer waardevolle ervan voor onze eigen
inwoners, zijn dat ook troeven voor ons als toeristische gemeente.

•

Onder andere de Commissie Kunst en de Bernheze Kunst Kring (BKK) zijn voor ons dan ook van groot
belang.

•

Het bevorderen en in stand houden van jongerenactiviteiten, zoals roefel-dagen, kindervakantieweken, en
de activiteiten die door jongerensoos Imeet, Checkpoint en Bobz georganiseerd worden.

•

Het monumentenbeleid bevorderen en maatschappelijk zodanig integreren, dat het ten gunste van de
leefbaarheid en (economische) vitaliteit van onze dorpen en het buitengebied leidt. Meer geld uit trekken
voor restauratie en het onderhoud van monumentale panden en “opwaardering” cultuurhistorische
waardekaart.

•

Door het bevorderen van eigentijdse ontwikkeling, beter gebruik maken van de potenties van onze
culturele parels als kasteel Heeswijk, de Meijerijsche Museumboerderij, Kilsdonkse molen en die van
Vorstenbosch en Nistelrode, de abdij van Berne, onze dorpskerken en onze grote verscheidenheid aan
(agrarisch) erfgoed.

•

Blijven subsidiëren van De Pas, als huiskamer van Heesche verenigingen, ook als deze samengaat met
Eijnderic en Bibliotheek. Goed afwegen hoe de theaterfunctie behouden kan blijven.

•

Toneelclubs zoals onder andere Kantlijn, Arcadia, Efkes Anders en Verenigde Spelers blijven ondersteunen
en stimuleren.

•

Podiumfunctie in Heeswijk-Dinther zodanig bevorderen, dat grotere lokale producties makkelijker kunnen
worden uitgevoerd.

•

Het grootste natuurtheater van Nederland, De Kersouwe, blijven faciliteren vanuit de gemeente, als
trekpleister voor culturele, kunstzinnige en educatieve uitvoeringen en evenementen.

•

Culturele verenigingen zoals gildes, heemkundeverenigingen, harmonie en fanfares zoveel mogelijk
ondersteunen vanwege hun maatschappelijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze kernen.

•

Het blijven onderkennen van het belang van natuurgebied de Maashorst als recreatief en toeristisch
gebied. Als provinciaal “landschap van allure” is dit ook steeds meer economisch een belangrijk gebied
voor onze gemeente. Vandaar ook financieel hierin blijven investeren.

•

Ook Natuurcentrum De Maashorst (voorheen bezoekerscentrum Slabroek) blijven subsidiëren als
educatief centrum dat jaarlijks bezocht wordt door duizenden schoolkinderen.
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•

Blijven inzetten om de peelrandbreuk en onze wijstgronden samen met de omliggende gemeenten uit te
bouwen tot nationaal Unesco Geopark Peelhorst.

•

Meer aandacht voor de andere natuurgebieden en landschapselementen, zoals onder andere de beekdalen
van de Aa en de Leijgraaf, de Bedafse bergen, de Bleken en het Bomenpark, ook met het oog op de vrije
tijd.

•

In Beekdal De Aa de samenwerking tussen de verschillende partners faciliteren, en concrete samenwerking
uitbouwen naar omliggende gemeenten.

•

Het ontbrekende deel van de wandelroute langs de Aa tussen Berlicum en Veghel zo spoedig mogelijk
aanleggen zodat het gebied veel toegankelijker wordt voor de recreant.

•

Het belang onderkennen van Dier- en Tuinweide in Heeswijk-Dinther en Stal Bertus in Loosbroek in het
kader van educatie en ontspanning.

•

Vakantiepark De Wildhorst moet een vakantiepark blijven. Permanente huisvesting of huisvesting van
arbeidsmigranten hoort hier niet thuis. Initiatieven ondersteunen om het park weer te laten bloeien,
waardoor de toeristen zich weer welkom voelen. Eventueel in afgeslankte vorm.
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7. Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening
Dit programma omvat een groot aantal taken, dat voortkomt uit door de Rijksoverheid vastgestelde wettelijke
regelingen, zoals de gezondheidszorg, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), jeugdbeleid, seniorenbeleid
en het sociaal- , cultureel- en jongerenwerk.
Zo ziet PPblanco het:
PPblanco vindt dat er een scherp onderscheid dient te zijn tussen de initiërende taken van de gemeente en de
uitvoerende en coördinerende taken van de uitvoeringsinstellingen. Een gedegen verantwoording op de prestaties is
op zijn plaats, maar ook samenwerking op basis van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheden.
De komende jaren zal de vergrijzing doorzetten. Dit vraagt op verschillende beleidsterreinen om aandacht. Het is
van belang dat senioren mee blijven doen in de samenleving en actief betrokken blijven in hun buurt. Eigen
initiatieven van senioren dienen hierbij ruimte te krijgen en eventuele blokkades die deze eigen initiatieven in de
weg staan, moeten worden weggenomen. De seniorenverenigingen, zoals de KBO-afdelingen in de diverse kernen,
hebben een belangrijke stimulerende en ondersteunende rol bij de ontwikkeling van eigen initiatieven door senioren
en bij het signaleren van zaken die om verbetering vragen. Hierdoor zijn de seniorenverenigingen tevens
gesprekspartner. In de gemeente Bernheze werken de seniorenverenigingen op een uitstekende manier samen in het
Ouderen Overleg Bernheze (OOB).De Wet Publieke Gezondheidszorg geeft de gemeente de taak om op
systematische wijze ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van zowel ouderen als jongeren en van
gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren te volgen en te signaleren. Zo is o.a. de ouderenmonitor van de
GGD hierbij een belangrijk instrument. Samenwerking in de eerste lijn is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. De
GGD, maar zeker ook het Basisteam Jeugd en Gezin zijn in deze niet weg te denken. Blijvende zorg en aandacht
voor al onze jongeren, maar vooral voor hen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen!
Programmapunten:
•

Het Seniorenbeleidsplan is het afgelopen jaar opnieuw geactualiseerd en vastgesteld in samenspraak met
senioren en het maatschappelijk veld; de aanbevelingen uit dit plan dienen verder uitgewerkt en toegepast
te worden, evenals het eraan gekoppelde woonwensenonderzoek. De seniorenverenigingen hierin blijven
betrekken.

•

Het voor senioren vergemakkelijken om de weg te vinden naar de adviseurs die hen kunnen ondersteunen
waar dit wenselijk is. En ook ruimte geven aan initiatieven van senioren en seniorenverenigingen.

•

Kostbare, maar voor participatie door minder mobiele senioren noodzakelijke, activiteiten financieel mede
mogelijk maken, zoals Duo-fietsen, Senioren Uitbureau, enz.

•

Ondersteuning van preventieve programma’s op het gebied van bewegen en gezondheid voor senioren,
waarbij ingesprongen wordt op ontwikkelingen die vanuit de ouderenmonitor en het ouderenbeleid naar
voren komen.

•

De dagopvangactiviteiten zoals die inmiddels in alle kernen zijn opgezet financieel blijven ondersteunen en
faciliteren. En nieuwe, aanvullende initiatieven in deze ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de extra aandacht
voor dementie en eenzaamheid.

•

Het voorstel van de werkgroep seniorenbeleid Heeswijk-Dinther voor het vormgeven van een regietafel
ondersteunen en deze te koppelen aan onze doelstelling om een dementievriendelijke gemeente te zijn.
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•

Nog steeds kent Nederland een aanzienlijk aantal mensen, waaronder veel ouderen, die niet goed kunnen
lezen en/of schrijven. Door laaggeletterdheid – ook op digitaal gebied -- ervaren ze o.a. problemen in hun
zelfredzaamheid, in hun gezondheidssituatie en hun financiële situatie. Daarom moeten we aandacht
hebben voor deze kwetsbare groep mensen.

•

Extra aandacht en zorg voor al onze kinderen en jongeren die tussen “de wal en het schip” dreigen te
vallen. Preventieve hulp en welzijnsinitiatieven volop ondersteunen en mogelijk maken.

•

De mogelijkheden van de inzet van de onafhankelijke cliëntondersteuner veel nadrukkelijker vanuit de
gemeente bekendmaken.

•

Ondersteunen en faciliteren van mantelzorg en vrijwilligerswerk, onder andere door het blijven inzetten
van de mantelzorgmakelaar -ook voor jongeren- en het aanbieden van de vrijwilligersverzekering.

•

Continu aandacht voor het WMO-beleid in de breedte en dit blijven ondersteunen, zoals ten aanzien van
de diverse voorzieningen, Hulp bij de Huishouding en (specialistische) Begeleiding.

•

De overschotten binnen het Sociale Domein zodanig inzetten dat iedereen die het nodig heeft, uiteindelijk
geholpen wordt.

•

De belangrijke rollen die de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en het Integraal Platform Gehandicapten
(IPG) kunnen hebben, zien en blijven faciliteren.

•

Hulp, ondersteuning, ontspanning, e.d. die vanuit organisaties zoals De Zonnebloem, De Horizon en
Lichtpunt, maar ook vanuit buurtverenigingen aan zoveel mensen geboden worden, vanuit de gemeente
blijven waarderen, ja zelfs extra waarderen.

•

Ervoor zorg dragen dat de toegang tot de zorg zoveel mogelijk vanuit de buurt wordt georganiseerd,
waarbij het van belang is dat de eerste- en tweedelijnszorg ketenafspraken maken.

•

De gemeenschapshuizen en het Willibrordcentrum in Heeswijk blijven stimuleren en faciliteren in hun
mogelijkheden als centra van ontmoeting, participatie en informatievoorziening, hetgeen ook aansluit bij
het WMO-beleidsplan.

•

Ruimte geven aan experimenten en pilots die gericht zijn op vernieuwing van de zorg, zodanig dat
maatwerk geleverd wordt, vrijwilligers en professionele zorgverleners elkaars mogelijkheden weten te
benutten en er efficiënter gewerkt wordt.

•

Zorg-initiatieven vanuit de samenleving bevorderen, zoals het in het leven roepen van coöperaties door
inwoners, zorgboerderijen, zorgwoningen, opvang van kinderen met beperkingen, etc.

•

De drie grote transities (AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet) die in regionaal verband zijn opgepakt
voorzien van een ‘lokale saus’ die recht doet aan het sociale karakter van Bernheze, waarbij iedereen die
hulp of zorg nodig heeft deze ook krijgt.

•

De drie transities blijven benaderen vanuit de inhoud en kwaliteit, waarbij niet de financiën leidend zijn. De
informatievoorziening hierover naar de inwoners bevorderen: duidelijkheid en met herhaling.
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•

De participatie van alle mensen aan blijven moedigen, maar ook de eigenheid en eigen cultuur respecteren,
bijvoorbeeld van de Molukse gemeenschap, statushouders en arbeidsmigranten.

•

In samenwerking met de EHBO- verenigingen een goed en compleet dekkend AED- netwerk maken en
zorgen voor een goede bewegwijzering naar de plekken waar deze apparaten beschikbaar zijn.

•

Preventie in het Jongerenbeleid op gebied van drank en drugs een hoge prioriteit toekennen. Beweging en
gezond eten stimuleren en ondersteunen.

•

Het belang van het Basisteam Jeugd en Gezin extra benadrukken op verschillende (ondersteunings)manieren. En blijven inspannen om iedereen van de doelgroep ‘in beeld’ te krijgen.

•

De huidige subsidiemogelijkheden behouden ten aanzien van de vele Bernhezer organisaties die actief zijn
op het gebied van internationale samenwerking en vluchtelingenwerk.

•

Mensen financieel ondersteunen die dit nodig hebben, zowel via het reguliere kanaal (voorheen Optimisd)
als via het speciaal hiervoor ingestelde maatschappelijk ondersteuningsfonds voor mensen die tussen wal
en schip dreigen te raken. Mogelijkheden ertoe blijven uitdragen.
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8. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Er wordt naar onze mening nog te veel gebouwd op basis van de plannen van projectontwikkelaars. Er zou meer
gelet kunnen worden op de demografische ontwikkelingen en de vraag die er leeft bij bepaalde doelgroepen, zoals
jongeren en senioren, en deze groepen meer in het beleid te betrekken. Onze gemeente moet niet bouwen voor een
toekomstige leegstand. Men moet in de huidige en toekomstige plannen vooral rekening houden met het dorpse
karakter. De CPO- projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zijn succesvol gebleken en een voorbeeld
voor de regio. Tevens dient het Individueel Particulier Opdrachtgeverschap (IPO, ook wel genoemd “zelfbouw”) veel
meer bevorderd te worden. Bouwgronden zouden dan ook vaker aan afzonderlijke particulieren verkocht dienen te
worden ten behoeve van zelfbouw. Voor het financiële belang van de gemeente dienen de door de gemeente
verworven gronden als eerste te worden geëxploiteerd.
Zo ziet PPblanco het:
PPblanco vindt dat een hoge prioriteit gegeven dient te worden aan het actueel houden van de
bestemmingsplannen.
De demografische ontwikkelingen, zoals de mogelijke terugloop van de bevolkingsomvang, zijn niet te stuiten en
daarom dient het bouwprogramma met name gericht te zijn op de doelgroepen senioren, lage inkomensgroepen,
starters en mensen met een beperking. Een dorp blijft alleen leefbaar als alle lagen van de bevolking er een plaats
hebben.
De ontwikkeling dat senioren langer zelfstandig wonen zal verder doorzetten, zeker wanneer de mogelijkheden
voor intramurale zorg beperkt worden. Dit vraagt om levensbestendige woningen en woningen die geschikt zijn
voor senioren. Bij nieuwbouw dient hiermee rekening te worden gehouden. Het voorzieningenniveau in de buurt of
wijk dient te zijn afgestemd op de afnemende mobiliteit van ouderen. Dit onder meer door de beschikbaarheid op
een redelijke afstand van voorzieningen voor gezondheidszorg of door de aanwezigheid van openbaar vervoer.
Programmapunten:
•

Bevorderen van de duurzaamheid in de bouw en letten op de totale kosten voor inwoners, waarbij ook de
energielasten in beschouwing worden genomen.

•

Nieuwe wijken dienen gasloos te worden aangelegd.

•

Het bouwen van energie neutrale (nul op de meter NOM) woningen dient te worden gestimuleerd. Evenals
het laten aanpassen van bestaande woningen tot energiezuinige of zelfs energie neutrale woningen.

•

Stimuleren van toepassing van herbruikbare bouwmaterialen (cradle to cradle).

•

Bouwvergunningen verlenen op basis van ter plekke geldende beeldkwaliteitsplannen.

•

Bestemmingsplannen vaststellen met inachtneming van de beeldkwaliteitsplannen.

•

Prioriteit voor starters, senioren en mensen met een beperking op de woningmarkt.

•

Ook aandacht voor alleenstaanden op de woningmarkt, door het creëren van bv. zogenaamde HATwoningen.

•

Voor bouwprojecten geen of veel minder regie geven aan projectontwikkelaars en bevorderen dat
toekomstige bewoners van de huizen meer inspraak krijgen bij de realisatie van bouwprojecten.

•

Bevorderen van het Individueel Particulier Opdrachtgeverschap ofwel het creëren van mogelijkheden voor
zelfbouwers.
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•

Het bevorderen van de bouw van levensloopbestendige woningen waarbij meer aandacht komt voor het
zgn. middensegment (2 onder 1-kap woningen) en goedkope (huur)woningen voor éénpersoons- of kleine
huishoudens.

•

Meewerken aan particuliere initiatieven voor woningbouw op inbreidinglocaties waarbij het woningtype
aansluit op de actuele behoefte.

•

Vooral in de centra stimuleren dat er voldoende goedkope en kleine woningen of appartementen
beschikbaar komen voor ouderen.

•

Mogelijkheden creëren om splitsing van bestaande duurdere woningen mogelijk te maken en daarmee
bevorderen dat meer betaalbare woningen ontstaan.

•

Het opnieuw invoeren van startersleningen.

•

Het handhaven van gedifferentieerde en marktconforme grondprijzen welke periodiek getoetst worden.

•

Het bevorderen van het zelfstandig blijven wonen door middel van goede mantelzorg en het ruimer en
blijvend mogelijk maken van in- of bijwonen.

•

Cultuurhistorische en natuurhistorische eigenheid van onze dorpen en het buitengebied benaderen als
kwaliteitsimpuls voor ruimtelijke plannen, ook met het oog op sociale en economische impact.
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10. Duurzaamheid en Milieu, Natuur en landschap
Bernheze is een groene gemeente tussen een aantal stedelijke gebieden. Natuur, duurzaamheid, wonen en werken
zijn allemaal zaken die maken dat Bernheze een fijne gemeente is om te verblijven, te ondernemen en vooral ook te
wonen.
Zo ziet PPblanco het:
We moeten zuinig zijn op onze prachtige natuurgebieden. Ze zijn niet alleen mooi om in te verblijven maar zorgen
ook voor een beter en gezonder klimaat. Een klimaat dat onder druk staat als gevolg van de invloeden van onder
andere verkeer, industrie en intensieve veehouderij. Het is daarom van belang dat de balans tussen economie en
gezondheid niet verstoord wordt. Moderne technieken maken het mogelijk om duurzaam te bouwen en het milieu
zo min mogelijk te belasten.
De gemeente Bernheze moet zelf het goede voorbeeld geven, de doelstelling is dan ook dat de gemeente Bernheze
in 2030 energieneutraal is.
Programmapunten:
•

De karakteristieke landschapskenmerken op onder andere de Peelhorst, de Bleken, de Bedafse bergen en in
de beekdalen van de Aa en de Leijgraaf moeten worden behouden en versterkt. Waar nodig ook de
toegankelijkheid verbeteren.

•

Het provinciaal landschap De Maashorst is een belangrijke trekker voor Bernheze, zowel toeristisch als
economisch. Op onze beurt moeten wij zorgen dat De Maashorst verder ontwikkeld wordt als ‘Landschap
van Allure’.

•

De unieke wijstgronden moeten beschermd worden. Deze dienen als projecten in kaart gebracht en
ontwikkeld te worden, in goed overleg met de grondeigenaren. Samen met omliggende gemeenten
inzetten op UNESCO Geopark Peelhorst.

•

De gemeente dient goed te overleggen en samen te werken met bewoners en ondernemers in en rond de
natuurgebieden, waarbij het belang van bestaande bedrijven gerespecteerd wordt.

•

Stimuleren van grondgebonden en natuurinclusieve landbouw, waarbij ecologie en economie hand in
hand gaan.

•

Uitbreiding of vernieuwing van bedrijven in het buitengebied mag alleen wanneer voldaan wordt aan
redelijke maar strenge eisen. Moderne technieken op het gebied van duurzaamheid en milieu maken dit
ook mogelijk. De gezondheid van de betreffende ondernemers en aanwonenden dient hierbij voorop te
staan. Met de stalderingsregeling maken oude stallen plaats voor nieuwe milieu- en diervriendelijke
stallen.

•

De gemeente dient zorg en aandacht te hebben voor de Q-koorts patiënten. Hen waar mogelijk en nodig
ook vanuit de gemeente ondersteunen.

•

Duurzaamheid en energiezuinigheid moeten in ieder geval in het eigen gemeentelijk beleid duidelijk
herkenbaar zijn. Dit ook uitdragen naar buiten en propageren bij (bouw)plannen van anderen. Daar waar
mogelijk dit ook in de regelgeving en toetsingskaders opnemen. Nieuwe wijken worden gasloos.
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•

Ondersteuning van plaatselijke initiatieven voor energiebesparing, zoals de BECO en Buurkracht, en
daarbij pro- actief informeren omtrent subsidiemogelijkheden, o.a. door de aanstelling van een
energieadviseur.

•

Ondersteunen van nieuwe initiatieven voor duurzaamheidprojecten op gebiedsniveau, zoals intelligente
energieopslag- systemen.

•

Mensen met smallere beurs die ook willen inzetten op vormen van duurzaamheid, de weg wijzen, hulp
bieden en faciliteren.

•

We willen dat Bernheze een Fair Trade gemeente blijft.

•

Goede relatie realiseren tussen “zorg voor groen” en de mogelijkheden van het leggen van zonnepanelen in
wijken en buurten.
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11. Financiering en Dekkingsmiddelen
De huidige financiële toestand van onze gemeente is weliswaar gezond te noemen, maar de ontwikkelingen die
landelijk zijn ingezet waarbij meer taken en verantwoordelijkheden op het bordje van de gemeente zijn gelegd,
alsmede de landelijke bezuinigingen, hebben onze gemeente ook op financieel gebied getroffen. Door de extra
baten uit het gemeentefonds als gevolg van de economische ontwikkelingen in de achter ons liggende jaren en de
positieve bouwgrondexploitatie is de gemeentehuishouding sluitend gebleven, maar reserves en voorzieningen
verkeren nu wel op een lager niveau.
Zo ziet PPblanco het:
PPblanco vindt dat een gezonde financiële huishouding een belangrijke voorwaarde is voor het beleid voor onze
gemeente. Met de huidige economisch vooruitgang dienen ook de burgers hiervan te profiteren. Noodzakelijke
investeringen voor behoud of versterking van de leefbaarheid van de kernen moeten prioriteit krijgen.
Programmapunten:
•

Kostenbesparingen realiseren op het gebied van inhuren van extern personeel en uitbesteding van
opdrachten aan adviesbureaus beperken.

•

In de samenwerking met de omliggende gemeenten binnen de AgriFoodCapital onderzoeken op welke
programma’s gezamenlijke inspanningen direct financieel voordeel kunnen opleveren; te denken valt
daarbij onder meer aan het centraal uitvoeren van het personeelsbeleid, ICT-beleid, en dergelijke.

•

Het verminderen van de afvalstoffenheffingen en de voordelen ten gunste brengen van de inwoners.

•

De rioolheffingen nader bezien en zo mogelijk verminderen door de lasten daarvan meer in
overeenstemming brengen met de voortschrijdende technieken, die het mogelijk maken minder
ingrijpende en dure werken uit te voeren. De reserveringen voor vervanging en onderhoud kunnen hierdoor
wellicht bijgesteld worden, waardoor het geld op andere terreinen ingezet kan worden.

•

Tegenover alle diensten en voorzieningen die inwoners krijgen en waarvan ze gebruik maken, mag ook een
redelijke en uitlegbare OZB staan, waarbij we rekening moeten houden met de economische
ontwikkelingen waarmee de inwoners te maken hebben

•

Vanuit de gedachte van de “kanteling” en de “participatiemaatschappij” wijzen op de kracht van de
mensen zelf: het positieve benadrukken van wat mensen zelf nog kunnen -ook de ouderen- en voor elkaar
kunnen betekenen. Dit kan ook veel geld besparen, maar wel nadrukkelijk met de opmerking, dat mensen
die hulp en ondersteuning nodig hebben, deze ook blijven krijgen.
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12. Reacties of vragen
Wilt u reageren of heeft u wellicht vragen of opmerkingen over ons programma, dan kunt u contact opnemen met
een van onderstaande leden:

Marko Konings (lijsttrekker)

0413-229141
06-11311713
m.konings@ppblanco.nl

Ad Donkers (raadslid)

0413-292170
06-10390189
a.donkers@ppblanco.nl

Via mail naar het secretariaat

info@ppblanco.nl

Volg ons op
• Internet: www.ppblanco.nl
• Twitter: @BlancoBernheze
• Facebook:www.facebook.com/Blanco.lijst.Bernheze
• Instagram: Politieke Partij Blanco
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