Ouderen Appèl - Hart voor Brabant Lijst 12
Ouderen Appèl - Hart voor Water:
Waterschap Aa-Maas Lijst 7
Ouderen Appèl – Hart voor Water:
Waterschap de Dommel lijst 9
Programma 2019 – 2023

Brabant een Paradijs voor Oud en jong
Ouderen Appèl – Hart voor Brabant, Ouderen Appèl – Hart voor Water
“De ene generatie plant een boom, de volgende generatie geniet van de schaduw”

Missie
Het Ouderen Appèl staat voor:

* respect voor de ouder wordende mens
* sociale rechtvaardigheid voor alle mensen
* generaties oud en jong die voor elkaar opkomen
* het doorgeven van een duurzame samenleving

Visie
Het Ouderen Appèl gaat voor:
* dienend leiderschap in Provinciale Staten en Waterschappen
* Brabant wordt een paradijs voor oud en jong
* wie zijn geschiedenis kent is voorbereid op de toekomst

Strategie
Het Ouderen Appèl maakt dit waar door:
* deelname aan verkiezingen
* niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt
* aanwezig te zijn in de haarvaten van de Brabantse
samenleving.

Wist u dat:
* de provincie Noord Brabant ongeveer 2.600.000 inwoners telt
* ongeveer 1.950.000 mensen stemrecht hebben
*het aantal inwoners boven 50 jaar rond de 1 miljoen is
* 495.000 van deze mensen boven de 65 jaar zijn
*de oudere kiezer een factor van betekenis kan zijn
Op 20 maart 2019

1. Brabant: een paradijs zijn voor ouderen
*In onze snel vergrijzende provincie gaat onze aandacht uit naar de ouder wordende
mensen. Hun zorgen, over mobiliteit, over sociale contacten, over bereikbaarheid van de
zorg, over betaalbaarheid van het dagelijks bestaan, zijn onze zorgen. Vier aandachtspunten voor ouderen en mensen die zorgafhankelijk zijn:
* De provincie wordt zorgwaakhond. Gemeenten die in het sociale domein wetten en uitspraken van de rechter naast zich neer leggen worden op de vingers getikt. De provincie
ziet er scherp op toe dat de mensen die zorg nodig hebben deze ook krijgen, waaronder
hun recht op huishoudelijk hulp
* De provincie zet een steunpunt-kenniscentrum ouderen op in samenwerking met de ouderenbonden
* De provincie controleert de gemeenten in Noord Brabant op de effecten van het lokaal
ouderenbeleid
* De provincie maakt haar eigen beleid op alle terreinen “ouderenproof”

2. Brabant verdient behoud en versterking van vele kleine harten.
Brabant kent nog vele dorpen, kerkdorpen en gehuchten. Een groot deel van deze kleine
kernen behoren tot het materiele en immateriële erfgoed in onze mooie provincie. Dat
willen we versterken. Wij willen dat deze kernen niet leeglopen, geen slaap- en spookdorpen worden, maar plaatsen zijn waar het dagelijks leven bloeit. Een viertal aandachtspunten voor de kleine kernen:
*Bij de aanbestedingen openbaar vervoer is de bereikbaarheid van de kleine kernen een
randvoorwaarde
* Voorzieningen als een buurtsuper, een pinautomaat en bereikbaarheid van hulpdiensten, apotheek en arts is een noodzaak. Bewonersinitiatieven en gebruikers coöperaties
krijgen steun van de provincie
* Regelgeving die gebruiksomzetting van agrarisch naar wonen verbeteren en vooral versnellen
* Inzetten van een leefbaarheidsmonitor kleine kernen

3. Bescherming van het Culturele Erfgoed
De provincie Noord Brabant heeft een rijke geschiedenis van pieken. Deze geschiedenis
vinden we terug in het landschap, de manier waarop de dorpen en steden tot stand zijn
gekomen. Het Gildewezen in Brabant met haar sterke sociale binding. En ook het Brabants
worstenbroodje is ver buiten onze mooie provincie bekend. Wij willen vier punten onder
de aandacht brengen:
* Provincie ziet scherp toe op onderhoud en gebruik van monumenten. Waar nodig wordt
de bestemming van monumenten zodanig geregeld, dat uiterlijk en waardevolle interieur
kenmerken geconserveerd worden
* Provincie ziet toe dat gemeenten hun taken zodanig uitvoeren dat monumenten niet verwaarloosd worden of ten prooi vallen aan de sloophamer
* Onder erfgoed verstaan we ook het handhaven van onverharde wegen, kerkpaden en
eeuwenoude natuurgebieden
* Bij de verdeling van de gelden voor cultuur staat het materiele en immateriële erfgoed
op de eerste plaats

4. Laat de boer weer boer zijn
Van oudsher is Noord Brabant een provincie met sterke agrarische wortels. De groei van
het boerenbedrijf kent voor en nadelen. De schaalvergroting leidt tot overlast voor omwonenden, het milieu en dierenleed. Ook op dit terrein zullen we keuzes moeten maken.
Hieronder vier keuzes:
* Terugdringen van intensieve veehouderij. Industriële veehouderij met megastallen is
geen boerenbedrijf en hoort thuis op een industrieterrein. Tegengaan van mestfraude met
handhaving
* De “gewone” boer moet zijn werk kunnen doen. Strakkere regelgeving voor de kleine
boer moet opgeschort dan wel sterk vertraagd worden. We willen niet dat boerenbedrijven door regeldruk en investeringsnoodzaak over de kop gaan
* Provincie werkt samen met de boeren aan een programma verduurzaming van de landbouw
* Promotie en aandacht voor streekproducten

5. Duurzaamheid met gezond verstand realiseren
Deze verkiezingen voord Provinciale Staten staan sterk in het teken van klimaat neutrale
doelstellingen. De vraag is of Nederland wel een gidsland moet zijn in het terugbrengen
van de CO2 uitstoot. Nederland is de spreekwoordelijke speld in de hooiberg van de
klimaathype. Alle maatregelen kosten veel geld en de burger betaalt de rekening in plaats
van het bedrijfsleven. Natuurlijk is het van belang dat we een duurzame samenleving
doorgeven aan volgende generaties. Drie aandachtspunten
* Onderzoek naar andere energiebronnen zoals waterstof, geothermie en thorium zoutcentrales wordt ondersteund
* In Noord Brabant worden, daar waar nodig en in overeenstemming met het landschap
bomen aangeplant, in plaats van onnodige kap
* In samenwerking met de gemeenten en waterschappen werkt de provincie aan de vergroening van de woonomgeving

6. Om te verbinden zijn goede verbindingen nodig.
Ons mooie Brabant telt ongeveer 2.600.000 inwoners. Jaarlijks krijgen we ook bezoek van
miljoenen mensen of op doorreis. Daarvoor zijn goede verbindingen nodig. Vanaf de voordeur, veilige voet- en fietspaden, de bus tussen wonen en werk en voorzieningen, de wegen waarop auto’s veilig kunnen rijden. Treinverbindingen die voldoen aan de eisen des
tijds. Goede verbindingen met het buitenland. Vier keuzen:
* De huidige treinverbindingen tussen de Brabantse steden en met Duitsland en België
schieten tekort. Een verbinding tussen Den Haag en Düsseldorf is nodig.
* Goede kleinschalige verbindingen tussen Noord Brabant, Duitsland en België zijn van belang voor het grensoverschrijdend toeristenverkeer,
* Stopzetting van de “giftreinen” door de Brabantse steden tussen Rijnmond en Duitsland.
* Het aantal vliegbewegingen van Eindhoven Airport worden gekoppeld aan de mate van
overlast, tijdstippen van vertrek en landen. Ook de economische voordelen voor provincie
en Brainport-regio worden inzichtelijk.

7. Een welvarend Brabant voorziet in werk voor zijn inwoners.
Het gaat goed met de economie in Brabant. In de Brainportregio wordt een groot deel van
het Bruto Nationaal Product gerealiseerd. Toch zijn er nog regio’s met grote werkloosheid.
De Provincie heeft tot taak Nationaal en Internationaal er voor te zorgen dat er goede bedrijven worden aangetrokken. Drie aandachtspunten:
* Voortzetting en versterking van de Triple Helix samenwerking tussen Onderwijs, bedrijfsleven en overheid
* Stimuleren van de werkgelegenheid op het platteland en de regio West Brabant
* Een provinciaal plan om de werkzoekende 50 plussers aan de bak te laten komen

8. Toezicht en handhaving maken de provincie fijner
Het mooie Brabant kent naast de hoogtepunten ook dieptepunten. Dieptepunten worden
veroorzaakt door onverantwoordelijk gedrag en helaas ook door criminaliteit.
Druggerelateerde criminaliteit zorgt voor overlast en onveilige gevoelen bij onze inwoners.
Drie aandachtspunten:

* Scherpe handhaving en toezicht in de buitengebieden om drugsafval te verminderen en
opsporing te verbeteren
* Het opruimen van illegaal gestort drugsafval op particuliere terreinen worden
gecompenseerd aan de eigenaar
* Om het wegwerpen van afval door dagjesmensen te voorkomen worden meer afvalbakken geplaatst in natuurgebieden

9. De Provincie is van ons allemaal.
Om democratie te behouden is draagvlak onder de bevolking nodig. Dit is niet meer realiseerbaar met eens per vier jaar verkiezingen te houden. Het openbaar bestuur ligt dagelijks onder het vergrootglas. Mensen betrekken bij de besluitvorming is zowel nut als noodzaak. Vier aandachtspunten:
* Gemeentelijke herindelingen worden niet van boven af opgelegd. Als provincie en betrokken gemeenten een standpunt hebben ingenomen dan wordt een bindend referendum gehouden onder de kiesgerechtigden inwoners van deze gemeenten
* De leden van het Dagelijks Bestuur van de Provincie krijgen allemaal een Brabantse regio
toebedeeld waar zij aanspreekpunt zijn voor burgers, bedrijven en verenigingsleven
*Op dit moment vloeien aal opbrengsten van parkeerboeten naar het Rijk. Een deel van
deze verkeersboetes dienen naar de provincies te gaan.
* De communicatie met de burgers moet niet alleen digitaal plaatsvinden, ook via huis aan
huisbladen

Ouderen Appèl – Hart voor Water
Verkiezingsprogramma voor Waterschap AA – Maas en
Waterschap de Dommel 2019-2023

Brabant paradijs voor jong en oud
1. Geen lastenverzwaring voor de huishoudens
De overheid drijft door de lastendruk huishoudens de armoede in. De dagelijkse boodschappen zijn duurder door verhoging van de BTW, zorgkosten stijgen. De energiekosten
worden duurder, het klimaat neutraal maken wordt afgewenteld op de burger. Gemeentelijke belasting gaan omhoog. Deze tendens moeten we keren. Te beginnen bij de waterschappen:
* Geen verhoging van de waterschapsbelasting
* Goede kwijtscheldingsregeling voor arme huishoudens
* Een terughoudend incassobeleid ten aanzien van mensen die hun rekeningen niet tijdig
en volledig kunnen betalen

2. Water van goede kwaliteit
Veilig, schoon en helder water zijn nodig voor gezondheid en welbevinden. De zwemmer
en de sportvisser moeten hun hobby uit kunnen oefenen. De fauna in het water dient gezond te zijn en zich voort te kunnen planten. Verdere punten:
* Bij de waterzuivering de kwaliteit van het water verbeteren door medicijn- en drugsresten zo goed als mogelijk uit te filteren
* Communicatie en voorlichting met de burgers hoe zij mee kunnen werken aan het verbeteren van de kwaliteit van water

3. Zorg voor de toekomst
Water is naast een eerste levensbehoefte voor mens, dier en natuur ook een bron die nadeel en overlast kan veroorzaken. In periode van droogte komen we water tekort en in periode van overlast willen we water zo snel mogelijk kwijt. Verdere punten:
* Voor tijden van droogte dienen er waterbekkens te komen, die het water vasthouden.
Meanderende beken leveren ook een bijdrage aan het vasthouden van water
* Voor tijden van overlast dienen de waterbekkens uitgebreid te worden
* Huishoudens leveren een bijdrage door hun regenpijpen af te koppelen van het riool.
Boeren leveren hun bijdrage door het schoonhouden van sloten en onderhoud van stuwen
in de sloten
* Gebruik maken van slimme technologie, ook voor dijkversterking

4. De bestuurlijke toekomst van de Waterschappen
De waterschappen behoren tot het bestuurlijk erfgoed van Nederland. Het Waterschap is
het oudste bestuursorgaan. Binnen de waterschappen is veel kennis en kunde aanwezig,
die ingezet kan worden in binnen- en buitenland. Ook in ontwikkelingslanden, waar een
schrijnend tekort is aan water. Toch is het democratisch proces van de waterschappen nog
niet voltooid. Verdere punten:
* In 2023 zijn de verkiezingen voor de Waterschappen in zijn geheel democratisch, “ieder
mens- 1 stem”. Voorkeurszetels voor bedrijfstakken vervallen
* Waterschappen en provincies blijven zelfstandige bestuursorganen
* Schaalvergroting is voor de waterschappen is niet wenselijk. Samenwerking is de basis
voor goed water- en dijkbeheer
* Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van water juichen wij toe

Ouderen Appèl – Hart voor Brabant
Hart voor Water rekenen op uw steun.

E-mail: info@ouderenappèl.nl
Website: www.ouderenappel.nl
Facebook: www.facebook.com/ouderenappel/

