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Leefbare dorpen in een schoon landschap
Verkiezingsprogramma Sint Anthonis Nu 2018 – 2022
In vele jaren tijd heeft ons landschap zich gevormd tot wat het nu is. Wie goed kijkt, ziet verleden,
heden en toekomst hierin samen komen. De ‘rode’ beken die ontspringen in de Peel en langs de
hoge kransakkers naar het lage Broek meanderen. Het defensiekanaal met de jonge ontginningen en
groene tunnels met eiken. Herinneringen aan de tweede wereldoorlog én aan de koude oorlog. De
woeste heidegronden met de stuifduinen. Van de naaldbossen voor de vroegere steenkoolmijnen tot
de zonnepanelen op het staldak. Van de keuterboer tot de megastal. Van zandweg tot geluidsarm
asfalt. Van zandwinning tot zwemplas. Van de meulens en de rômfabriek tot de voersilo en de
mestverwerking. Van de camping tot de B&B. Ons landschap is voortdurend in beweging. Het nodigt
uit tot lange fiets- en wandeltochten. In onze omgeving vind je nog steeds rust en ruimte, dat
moeten we koesteren. In onze dorpen is het samen fijn wonen. We groeten elkaar hier nog op straat.
Tis ’n Goei Leven hier en dat willen we graag zo houden. Als wij het hier fijn vinden, zullen anderen
hier ook graag recreëren.
Bij de doorontwikkeling van onze kernen houden we rekening met het in stand houden en het
uitbreiden van de schoonheid en kwaliteit van het dorp. Kwetsbare sociale en culturele doelen
moeten we beschermen. En vooral: WE LATEN INWONERS MEEDENKEN EN MEEDOEN!
We zijn samen op weg naar één gemeente Land van Cuijk. Daarmee wordt onze regio krachtiger in
Brabant. Dat is nodig om vraagstukken zoals vergrijzing en ontgroening (wegtrekken van jongeren)
aan te kunnen pakken. Waar we enerzijds beseffen dat er mogelijk zowel figuurlijk als letterlijk een
grotere afstand ontstaat tussen gemeente en burger, zien we anderzijds ook kansen de dorpen meer
ruimte te geven zelf verantwoordelijkheid te pakken en eigen plannen te realiseren. We zien
namelijk dat er in alle dorpen van de gemeente Sint Anthonis veel kracht zit. Een groot deel van de
inwoners is actief als vrijwilliger. Er zijn maar weinig gemeenten met zoveel verenigingen en clubs.
We zijn initiatiefrijk en er wordt vaak iets georganiseerd. Mensen houden van hun dorp en zijn bereid
er een stapje extra voor te zetten. De kracht van de kernen zal de komende jaren verder benut
moeten worden om het hoofd te bieden aan de vergrijzing en ontgroening. De gemeente moet die
ruimte aan de dorpen geven om de gemeenschap met zijn eigen kenmerken voor de toekomst zeker
te stellen.
Met een dorpsontwikkelingsplan voor elk dorp kunnen we stappen maken. Daarbij worden burgers
nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken en mee te doen. Hierdoor kan richting worden gegeven aan
meer zelfsturing en kunnen initiatieven uit de dorpen snel worden uitgevoerd. Verbetering van de
kwaliteit van de woonomgeving staat daarbij centraal. Dit draagt bij aan het behoud en verbetering
van de leefbaarheid, meer nog dan dat de beschikbaarheid van voorzieningen dat doet.
Daar zetten we dus op in: kwaliteitsverbetering passend binnen de eigenheid van onze dorpen!
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1. Een duurzame toekomst
Het klimaat verandert, dat is wel duidelijk. Zware regenbuien, lange periodes van hitte: weerrecords
worden voortdurend gebroken. Wateroverlast en overbelasting van het riool leiden er toe dat water
ongezuiverd in de beken terecht komt. Meer droge periodes bedreigen de agrarische productie
verstoren de balans in de natuur. Daarom moeten we verstandig met ons water omgaan: in de
bodem vasthouden of tijdelijk bergen voor droge tijden. En als het nodig is overtollig water afvoeren.
Om de klimaatafspraken van Parijs te halen, wordt de Nederlandse gaskraan langzaam maar zeker
dicht gedraaid. Ook grondstoffen worden schaarser door de wereldwijde vraag en de impact op de
aarde. De circulaire economie moet hiervoor oplossingen bieden. In deze economie bestaat geen
afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Ook gaat het niet goed met de insecten en in
het bijzonder de bijen, die we toch heel hard nodig hebben voor de bestuiving van onze
voedselgewassen. Om onze welvaart te behouden, moeten we inspelen op al deze veranderingen.
Zo willen we in 2035 een energieneutrale gemeente zijn. Daarvoor gebruiken we de kracht van de
zon en de creativiteit van de mensen. Thermische energie uit grond-, oppervlakte- en afvalwater
biedt bijvoorbeeld perspectieven. Onze gemeente moet het goede voorbeeld geven en stimuleren
waar mogelijk. Daarvoor zou er per wijk of dorp een plan moeten worden opgesteld. We willen dat
er klimaatbestendig wordt gebouwd, dus minder verharding en meer groen, het regenwater
verwerken in de wijk en de eigen tuin. Huizen en gebouwen zo goed mogelijk isoleren. Klimaat
stresstesten uitvoeren en op basis daarvan een plan van aanpak maken. We werken binnen het Land
van Cuijk samen aan een goede en slimme verwerking van ons grijs- en groenafval. We geven ruimte
aan zogenaamde repaircafé’s in bijvoorbeeld dorpshuizen: plekken waar burgers naar toe kunnen
met kapotte spullen om deze door vrijwilligers te laten repareren.
De biodiversiteit moet actief worden gestimuleerd door de wegbermen, gemeentelijke terreinen,
gronden en gebouwen aantrekkelijker voor planten en dieren te maken. We nemen maatregelen om
overstort van rioolwater te beperken en medicijnresten in het water te voorkomen. Concreet zien we
de volgende maatregelen voor ons:
•
•
•
•
•
•
•

•

In 2035 zijn we een energieneutrale gemeente en per dorp/ wijk wordt een energieplan
opgesteld.
We stimuleren klimaatbestendig en energieneutraal bouwen.
We zorgen voor een slimme verwerking van het grijs- en groenafval en dragen daarbij actief
bij aan het creëren van de circulaire economie.
Wegbermen, gemeentelijke terreinen, gronden en gebouwen worden aantrekkelijker voor
planten en dieren gemaakt. Daarbij hebben we speciale aandacht voor bijen.
Stimuleren van inwoners door bij-/ insectvriendelijk (bloem)zaad te verstrekken aan
inwoners om stukjes tuin of braakliggende stukjes grond in te zaaien.
We scheiden het regenwater van het rioolwater en beperken daarmee de verdroging en de
overstort van rioolwater.
We streven naar landschapsbehoud en als het even kan zorgen we voor versterking van het
landschap. We zorgen voor het herstel van onze beken zoals de Oploosche Molenbeek, de
Tovensche Beek en de Rode Beek. Daarbij zorgen we meteen voor voldoende ruimte voor
water en de aanleg van ecologische verbindingszones.
Particulieren en agrarische natuurverenigingen worden uitgenodigd om
landschapselementen actief te beheren en onderhouden.
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2. Een agrarische sector met toekomst
Sint Anthonis is van oudsher een agrarische gemeente en nog steeds halen veel inwoners hun
inkomen uit de land- en tuinbouw. Onze arme zandgronden zijn met veel energie bewerkt en we
hebben nu intensieve bedrijven. Het heeft de regio meer en meer welvaart en rijkdom gebracht. We
profiteren nu echter niet alleen van de lusten maar dragen ook de lasten van de verregaande
intensivering. Steeds meer boeren zitten vast in het systeem van voortdurende groei,
kostprijsreductie en aangescherpte wetgeving. Bedrijven komen in de rode cijfers en mensen kunnen
nauwelijks rondkomen. Ook zijn er zorgen over de gezondheid van de mensen die wonen, werken en
recreëren in onze gemeente. Zorgen over o.a. longaandoeningen, Q-koorts, Hepatitus-E en MRSA. Er
zijn zorgen over de toename van antibiotica-resistente bacteriën, fijnstof en ziektekiemen
(zoönosen). Mensen ervaren geuroverlast, geluidsoverlast en ergeren zich aan de steeds groter
wordende machines die over de openbare weg rijden. Het waterwingebied Boxmeer is gesloten
vanwege te hoge concentraties meststoffen in het grondwater. De bodemvruchtbaarheid van onze
gronden loopt terug doordat er nauwelijks organische stof wordt opgebracht. De natuur heeft last
van een overschot aan voedingstoffen uit de lucht en in het grond- en oppervlaktewater. De
maatschappij is aan het veranderen: produceren zonder oog te hebben voor gezondheid,
dierenwelzijn en milieu is steeds minder acceptabel. De maatschappij vraagt meer en meer om
kwaliteit en minder om kwantiteit. Als onze lokale agrarische sector hier niet in mee gaat, dan missen
ze de boot. Zij zullen moeten innoveren naar een natuurinclusieve, circulaire agrarische economie.
De regio Noord Oost Brabant, Provincie Noord-Brabant, Nederland, de Europese Unie én de
wereldmarkt spelen een rol in dit systeem. Voor onze gemeente hebben we een aantal concrete
zaken voor ogen:
•
•

•
•
•
•

•

•

Grootschalige mestverwerking hoort niet in ons landelijk gebied maar op een klasse 4
industrieterrein.
We leven in één van de meest veedichte gemeenten van Europa. Wat ons betreft wordt
verdere uitbreiding niet meer toegestaan. Graag willen we de aantallen koeien, varkens,
geiten, kippen en nertsen in onze gemeente verminderen.
Het zou goed zijn als de (agrarische) ondernemers inzetten op meer kwaliteit en
onderscheidende producten. De gemeente zal dit actief moeten stimuleren.
We ondersteunen (jonge) agrariërs hun boerenbedrijven toekomstbestendig te maken met
kennisprogramma’s op maat en samenwerking met onderwijsinstellingen.
We streven naar een emissieloze landbouw in 2025.
We stimuleren actief duurzaam bodemgebruik door aanvullende eisen te stellen aan het
gebruik van gemeentelijke pachtgronden, op het moment van afsluiten van nieuwe
pachtcontracten.
Strenge handhaving wordt toegepast waar het nodig is. We maken geen onderscheid in
agrarische ondernemers en niet-agrarische ondernemers. We stimuleren de innovatie naar
een gezonde circulaire agrarische economie in een gezonde omgeving. We gaan voor een
natuurinclusieve landbouw met een positieve bijdrage aan landschap en milieu.
We moeten voorkomen dat vrijkomende agrarische bebouwing gebruikt wordt voor illegale
praktijken: we willen geen schuren vol met wiet of XTC-labs.
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3. Een gezonde toekomst
Iedereen streeft in zijn leven naar geluk. En hoewel geluk niet voor iedereen hetzelfde is, zijn er wel
elementen waar we allemaal naar streven. We willen graag gezond zijn, een warm en veilig thuis,
contact met mensen die je begrijpen, een natje en een droogje, hier en daar vermaak en de
mogelijkheden jezelf te ontplooien door bijvoorbeeld te werken, te reizen, te sporten en kunst of
muziek te maken. Wij geloven in gezonde dorpen. Toch zien we bijvoorbeeld dat ouderen het risico
lopen eenzaam te worden of onvoldoende zorg te krijgen. Ook kunnen mantelzorgers zich
machteloos voelen en uitgeput raken.
We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat de meest kwetsbare mensen buiten de boot
vallen. Daar zijn er misschien wel meer van dan we denken. Aandacht voor gezondheid moet ruimte
krijgen bij gemeentelijke plannen. Wij willen er zijn voor de kwetsbaren in de samenleving en ervoor
zorgen dat zij ongeacht fysieke of mentale beperking mee kunnen doen (participeren). Of ze nu jong,
oud of hulpbehoevend zijn: iedereen die een helpende hand kan gebruiken, moet deze ook krijgen.
Om dat te realiseren zetten we onder andere in op de volgende punten:
•

•

•

•

Goede basisvoorzieningen
Sociale zorg gaat volgens ons om meedoen en uitgaan van ieders eigen kracht. We streven er
naar dat inwoners eigen verantwoordelijkheid nemen en de eigen gekozen paden
bewandelen zolang dat verantwoord kan. Ouderen moeten bijvoorbeeld zolang mogelijk in
het eigen dorp te kunnen blijven wonen. Om dit te faciliteren, zorgt de gemeente voor de
nodige ondersteuning en goede voorzieningen. Dit doen we met dorpshuizen in ieder dorp,
bereikbaar en goed basisonderwijs, mogelijkheden voor cultuurbeoefening en binnen- en
buitensportvoorzieningen. De gemeente moet er op vertrouwen dat inwoners prima in staat
zijn op een goede wijze zorg te dragen voor onze voorzieningen. Vrijwilligers zijn erg goed in
staat gemeenschapsgeld effectief en efficiënt in te zetten. Dat mag wat ons betreft leiden tot
meer zelfbestuur over (sport)accommodaties.
Wijkverpleegkundigen en dorpsteams in onze kernen
In onze dorpscultuur vragen we niet snel om hulp bij zorg: we lossen het liever zelf op of we
praten er niet over. Toch kan de gemeente een heleboel ondersteuning bieden en zo het
leven een stukje makkelijker te maken. Het is daarom goed dat er in iedere dorpskern een
wijkverpleegkundige is die samen met een dorpsteam zorgt voor een goede verbinding met
inwoners en op deze manier signalen oppikt. Zo kan er naar de beste ondersteuning worden
gezocht. Preventie is daarbij uitgangspunt: voorkomen is tenslotte beter dan genezen.
Aandacht voor laaggeletterdheid
Binnen onze gemeente hebben relatief veel mensen moeite met lezen en schrijven. In deze
digitale tijd is taal een eerste levensbehoefte. Wie dit niet voldoende beheerst, heeft moeite
om mee te doen. Het aanpakken van laaggeletterdheid is hard nodig maar tegelijkertijd ook
erg moeilijk omdat er een taboe op rust. De eerste stap is met een aanpak te komen die heel
laagdrempelig is. Dan denken we bijvoorbeeld aan het opzetten van een ‘Taalhuis’ en de
‘Voorleesexpress’.
Voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers
De bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers laat nogal eens te wensen over in onze
gemeente. Op te veel plaatsen ontbreken trottoirs. Dat moet verbeteren. Ook dient ons
netwerk van fietspaden te worden versterkt.
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4. Een toekomst voor wonen
Om in de toekomst onze kernen en het buitengebied levendig te houden, is het van belang dat de
gemeente een plek is waar mensen graag wonen. Sint Anthonis als fijne plek om te wonen kan wat
ons betreft ook nog wel wat marketing gebruiken. We gaan voor een gemeente die het ‘goeie leven’
uitstraalt. Om dit te realiseren maken wij ons hard voor de volgende punten:
•

•

•

•

Het bouwen van levensloopbestendige woningen
Het liefste zien we dat iedereen gezond en vitaal ouder wordt. De realiteit is echter dat dit
lang niet altijd het geval is. Als gevolg van een handicap, ziekte of simpelweg het ouder
worden, kunnen er fysieke en psychische beperkingen ontstaan. Hoe fijn is het als je ondanks
deze beperkingen in je eigen woning kunt blijven wonen? In je vertrouwde wijk, met de voor
jou zo bekende voorzieningen en buurtbewoners? Helaas is dat niet altijd mogelijk. Dat kan
verschillende redenen hebben, al is het soms simpelweg omdat de woning niet aanpasbaar is
aan je nieuwe behoefte(n). We stellen ons tot doel dat bij nieuwe bestemmingsplannen
voldoende ruimte is voor 'levensloopbestendige' woningen. Dit zijn dynamische woningen
waarvan de constructie zo goed uitgedacht is dat deze aanpasbaar is aan de behoefte van
verschillende doelgroepen. Zo heeft een jong gezin veel vrijheid om naar eigen wens een
woning in te richten, maar hebben de bewoners in de (verre) toekomst - wanneer zij minder
goed ter been zijn - de gelegenheid de woning eenvoudig aan te passen.
Voldoende betaalbare (huur)woningen voor starters en eenpersoonshuishoudens
Het is voor starters niet gemakkelijk op de woningmarkt. Veel jongvolwassen inwoners van
de gemeente willen hun vleugels uitslaan en het ouderlijk nest verlaten. Er zijn echter vooral
koopwoningen beschikbaar. De jongvolwassen doelgroep heeft vaak (nog) niet de financiële
middelen en stabiliteit om een hypotheek te krijgen of ze willen nog wat flexibiliteit omdat ze
bijvoorbeeld nog studeren of op tijdelijke basis werken. Ook het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Voor deze doelgroep geldt eveneens dat de huidige markt te weinig
mogelijkheden biedt. Woningen zijn te duur of te groot. We hebben de doelstelling ervoor
zorgen dat deze twee doelgroepen in de gemeente blijven wonen. Dat doen we door ruimte
te geven aan het realiseren van goedkope (huur)woningen, zowel in bestaande panden als
op nieuwe locaties. Daarbij willen we ruimte geven om zogenaamde 'tiny houses' te
realiseren. Deze woningen zijn goedkoop, snel gebouwd én ook zeer milieubewust.
Een passend voorzieningenniveau
Een woning die aansluit bij iedere levensfase is niet het enige dat zorgt voor een fijn
woonklimaat. Er zijn nog tal van zaken te noemen die daaraan bijdragen. Denk bijvoorbeeld
aan veiligheid en toezicht, maar ook aan de aanwezigheid van winkels, verenigingen,
zorgcentra, scholen, peuteropvang en andere voorzieningen die inspelen op de
(basis)behoeften. Er is dus een sterke relatie tussen plezierig wonen en werken. Het is
namelijk belangrijk dat de partijen die deze voorzieningen leveren - zoals winkeliers en
andere ondernemers - bestaansmogelijkheden behouden.
Behoud van gevoel van veiligheid
We wonen nu in één van de veiligste gemeenten van Brabant. Het kwaliteitsniveau van
Politie, Brandweer en Ambulance mag echter niet achteruit gaan. Gevoel van veiligheid is van
levensbelang. We horen meer en meer over de toename van de vermenging van de bovenen onderwereld. Crimineel geld vindt zijn weg meer en meer naar het reguliere circuit. Dit
kunnen we niet toestaan als samenleving, dat is een kwestie van beschaving.
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5. Een toekomst voor werk
De arbeidsparticipatie in onze gemeente is erg hoog. Er wonen veel forensen die buiten de gemeente
werken maar er zijn ook veel mensen die binnen onze gemeente werkzaam zijn. Daarbij zie je dat er
veel ondernemers zijn die in Sint Anthonis hun boterham verdienen. Het faciliteren van ruimte voor
werk passend binnen de identiteit van onze gemeente is van belang. Daartoe zien we de volgende
acties:
•

•

•

•

Kwaliteitsverbetering op bestaande plekken
Er zijn genoeg bedrijventerreinen in onze gemeente, dat staat voor ons voorop. Deze
bestaande plekken stralen echter onvoldoende uit dat ondernemers er welkom zijn. Een
sfeer van kwaliteit en hart voor ambachtelijk, professioneel werk: dat moeten onze
bedrijventerreinen uitstralen. In dialoog met de ondernemers moet worden bekeken welke
kwaliteitsimpuls nodig is. Ook de Brink in Sint Anthonis kan een kwaliteitsverbetering
gebruiken zodat ondernemers in het centrum zich hier in de toekomst kunnen handhaven.
Een goede infrastructuur, zowel fysiek als digitaal
Om van A naar B te komen, is het belangrijk dat inwoners de beschikking hebben over goede
wegen. Daarbij bedoelen we niet alleen de autoweg, maar ook de fiets- en wandelpaden.
Voor de veiligheid is het van belang dat de maximum snelheid van 80/50 naar 60/30 gaat.
Daarnaast zetten we in op het versterken en optimaliseren van het openbaar vervoer tussen
de verschillende kernen in de gemeente en de grotere plaatsen daarbuiten. Met name
kinderen en ouderen zijn hiervan afhankelijk. Daarnaast is een goede digitale infrastructuur
belangrijk. Niet alleen de kleine en grote ondernemers zijn voor steeds meer processen en
werkgerelateerde zaken aangewezen op een digitaal netwerk, ook zzp-ers, freelancers en
mensen in loondienst kunnen niet meer zonder. Zeker nu steeds meer bedrijven hun
personeel de mogelijkheid geven dagdelen thuis te werken, is het belangrijk dat de digitale
infrastructuur van de gemeente dit toelaat.
Flexibele werkplekken in openbare ruimtes
Nu steeds meer mensen op flexibele basis werken, willen we het contact tussen werknemers
uit verschillende branches versterken. Inmiddels is het bedrijfsverzamelgebouw voor de
gemeente niet meer onbekend. Het is tijd om een stapje verder te zetten en niet alleen de
zzp-ers te faciliteren, maar juist ook oog te hebben voor freelancers, thuiswerkers en
studenten. We willen locaties realiseren waar deze personen, voorzien van alle technische
benodigdheden (elektriciteit, internet etc.) hun werk kunnen doen en waarbij er de
mogelijkheid is dat ze met elkaar ideeën uitwisselen. Plekken met een open cultuur waar
elkaar ontmoeten, samenwerken en kennis delen voorop staat, zoals in de voormalige school
in Ledeacker.
Ruimte voor de recreatiesector
We moeten actief samenwerken met de buurgemeenten om het Land van Cuijk toeristisch
op de kaart te zetten. We geven de recreatiesector de ruimte te ondernemen op onze sterke
punten: rust, ruimte, natuur, culinair, kunst & cultuur. Als toeristen hier graag willen komen,
betekent dat ook voor de inwoners ‘het goeie leven’.
Eén van onze aandachtspunten is het openbaar zwemwater, dat is op dit moment weinig
aantrekkelijk en kwetsbaar. Onze Radioplassen verdienen een opknapbeurt.
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6. Een toekomst voor cultuur & innovatie
De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit. Wat we vandaag weten, is morgen alweer
achterhaald. Meedoen in onze samenleving en economische systeem vraagt om voortdurend leren
en ontwikkelen en ook om lef en innovatie. Dat vereist creatieve kracht. Dit maakt mensen namelijk
zelfredzaam, oplossingsgericht en inventief in het leggen van verbindingen met anderen. Maar hoe
ontwikkel je deze creatieve kracht? De ontwikkeling hiervan start met een goede kennismaking op
school: jezelf uitdrukken en het leren benutten van je creatieve potentieel door te tekenen, dansen,
theater te maken en je culturele omgeving te verkennen. Deze kennismaking verbreedt en verdiept
zich in de vrije tijd. Bijvoorbeeld door op zangles te gaan of om mee te doen aan (lokaal) theater. We
willen de creatieve kracht stimuleren door cultuur bereikbaar te maken voor iedereen. Daarbij
focussen we ons op een aantal punten in het bijzonder:
•

•

•

Muziekonderwijs op school
Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier. Maar dat is nog niet alles. Muziek maken
heeft een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt
bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert discipline en
doorzettingsvermogen. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met
anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Door al op
jonge leeftijd cultuurbeoefening te stimuleren, willen we deze ook voor de toekomst
veiligstellen. De muziekverenigingen, toneelverenigingen en andere culturele verenigingen
kennen een lange traditie. Daar mogen we trots én zuinig op zijn. We hebben als doelstelling
het onderwijs en cultuurverenigingen te verbinden en samen te laten werken om zo te
komen tot een optimaal en divers aanbod voor de kinderen in onze gemeente. Dit zien we
ook graag terug in het integraal kindcentrum. Sowieso is het behoud van de kwaliteit van ons
onderwijs een speerpunt.
Een passende culturele infrastructuur
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat cultuur bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling,
inclusie en zingeving. Ook is het effect aangetoond van kunst- en cultuurparticipatie op de
mentale ('geluk') en fysieke ('gezondheid') conditie. Verenigingen, maar ook andere vormen
van culturele ontmoeting, zijn daarom van belang voor de lokale samenleving. We gaan ons
inzetten voor het behoud en de versterking van de culturele infrastructuur met een divers
activiteitenaanbod in de directe leefomgeving van onze burgers. Culturele verenigingen
dragen we een warm hart toe. We zetten ons in om de bibliotheken in de kerndorpen te
behouden. Jaarlijkse culturele activiteiten zoals het internationale kunstdorp, maar ook de
kermissen en lokale festivals, willen we stimuleren. Door een mix van activiteiten samen te
brengen, bereiken we een divers publiek en zetten we cultuur in als inspirerende en
verbindende factor.
Broedplaats voor cultuur en ondernemerschap
Over een aantal jaar wonen we in de gemeente Land van Cuijk. Dat betekent waarschijnlijk
ook dat o.a. het gemeentehuis een andere functie krijgt. In onze droom voor de toekomst
zien we hiervoor in de plaats een kunsthal waarin een modern museum en creatieve
werkateliers gevestigd zijn. Daaraan koppelen we een verdienmodel. Iedere creatieveling die
gebruik maakt van een gratis werkatelier levert hiervoor een tegenprestatie. Een aantal
dagen per week zet deze zich namelijk in voor lokale bedrijven om met hen mee te denken
over innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van vormgeving, organisatie en duurzaamheid.
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