
Verkiezingsprogramma PGA 2018 – 2022  1 
 

 

 

Verkiezingsprogramma PGA 2018 - 2022 
 
 

De PGA: 
 
De Progressieve Groepering Asten (PGA) is een lokale partij met een sociaal gezicht die samen met 
alle inwoners gaat voor een slagvaardig, verbonden en bloeiend Asten.  
 
Bij ons staat persoonlijk contact hoog in het vaandel. Als hechte club willen wij mensen met elkaar in 
contact brengen en tot ontwikkeling laten komen. Inspireren, netwerken, kennis en ervaring met elkaar 
delen zodat iedereen samen maar ook ieder voor zich in Asten, Heusden en Ommel verder komt. De 
PGA staat voor een gemeente met een open houding en een transparante communicatie. Een andere 
mening doet ertoe en zien wij als een kans om samen tot een betere oplossing te komen dan je er tegen 
af te zetten. Dát is progressief, dat is samen doen.  

 
Samen doen! 

 
Een slagvaardig, verbonden en bloeiend Asten* waar het goed leven is; hoe willen we dat bereiken? 
De PGA is 40 jaar geleden opgericht door een groep jongeren die vond dat er vernieuwing in de politiek 
plaats moest vinden. De PGA is al 40 jaar actief en heeft in deze jaren mooie initiatieven op poten gezet. 
De PGA zet zich in voor verbetering van ons leefklimaat, denkend aan jong en oud.   
 
Met een lijst van acht overkoepelende thema’s beschrijven we onze doelstellingen en hoe we deze voor 
de komende raadsperiode willen bereiken. In de praktijk zullen deze thema’s soms overlappen. 
Belangrijke onderwerpen als innovatie en jongerenbeleid komen bij meerdere thema’s aan de orde. Tot 
slot formuleren we een aantal speerpunten voor de drie dorpskernen Asten, Heusden en Ommel.  
 
Onze overkoepelende thema’s zijn: 

● Asten samen groen 
● Asten woont    
● Asten onderneemt    
● Asten zorg(t) voor mekaar  
● Asten ontdekt  
● Asten geniet  
● Asten goed geregeld  
● Asten boert   

 
Vervolgens volgen de speerpunten per kern: Asten, Heusden en Ommel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Het woord ‘Asten’ in de tekst, duidt de ‘gemeente Asten’ aan. Tenzij uit het verhaal duidelijk blijkt dat 
het om het dorp Asten gaat. 
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1. Asten Samen Groen:  
 
Asten is een mooie gemeente met een bijzonder rijke historie. Hoe kunnen we onze gemeente 
toekomstbestendig maken en ervoor zorgen dat het dorpskarakter behouden blijft? Simpel, door een 
goede balans te creëren tussen karakteristieke oude panden, innovatieve nieuwbouw en een 
slagvaardig groenbeleid. Daarmee versterken we het aanzicht van ons dorp, vergroten we de 
biodiversiteit en dringen we de wateroverlast terug. Zo wordt Asten letterlijk en figuurlijk een bloeiende 
gemeente.  
 

● Een duurzaamheidsbeleid mét passie 
● Meer groen op straat 
● De rijkdom van de natuur vergroten 

 
Een duurzaamheidsbeleid mét passie 
De PGA heeft zich al jaren hard gemaakt voor een duurzamer en groener Asten. Van een betere 
luchtkwaliteit in het buitengebied tot zonnepanelen stimuleren, wadi’s maken of het Waardbos. Vele 
partijen zijn het tegenwoordig met ons eens om een slag te maken in duurzaamheid. 
Volgens www.waarstaatjegemeente.nl staat Asten helaas nog steeds op plek 331 van de 393 
gemeenten. Wij zijn nu aan zet om een slag te maken in onze gemeente! 
 
De PGA staat voor: 

● Duurzaam doen =  duurzaam denken. Samen met ondernemers en inwoners willen wij werken 
aan een nieuw duurzaamheidsbeleid. Een beleid dat dient als kader voor wat we in de 
gemeente ontwikkelen. Elk nieuw project wordt getoetst op duurzaamheid, de mate van sociale 
verbinding en levensloopbestendig bouwen.  

● De landelijke duurzame normen zijn voor ons de minimale normen om stappen te zetten voor 
de toekomst. Dat betekent nu: Nul-op-de-meter als norm en stappen maken in gasloos bouwen. 
Stimuleren om bestaande woningen te verduurzamen. Duurzame maatregelen dienen 
betaalbaar te worden voor iedereen! Een mooi voorbeeld is het zonnepanelenproject in de 
MRE-regio.  

● Een gemeente die als voorbeeld dient voor onze inwoners. Energieneutrale (gemeentelijke) 
gebouwen, te beginnen bij de nieuwe schoolgebouwen: zonnepanelen op het dak en groene 
schoolpleinen. Alle gemeentelijke gebouwen dienen duurzaam te zijn. De gemeente gaat dan 
een stap verder dan het huidig beleid om in 2020 ‘bijna energieneutraal’ te bouwen. De 
gemeentelijke voertuigen dienen ook zo groen mogelijk zijn. 

● Mogelijkheden scheppen voor duurzame zelfvoorzienende woningbouw in het buitengebied. Op 
dit moment mogen in het buitengebied alleen ruimte-voor-ruimte woningen gebouwd worden. 

● Het wegwijs maken van burgers in de verschillende toepassingen van duurzaamheid (zoals 
verschillende zonnepanelen, groene daken, riool-ontkoppeling etc.). 

● Samen met de duurzaamheidscoördinator van de gemeente duurzame initiatieven van de grond 
krijgen. De coördinator verbindt initiatieven, adviseert over subsidies en zoekt samenwerking 
met andere duurzame initiatieven elders in de regio. 

● Een biodivers zonnepark. Op standaard zonnepaneelvelden groeit en bloeit niks. Met iets 
minder zonnepanelen per vierkante meter komt er ruimte voor heide en kruiden/grassen. 

● Het stimuleren van zonnepanelen op daken van woningen. 
 
 

 
 
 
 

Museum Klok & Peel is een voorbeeld 
op vlak van duurzaamheid. Bij de 
nieuwbouw hebben ze ‘nul-op-de-
meter’ al als norm gebruikt. 

Een voorbeeld voor ons is Zonnig 
Limburg, waar met 6,5 euro méér huur, 9 
euro winst wordt gecreëerd voor de 
bewoner van een sociale huurwoning. Zie 
ook www.zonniglimburg.nl.  

 

Zelfvoorzienend bouwen legt de 
nadruk op slim gebruik van eigen 
(drink-)water, productie van eigen 
voedsel, voorzien in eigen 
energiebehoefte en het hergebruiken 
of minimaliseren van eigen afval.  

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
https://www.lente-akkoord.nl/nom-beng-en-zen-verschillen/
https://www.ed.nl/waalre/in-eneacute-eneacute-n-keer-meer-zonnepanelen-in-zuidoost-brabant%7Ea65d027c/
https://www.ed.nl/waalre/in-eneacute-eneacute-n-keer-meer-zonnepanelen-in-zuidoost-brabant%7Ea65d027c/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/algemene-begrippen
http://www.zonniglimburg.nl/
http://www.zonniglimburg.nl/
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Meer groen op straat  
Een groene omgeving is gezond, dat tonen verschillende onderzoeken aan. Alleen al het uitzicht op 
bomen en planten zorgt ervoor dat mensen minder stress ervaren. Daarnaast houden planten water 
vast en dragen ze bij aan het verminderen van de effecten van klimaatverandering. "Op straat" gaan we 
voor meer duurzame projecten. 
 
De PGA staat voor: 

● De aanplant* van 500 bomen per jaar. Dit past uitstekend in het budget voor nieuwe 
ontwikkelingen die op de planning staan. Minder dure verharding en meer groen op straat!  

● Groene speeltuinen bij de nieuwe scholen. In Vlaanderen zijn ze al heel populair. De provincie 
stelt dit jaar een subsidie open voor groenere schoolpleinen. 

● Samen werken aan een te vernieuwen Ploegmakerspark. Het park ligt op een ideale plek om 
invulling te geven voor iedereen; denk bijvoorbeeld aan fitnesstoestellen in de buitenlucht, 
pluktuin, een avontuurlijke speeltuin enzovoorts. 

● Een ecowijk realiseren. De PGA vindt het belangrijk om groen te doen, in plaats van dit alleen 
in woorden te belijden. Door dit op te pakken met verschillende partners - ook buiten de 
gemeente - levert dit veel kennis over duurzaamheid, nieuwe inzichten en creativiteit op voor 
onze gemeente. Als mensen zien dat een duurzame aanpak enorm veel voordelen heeft, zullen 
ze eerder geneigd zijn om te verduurzamen.  

● Oplaadpunten neerzetten voor elektrische auto’s bij u in de buurt en bij de winkels. 
● Gevelbeplanting, pergola’s, bloemenveldjes en leilindes die bijdragen aan een mooie en 

levendige openbare ruimte. 
● Het stimuleren van burgers tot vergroening van eigen voor- en achtertuinen.  
● Milieuwinst op het gebied van mobiliteit. De PGA wil snel werk maken van het project 

Samobiel (hierbij kunnen studenten en forenzen eenvoudig met elkaar in contact komen en 
afspreken om te carpoolen). Zie ook: www.samobiel.nl.  

 
* Bij de aanplant worden soorten gebruikt die de gezondheid bevorderen. 
 
De rijkdom van de natuur vergroten 
Asten ligt op het zand. Dat is weinig vruchtbaar voor de landbouw. De landbouw gebruikt veel 
kunstmest, met als gevolg een zeer eenzijdige flora van varens, bramen en brandnetels. De PGA 
heeft als doel om de natuur rijker te maken. De biodiversiteit willen we vergroten door natuurgebieden 
met elkaar te verbinden. De ligging aan de twee riviertjes, de Aa en Astense Aa is ideaal voor deze 
‘stapstenen’. Samen met de boeren willen we ‘natuurinclusieve’ projecten opstarten om de landbouw 
beter aan te sluiten op het ritme van de natuur. Een voorbeeld hiervan zijn de Herenboeren. 
 
De PGA staat voor: 

● Het versterken van bestaand natuur- en cultuurlandschap. Langs de Aa, Astense Aa en 
Voordeldonkse Broekloop  ecologische verbindingszones aanleggen en de ecologische 
verbindingszones langs de Eeuwselse Loop afronden. Groene gebieden behouden zoals de 
parken en de kloostertuinen. 

● Zuinig omgaan met de schaarse ruimte. Voor nieuwe ontwikkelingen kijkt de PGA eerst naar 
inbreiden en dan naar uitbreiden. 

● Het vergroten van biodiversiteit in tussenliggende 
gebieden door natuurlijk beheer van bermen en 
parken. Bijvoorbeeld door het gebruik van 
ecologische en bij-vriendelijke bestrijdingsmiddelen 
te gebruiken en de aanleg van houtwallen als 
stapsteen voor de natuur.  

● Het inzetten van kunst en cultuur(historie) om het 
landschap nog meer tot zijn recht te laten komen. De 

Mogelijke locaties om duurzaam te doen zijn:  
- het Patersklooster,      - Loverbosch 2 
- ONIS / Bibliotheek,      - vrij te komen basisscholen 
- omgeving Ceresstraat (als de Beiaard weggaat),  - locatie Formido 

Een inspirerend biodiversiteits-
project is de aanleg van het 
‘waardbos’ bij de Nachtegaalweg 
door de bijenhoudersvereniging 
i.s.m. de gemeente, waarbij 
leerlingen van het voortgezet 
onderwijs hielpen om de bomen te 
planten. Mooie vorm van participatie 
en natuurontwikkeling.  

https://www.demorgen.be/wetenschap/-laat-de-natuur-de-klimaatverandering-oplossen-b1ad710c/TDz6C/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/08/31/iedereen-wil-een-groene-speelplaats/
http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/januari/brabantse-schoolpleinen-gaan-groen-kleuren.aspx
http://www.samobiel.nl/
http://www.stadszaken.nl/ruimte/groen/1327/zombienatuur-rukt-op/
http://www.herenboeren.nl/landbouw/fans/
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PGA daagt verenigingen uit hier een bijdrage aan te 
leveren. 

● De betrokkenheid van burgers bij de uitvoer van 
groenbeleid. Samen Asten Schoon is een actieve 
club die voor een schone straat staat. Wij zouden het 
fantastisch vinden als dit aangevuld kan worden met 
een club die de natuur wil versterken. Bijvoorbeeld 
door de aanleg van tuintjes of eetbare bossen met 
fruitbomen, noten en hazelnoten enzovoorts.  

● Het ruimschoots compenseren van het kappen van bomen. Bij het planten van nieuwe bomen 
en struiken wordt rekening gehouden met de biodiversiteit. 

 
 
 

2. Asten woont:  
 
Op het gebied van wonen staan we de komende jaren voor verschillende uitdagingen: de samenstelling 
van de huishoudens verandert; nu al is 30% van de huishoudens in Asten alleenstaand. Hoe kunnen 
we het woningaanbod daarop aanpassen, duurzaam maken én betaalbaar houden? Hoe kunnen we 
voor starters de kans op een woning vergroten? En ten slotte is er wanneer het flink regent een 
behoorlijke uitdaging met betrekking tot de wateroverlast waar veel inwoners mee kampen. Met de 
klimaatverandering zal dit probleem eerder toe- dan afnemen. Onze speerpunten zijn: 
 

● Iedereen zijn eigen woonhuis 
● Duurzaam, sociaal, levensloopbestendig en aantrekkelijk bouwen 
● Leegstand aanpakken 
● Asten waterproof! 
● Buurtinitiatieven prikkelen 

 
Iedereen zijn eigen woonhuis: diversiteit in het woningaanbod  
Een plek naar ieders eigen wens om te wonen draagt bij aan een goede gezondheid. De PGA wil 
maatwerk leveren in ieders woonbehoeften door verschillende woonvormen aan te bieden voor elke 
levensfase. Of je nu een starter bent die dingen samen wil doen of iemand die een eigen stekkie wil. De 
PGA heeft een luisterend oor voor de medemens en staat open voor verbetering van ons leefklimaat 
voor jong en oud. Juist daarom vindt de PGA het belangrijk om alternatieve woonvormen in Asten te 
realiseren.  
 
Met alternatieve woonvormen bedoelen wij: in meer of mindere mate gemeenschappelijke 
voorzieningen bij je woning wat het sociaal contact vergroot. Voorbeelden zijn; ouderenhofjes, tiny 
houses projecten en co-housing/gemeenschappelijk wonen. Onder Astenaren is veel belangstelling 
voor deze woonvormen. Omdat het leuk is, en vanwege het samen-doen en duurzaam karakter.  
 
De PGA ziet alternatieve woonvormen als ondersteuning in het bevorderen van sociale contacten en 
sociale controle. Doordat mensen samen in een woonvorm wonen kunnen zij elkaar makkelijker 
ondersteunen. Daarbij vergroot dit de doorstroming bij bestaande woningen en het is een slimme 
oplossing om betaalbare starterswoningen of sociale woningen te realiseren. Bouwen voor elk wat wils, 
zorgt voor beweging in de huizenmarkt.  
 
De PGA staat ook voor betaalbare koop- en huurwoningen binnen onze gemeente. Wachtlijsten zijn 
vaak nog te lang en bij nood dient er snel iets geregeld te worden. Bij nieuwbouw door woningcorporaties 
pleit de PGA dat er betaalbare en duurzame woningen op de markt komen. Over deze punten dient de 
gemeente in gesprek te gaan met Wocom en Bergopwaarts.  
 
De PGA wil: 

● Een plek om te wonen voor iedereen. Ook in de kleine kernen Heusden en Ommel, waar wij 
samen met de woningbouwcorporaties en de inwoners willen zoeken naar een goede balans in 
betaalbaar en variërend woningaanbod en ruimte voor recreatie en ontmoeten.  

● Het faciliteren van initiatiefnemers voor kleine woonzorgvormen. De PGA wil voldoende ruimte 
bieden voor burgerinitiatief en innovatie, waarbij PGB noodzakelijk is om dit te financieren.  

Het conceptburo Groen4Life, wat 
duurzame initiatieven promoot, is 
een voorbeeld in samenwerking met 
het onderwijs, overheid, 
bedrijfsleven en het culturele veld in 
en buiten Helmond. 

http://www.groen4life.nl/
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● Hofjes (voor ouderen) in of nabij het centrum, waar ouderen samen wonen en voor elkaar 
klaarstaan. Een mooi voorbeeld is het Knarrenhofje in Zwolle.  

● Meer mogelijkheden voor (woon)zorgvormen in het 
buitengebied.  

● Het ‘tiny houses’- project: kleine bijna geheel 
zelfvoorzienende woninkjes die voorzien in de 
behoefte van starters, mantelzorgers en ouderen. 
Tiny houses zijn goed voor het milieu, omdat je 
minder energie verbruikt, minder spullen koopt en 
een kleiner oppervlak gebruikt. De PGA geeft er een 
draai aan door deze woningen te plaatsen in een 
sociale omgeving met een gemeenschappelijke tuin 
of woonkamer. Hier kan men bezoek ontvangen of 
samen koken. Ideale locaties zijn mogelijk de vrij te 
komen schoollocaties.  

● De behoefte van vriendengroepen om samen een woning te kopen en deze op te splitsen in 
kleine woningen mogelijk maken en faciliteren in Asten.  

● Een woonomgeving, ook voor arbeidsmigranten, waar je je persoonlijk kunt ontwikkelen. 
 
Duurzaam, sociaal, levensloopbestendig en aantrekkelijk bouwen 
De PGA wil duidelijke kaders stellen waarbij wij verwachten dat initiatiefnemers daarover nadenken bij 
nieuwe projecten t.b.v. een goed woon- en leefklimaat voor alle inwoners! 
 
De PGA staat voor: 

● ‘Nul-op-de-Meter’ als nieuwe norm en het stimuleren van gasloos en zelfvoorzienend bouwen. 
De norm geeft alle ruimte aan creatieve, duurzame oplossingen.  

● Projecten die sociale ontmoeting stimuleren, waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan. 
● Levensloopbestendige woningen waar bewoners kunnen blijven wonen als hun 

leefomstandigheden veranderen. De nabijheid van voorzieningen speelt hierbij een rol; daarom 
is de leefbaarheid in de kleine kernen Ommel en Heusden van groot belang.  

● Het versterken van het dorpskarakter van Asten. De laatste jaren heeft Asten een toename aan 
appartementen gekend. Dit heeft voordelen: kleiner wonen is duurzaam en zorgt voor meer 
‘body’ in het centrum. De appartementencomplexen staan soms op gespannen voet met het 
dorpskarakter van Asten. De PGA wil het dorpskarakter versterken door groene plekken te 
behouden en de identiteit of unieke uitstraling van een gebouw op te nemen in verdere 
ontwikkelingen. Hoe kan een nieuwe ontwikkeling het karakter van Asten versterken?  

 
Leegstand aanpakken 
Leegstand is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Maar zodra het leefklimaat 
door leegstand wordt aangetast, of dat nu in de kom is of op het platteland, is er een publieke taak.  
 
De PGA wil: 

● Aanpak van de lege plekken in het centrum. Om te voorkomen dat leegstand leidt tot 
criminaliteit, verloedering en/of economisch verlies, is er de ‘ladder voor duurzame 
verstedelijking’. Deze ladder staat voor: éérst inzetten op bouwen in de kern en dan pas 
uitbreiden. Hierdoor blijft de kern aantrekkelijk waardoor de huizenprijs stabiel blijft.  

● Het benutten van leegstaande panden voor alternatieve woonprojecten, zoals de schoollocaties 
die vrijkomen in het Strategisch Huisvestingsplan (SHP).  

● Een slagvaardige aanpak van de leegstand in het buitengebied. De PGA wil de mogelijkheid 
open laten om ook in leegstaande stallen (alternatieve) woningen te bouwen, onder voorwaarde 
dat deze woningen zelfvoorzienend (zonder gebruik van fossiele brandstoffen) gebouwd 
worden.  

 
Asten waterproof! 
De afgelopen jaren hebben we te kampen gehad met extreme hoosbuien en hagelbuien. Het water kon 
niet weg en woningen, bedrijven en spullen raakten zwaar beschadigd. Omdat extreem weer een 
realiteit is van ons huidige klimaat, steekt de PGA liever extra geld in droge voeten dan in een nieuwe 
rotonde.  
 
De PGA gaat voor een slagvaardig waterplan met de volgende uitgangspunten: 

Een mooi voorbeeld is Tweedelig, 
een woonvoorziening voor kinderen 
met een beperking die onder 
begeleiding dicht bij hun familie, 
werk en vrijetijdsbesteding wonen. 
En Huize te Gaste in Gastel 
(Cranendonck) waar ouderen hun 
oude dag kunnen doorbrengen op 
een mooie plek.  

http://www.knarrenhof.nl/wat.php
http://www.tweedelig.nl/index.php
https://huizetegaste.nl/
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● Een te vervangen riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel.  
● Flinke overlast beperken door kleine ingrepen in de buurt. Een afvoer kan eenvoudig naar een 

veldje of vijver worden aangelegd waar het water wegstroomt. 
● Bij nieuwe ontwikkelingen extra rekening houden met waterberging en droge voeten.  
● Het inspireren van burgers om zelf wateroverlast te voorkomen. Dit kan door het aanleggen van 

groendaken en wadi’s of het gebruik van straatstenen in plaats van asfalt. Door je eigen tuin te 
vergroenen wordt het water sneller opgenomen door de bodem. Bovendien zorgt groen voor 
een aantrekkelijke leefomgeving voor mens en dier. Groendaken houden water vast, en filteren 
fijnstof uit de lucht. Zie ook Asten Samen Groen.  

 
Buurtinitiatieven prikkelen 
Om sociale cohesie te vergroten en ontmoetingen tussen mensen aan te moedigen wil de PGA een 
subsidie regelen voor het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen in de buurt. Deze subsidie 
maakt het mogelijk om in de buurt sociale extraatjes te realiseren.  
 
Wij denken bijvoorbeeld aan:  

● Gemeenschappelijke hobbykamer, schuur of woonkamer 
● Collectieve parkeerplaats 
● Gemeenschappelijke tuin 
● Groene daktuin 
● Wadi (buffer- en infiltratievoorziening voor hemelwater) 
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3. Asten onderneemt: 
 
Asten is een landelijke gemeente in een globaliserende wereld. Als onderdeel van Brainport strekt de 
reikwijdte van Asten zich uit tot ver over de grenzen van ons land. Je ziet dat bij ondernemers, boeren 
en bij de inwoners terug, van een bamboekweker in Heusden en Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts 
tot jonge start-ups binnen onze gemeente. Wij zijn trots op wat Astense bedrijven neerzetten! De PGA 
wil ondernemers, inwoners en onze (jonge) talenten in het bijzonder met elkaar verbinden. Daarbij wordt 
ingezet op circulaire economie, klimaatneutraal en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).  
 
Om u van dienst te zijn wil de PGA dat de gemeente op de uitkijk staat voor regelingen en subsidies 
vanuit de overheid. Door de samenwerking te intensiveren kunnen signalen beter worden opgepakt. 
 

● Talent ontwikkelen = de markt verbinden 
● Volop toekomstperspectief voor circulaire ondernemers 
● Het centrum als ontmoetingsplek versterken 
● Regelingen en subsidies voor ondernemers en inwoners goed in het vizier krijgen 

 
Talent ontwikkelen = de markt verbinden  
De PGA vindt het belangrijk dat de gemeente, scholieren, starters en lokale ondernemers met elkaar 
verbindt. Studenten en werkzoekenden bieden we extra kansen om een baan te vinden in eigen regio. 
Een netwerk is een goede basis om talenten met innovatieve ideeën optimaal te ontwikkelen in onze 
gemeente.  
 
De PGA wil het onderwijs en de arbeidsmarkt verbinden door: 

● Een prijsvraag ‘het duurzame idee van het jaar’ in het leven roepen voor jongeren/starters en 
ondernemers. 

● Een banen- en stagemarkt organiseren die op een laagdrempelige manier overzicht geeft van 
baankansen in de regio. 

● Uitbouwen van de ondernemersverenigingen OVA en ICAS om het bedrijfsleven optimaal te 
verbinden met het onderwijs. 

● Het netwerk Innovatiehuis de Peel - dat in 2018 wordt opgestart - volop te gebruiken om onze 
ideeën te realiseren. 

 
Volop toekomstperspectief voor circulaire ondernemers  
Nederland wordt steeds meer een proeftuin voor duurzame ontwikkelingen en innovaties. De PGA is 
hier trots op en wil Circulaire economie stimuleren. Wij zetten ons in om duurzame en innovatieve 
bedrijven die een grote spin-off hebben en daarmee werkgelegenheid verschaffen, naar de gemeente 
te halen.  
 
Door in te spelen op leegstand zowel in het buitengebied als in de kern, willen we de ruimte slim benutten 
om innovatieve bedrijven kansen te bieden. Om Asten op de kaart te zetten bekijken we of het mogelijk 
is het bedrijvenpark een duurzame uitstraling te geven en verbindingen te leggen tussen bedrijven zodat 
zij elkaar versterken in de geest van circulaire economie. Samenwerking kan worden gezocht met 
Energyport Peelland dat al enkele jaren ervaring heeft met het opzetten van duurzame initiatieven.  

‘’Van afval voor het ene bedrijf, tot grondstof voor het andere bedrijf.’’ 

https://mvonederland.nl/wat-mvo
http://www.bedrijventerreinenhelmond.nl/files/Het%2520innovatiehuis%2520de%2520Peel.pdf
https://mvonederland.nl/circulaire-economie
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Het centrum als ontmoetingsplek 
Het centrum is dé ontmoetingsplek voor Asten. De PGA streeft naar een autoluw, groen, gezellig en 
ondernemend centrum. Voor een gezellig en ondernemend centrum is het nodig winkels te 
concentreren in de kern van Asten. In Heusden zien we graag dat de mogelijkheid aanwezig blijft om 
de eerste behoefte aan levensmiddelen te verkrijgen. In Ommel willen we kansen grijpen indien daar 
behoeften en ontwikkelingen voor zijn. 
 
De PGA staat voor: 

● Een geheel autovrije Markt. 
● Het opvullen van gaten in de bebouwing (m.n. in het centrum). Het voorkomen van gaten door 

geen sloopvergunning af te geven als er geen bouwplan is.  
● Leegstand in samenspraak tegengaan. 
● Op een duurzame en aantrekkelijke manier het dorp verder ontwikkelen. 
● Een nieuwe centrumvisie waarin ontwikkelingen centrumbreed worden opgepakt. Hierdoor 

kunnen investeringen op een heldere manier in tijd worden uitgezet. 
● Een proef voor verruimde openingstijden bij evenementen om te onderzoeken of dit bijdraagt 

aan een beter uitgaansleven en veiligheidsgevoel.  
 
Om de afstand te overbruggen tussen de winkels rondom de Markt en de parkeerplaatsen kijken we 
samen met ondernemers naar slimme oplossingen.  
 
Regelingen en subsidies voor ondernemers en inwoners goed in het vizier krijgen 
De gemeente is een partner van de inwoners en ondernemers. Ze is een verbinder tussen burgers, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten, om zo kennis, gegevens en ideeën uit te 
wisselen. De PGA vindt het belangrijk dat de gemeente burgers en bedrijven op de hoogte houdt van 
subsidies en regelingen in allerlei verschillende organisaties zoals de MRE / Brainport, de provincie, 
het rijk en andere organisaties zoals de BMF of Senzer. 
Dit netwerk is daarbij ook ideaal om elkaar op de hoogte te houden van interessante lezingen, 
subsidies en andere bijeenkomsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspiratie voor een circulaire economie: kringloopwinkels! 
Asten heeft het geluk dat het al twee kringloopwinkels heeft met een ideële inslag, namelijk de ONA 
en Een Aarde. Deze liggen op het bedrijventerrein vanwege de grote voorraad. Het concept leent 
zich ook voor gewone winkels in het centrum. Pop-up stores of tweedehandswinkels zijn populair. 
Ook zou het repair-café, dat nu wordt gehouden in de kantine van NWC, hierop kunnen aansluiten. 
Een kringloopwinkel in het centrum zorgt ook voor beter contact met horeca en middenstand, 
waardoor de verleiding groter wordt om mee te doen met circulair denken. Stichting de Kringloper in 
het westen van Brabant is een mooi voorbeeld hiervoor.  
 

Project rondom wietteelt: 
Gezien de problematiek rondom drugscriminaliteit denken wij dat legalisering van wietteelt meer 
goed dan kwaad doet. In het regeerakkoord wordt hierop ingespeeld door bij wijze van experiment 
wietteelt toe te staan in enkele gemeenten. De PGA wil de mogelijkheid onderzoeken om hierin mee 
te liften door een plan op te stellen voor legale wietteelt in de gemeente Asten. Bovendien kan de 
hennep nog voor veel meer toepassingen worden gebruikt, zie www.hempcollective.nl.  
 

http://www.hempcollective.nl/
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4. Asten zorg(t) voor mekaar: 
 
Bij de PGA staat de mens centraal, voor ons geldt altijd: zorgen voor mekaar, daar draait het om. We 
vinden dit belangrijker dan investeren in een nieuwe rotonde.  
 
We vinden het noodzakelijk dat kwetsbare mensen ondersteuning/begeleiding/coaching krijgen zodat 
ze zich staande kunnen houden en zich kunnen ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om extra 
ondersteuning bij het huishouden, hulp voor een kind met leer- of ontwikkelingsachterstanden of het 
aanbieden van dagbesteding aan dementerenden of mensen met een beperking. Om zo stress 
te  ontnemen en gezond functioneren te stimuleren. De PGA wil mensen ondersteuning bieden die 
nodig is om mee te blijven doen in Asten.  
 
Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor zeer kwetsbare mensen die niet altijd tijdig de juiste hulp 
krijgen, of tussen wal en schip dreigen te vallen. Kinderen of jongeren met problemen, mensen die 
eenzaam zijn of zij die hulp mijden. De PGA ziet dat mantelzorgers ook ondersteuning nodig hebben 
om te voorkomen dat zij overbelast raken.  
 
Samen doen is ons motto. Asten zorgt beter voor mekaar door burgers, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties (zoals sport-, onderwijs- en zorginstellingen) met elkaar te verbinden en 
initiatieven te ondersteunen. Samenwerken is de sleutel naar preventieve en op maatwerk gerichte 
zorg en ondersteuning. 
 

● De zorgvrager staat centraal   
● Iedereen aan de slag 
● Hervormen van het armoedebeleid 

 
De zorgvrager staat centraal 
Te vaak wordt er gesproken over mensen, in plaats van met mensen. Dit kan, zeker waar het gaat om 
zorg, niet de bedoeling zijn. Afgelopen raadsperiode is er veel veranderd op het gebied van zorg voor 
de gemeente. We hebben er veel taken bijgekregen. Deze periode is het tijd om ons te richten op 
verdere professionalisering van de zorg, en hierdoor de zorgvrager echt centraal te stellen.  
 
De PGA zet in op: 

● Het duidelijk en laagdrempelig informeren over 
ondersteuningsmogelijkheden van zorg in natura of 
PGB, over het verschil tussen een algemene 
voorziening of maatwerkvoorziening en over de 
klachten- en geschillenprocedure.  

● Het stimuleren en zorgen voor voldoende vrij 
toegankelijke voorzieningen waardoor minder 
maatwerkvoorzieningen nodig zijn.  

● Het vroegtijdig aan tafel zitten bij een huishouden dat hulp nodig heeft, waarbij maatregelen zijn 
gericht op preventie en doorverwijzingen adequaat zijn. Dit voorkomt duurdere zorg in een later 
stadium. 

● Het ondersteunen van mantelzorgers met mogelijkheden voor ontspanning, respijtzorg, het 
mantelzorgcompliment en keukentafelgesprekken. De PGA wil zich inzetten voor een goed 
mantelzorgbeleid SAMEN met mantelzorgers, door bijvoorbeeld mantelzorgconferenties te 
organiseren. 

● Een goede samenwerking tussen verschillende disciplines zoals WMO, Wet werk en inkomen, 
jeugdwet en schuldhulpverlening. 

● Het voorkomen van misbruik van sociale voorzieningen (bijv. PGB) Wij vinden dat strikt 
gehandhaafd dient te worden op het gemeenschapsgeld dat ten onrechte uitgegeven wordt. 
Hierbij zien wij in PGB een mogelijkheid om burgerparticipatie te bevorderen zoals initiatieven 
als De Peelconnectie, Tweedelig en de Landing waar via PGB mensen begeleiding krijgen in 
andere vormen van dagbesteding en wonen.  

● Het ‘recht om uit te dagen’. In de kern betekent dit dat een groep (georganiseerde) bewoners 
(binnen vast te stellen kaders) taken van gemeenten kan overnemen als zij denkt dat het anders 
kan. Zij kunnen hierin samenwerken met zorgaanbieders en andere organisaties. Hierdoor 
wordt een netwerk opgebouwd van korte lijntjes, om lokaal zorg aan te bieden. 

De Buurtkamer is hiervan een mooi 
voorbeeld. Onis organiseert deze 
bijeenkomst wekelijks in De Beiaard, 
samen met vrijwilligers en 
professionele (zorg)organisaties. 

https://www.depeelconnectie.nl/
http://www.tweedelig.nl/index.php
http://www.stichtingdelanding.nl/
https://www.kbo-brabant.nl/view.php?Pagina_Id=21325
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● Investeren in de professional zodat iedere 
professional zich kan blijven ontwikkelen 
en scholen, wat preventieve hulpverlening 
bevordert. 

● Een gezonde levensstijl door het 
stimuleren van initiatieven voor gezonde 
kantines op scholen, sportverenigingen en 
in gemeentelijke gebouwen. 

● Handhaving ter voorkoming van 
alcoholgebruik onder jongeren (< 18 jaar) 
en het faciliteren van evenementen en 
feesten voor jongeren tot 18 jaar. Denk 
bijvoorbeeld aan ‘frisfeesten’. De PGA ziet de laatste jaren het alcoholgebruik gestaag afnemen, 
mede door het verhogen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar. Hersenen groeien door tot 25 jaar. 
Alcohol vertraagt die groei of leidt zelfs tot een verkleining. Daarom is het de beste keuze om 
alcoholgebruik te voorkomen. 

 
Iedereen aan de slag 
De PGA zet zich al jaren in voor de groep inwoners van Asten met een arbeidsbeperking. Mensen 
ondersteunen zodat ze mee blijven doen in de maatschappij, vinden wij belangrijk. 
 
Structuur, een dagindeling en sociale contacten dragen daar aan bij. Vrijwilligerswerk, aangepast werk 
of betaald werk houdt mensen betrokken bij de samenleving. Hierdoor is er de mogelijkheid tot 
persoonlijke ontwikkeling, onafhankelijkheid en het gevoel ‘erbij te horen’. 
 
Gemeenten beschikken over een breed scala aan instrumenten om werkgevers en mensen met een 
arbeidsbeperking te ondersteunen bij het vervullen van een werkplek. Te denken valt onder meer aan 
inzet van begeleiding, zoals job-coaching, no-riskpolis of aanpassing van de werkplek. 
 
De PGA staat voor: 

● Daar waar mogelijk, lokale ondernemers inzetten op lokale projecten. PGA stimuleert ook 
werk/stageprojecten voor mensen met een beperking of psychische stoornis, bijv. Downies & 
Brownies en de Peelconnectie. 

● Overleg met maatschappelijke instellingen, ondernemers en onderwijsinstellingen over waar 
stageplaatsen en werkplekken perfect kunnen aansluiten op het lokale en regionale 
opleidingsaanbod, en op de behoefte aan personeel; 

● Samenwerking met Senzer om mensen de stap te laten maken naar regulier werk. Dit is 
kostenbesparend maar wat vooral van belang is, is dat de werknemers zich ontwikkelen en 
het gevoel krijgen erbij te horen. (inclusiviteit) 

● Begeleiding/coaching van mensen in de bijstand. De bijstand is bedoeld als laatste vangnet 
en tijdelijke inkomensoverbrugging voor mensen die (op dit moment) niet in staat zijn te 
werken. Coaching is erop gericht om dit inkomen zo tijdelijk mogelijk te houden.  

● Een leerwerktraject voor jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen, met een 
toekomstperspectief. Een jobcoach kan daar bij helpen. Alle jongeren onder de 27 jaar zijn 
aan het werk, volgen onderwijs of combineren die twee. 

● Goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten en vluchtelingen op een plek waar 
persoonlijke ontwikkeling mogelijk is. 

● Inburgering van statushouders door de verbinding te zoeken met Astenaren, maatschappelijke 
organisaties en lokale werkgevers. Wij willen graag meedenken met initiatieven die inwoners 
met elkaar verbinden. 

 
Hervormen van het armoedebeleid 
In Nederland groeit 8 tot 12% van de kinderen op in armoede. Ook in Asten groeien er kinderen op in 
armoede. Onderzoek wijst uit dat armoede of het ervaren van schaarste het effect van een chronische 
stress situatie heeft en dat het patroon van opgroeien in armoede lastig is te doorbreken. Kinderen die 
opgroeien in armoede lopen op de lange termijn kans om zelf ook in armoede te leven. Armoede 
speelt niet alleen onder gezinnen met kinderen, maar ook bij ouderen. Het Nibud en PwC schetsen 
samen in het rapport ‘Bestedingen van ouderen’ een zorgwekkend beeld over inkomens- en uitgaven 
situatie van de toekomstig gepensioneerden. Hun uitgaven worden hoger en inkomsten lager.  
 

Een mooi voorbeeld uit de praktijk is het 
zorgsteunpunt in Heusden en Ommel. 
Opgezet door inwoners in samenwerking met 
de gemeente en professionele partijen. 
Bewoners krijgen advies en hulp, waarbij 
naast beroepsmatige inzet, ook de omgeving 
en vrijwilligers een rol spelen. Het resultaat: 
zorg op maat en levensloopbestendig, 
bewoners kunnen langer zelfstandig blijven 
wonen. 
 

https://www.financieelgezondewerknemers.nl/bibliotheek/Rapporten/bestedingen-van-ouderen-nibud-pwc.pdf
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Op dit moment worden er vooral maatregelen genomen door de gemeente die armoede 
compenseren. Zo kunnen armere gezinnen een beroep doen op voorzieningen om te sporten of aan 
cultuur mee te doen. De PGA vindt dat armoede sneller gesignaleerd dient te worden en bij de bron 
moet worden aangepakt. Dit vraagt om een hervorming van het armoedebeleid.  
 
De PGA staat voor: 

● Het aanstellen van een armoederegisseur. Een armoederegisseur verbindt het beleid en de 
inwoners met elkaar om samen naar een oplossing toe te werken   

● Het aanpakken van laaggeletterdheid. Van jong en oud is 10 tot 15% laaggeletterd. Voor hen 
is de maatschappij zeer complex en een onverwachte situatie is vaak voldoende om schulden 
te veroorzaken. Onis kan gevraagd worden hoe mensen te stimuleren voor taaltraining. 

● Het versimpelen van de regelingen en een goede informatievoorziening. 
● Interventies gericht op het lokaal vertrouwen en gemeenschapsgevoel. 
● Oog voor wisseling in leefsituatie, bijvoorbeeld na een echtscheiding of overlijden. 
● Het betrekken van scholen bij de vroegsignalering van armoede onder kinderen door 

contacten te leggen met zorgteams van scholen of de schoolarts / GGD. 
 
 
 

5. Asten ontdekt: 
 
Asten is een mooie groene gemeente met rust en ruimte waar genoeg te beleven is. De PGA is trots 
op de Astense identiteit, die gekenmerkt wordt door de vele verenigingen en vrijwilligers. In dit 
hoofdstuk willen we aandacht vragen voor het bloeiende verenigingsleven en cultuur in Asten. Het zijn 
belangrijke bronnen voor de saamhorigheid in de Astense gemeenschap. Asten is gemoedelijk en 
heeft avontuurlijke karaktertrekken met een levendige historie. Historie en cultuur verbroedert en 
draagt bij aan maatschappelijke deelname. Hoe beter je de historie kent, hoe interessanter het leven 
wordt. Daarnaast hebben de evenementen die georganiseerd worden een positieve uitwerking op de 
toeristische sector in Asten. Er is nog veel moois te ontdekken in Asten! 
 

● Een "Peelweek" op de middelbare school 
● Vrijwilligerswerk op de kaart zetten 
● Respect en aandacht voor monumenten en een levendige historie  
● Cultuur en evenementen stimuleren  

 
Een "Peelweek" voor jongeren op de middelbare school 
Het onderwijs is gericht op de wijde wereld: van de Vietnamoorlog, de Gouden Eeuw of dieren in het 
oerwoud. Hartstikke interessant! Maar waar is onze eigen leefomgeving in dit verhaal? Om de kennis 
over de geschiedenis van Asten, De Peel en dit deel van Noord-Brabant te vergroten willen we de 
Peelweek invoeren. Vanuit verschillende vakken kan les worden gegeven over, en vooral ook in onze 
eigen leefomgeving. Elk schoolvak kan hierbij aansluiten. Bij geschiedenis kan geleerd worden over 
de eigen geschiedenis van onze streek, bijvoorbeeld in samenwerking met Heemkundekring De 
Vonder, Museum Klok & Peel en Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten (SBKA). Via het vak biologie 
kunnen grondboren of herkennen van dieren / planten worden aangeboden in samenwerking met IVN 
Asten Someren. In het vak economie kan een ondernemer uitleggen hoe een onderneming in elkaar 
zit of kan een groot bedrijf in de regio bezocht worden. Creatievelingen kunnen aan de slag samen 
met ondernemers, enzovoorts.  
 
De PGA staat voor: 

● De Peelweek als verbinding tussen inwoners, onderwijs en bedrijfsleven. 
● Samen vormgeven van de Peelweek met het cultuurplein Asten-Someren en onderwijs. 
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Vrijwilligerswerk op de kaart zetten 
Vrijwilligers zijn van waarde en als vrijwilliger krijg je er zelf mooie en leerrijke ervaringen voor terug. 
We zien in Asten al tal van prachtige initiatieven die het vrijwilligerswerk stimuleren.   

 
De PGA staat voor: 

● Initiatieven die mensen met elkaar verbinden 
● De maatschappelijke stage, ook in de toekomst!  
● Een actieve houding van de gemeente om vrijwilligers en inwoners mee laten denken en doen 

bij (nieuwe) ontwikkelingen. 
 
Respect voor monumenten en aandacht voor een levendige historie 
Al decennia zien we onnodige afbraak van oude gebouwen in Asten. Juist die vooroorlogse gebouwen 
ziet de PGA als uniek. Zij maken het karakter van Asten. Asten is hier echter decennialang laks mee 
omgesprongen. De oude ansichten met daarop de oude jongensschool op de Markt, het groene 
Koningsplein en de straatbeelden spreken boekdelen; er is hier niets meer van terug te zien. Ook in 
het recente verleden is er veel verwaarloosd en gesloopt zoals Bartholomeus, de hoek van Anneke de 
Bruijn, de vervallen staat van de domineeswoning langs het oude protestantse kerkje, de gaten in de 
Emmastraat en Prins Bernhardstraat. Het toont de jammerlijke toestand van ons cultureel erfgoed.  
 

 
De eigen geschiedenis is boeiend en geeft een andere kijk op onze omgeving. Door slim gebruik te 
maken van kunst, technologie, informatieborden, het stimuleren van culturele verenigingen en 
evenementen willen wij onze historie tot leven laten komen in het straatbeeld. Die bewustwording 
draagt bij aan de instandhouding van oude gebouwen.  
 
De PGA staat voor: 

● Een re-inventarisatie van cultuurhistorische waarden en eventueel meer gebouwen als rijks- of 
gemeentelijk monument aanwijzen. We zien op verschillende plekken dat de waarde van onze 
cultuurhistorie niet goed bestemd zijn. Neem het Patersklooster dat maar voor de helft 
gemeentelijk monument is. Andere panden zouden dan weer best rijksmonument kunnen zijn 
zoals Lindestraat 7. Een goed voorbeeld van inventariseren is de kaart van de 
ODZOB: https://atlas.odzob.nl/erfgoed/  

● Behoud en respect voor monumenten in samenhang met meer vrijheden in de ontwikkeling 
daarvan. Een gebouw dat gebruikt wordt zorgt voor de instandhouding daarvan. Leegstand 

Het Museum Klok & Peel is een pareltje voor 
Asten. Er zijn talloze initiatieven die worden 
opgezet door meer dan 150 actieve 
vrijwilligers (plus medewerkers via Senzer). 
Het gebouw is nul-op-de-meter gebouwd en er 
is een enorm kennisnetwerk rondom het 
museum met verre oorden zoals via de 
Singing Bronze Foundation. Zij houden een 
prachtig cultuur- en natuurhistorisch erfgoed in 
stand en zijn een toeristisch trekpleister voor 
Asten. Er zijn plannen om de kennis naar een 
hoger plan te tillen met kenniscentrum de Peel 
Academie, dat zich gaat bezighouden met de 
cultuurhistorie van De Peel.  
 
De PGA ondersteunt het idee voor een 
kenniscentrum over de cultuur- en 
natuurhistorie van De Peel. 
 

Het project van het ‘Waardbos’ waarbij 
scholieren en leden van 
bijenhoudersvereniging st Ambrosius samen 
met de gemeente bomen planten is een mooi 
voorbeeld. Hierbij werkt de gemeente, een 
vereniging en het onderwijs samen aan een 
duurzame groene en bloeiende ontwikkeling.  
De PGA maakt zich sterk voor het behoud van 
de maatschappelijke stage.  
 

Onis matched vele vrijwilligers, organisaties 
en individuen met elkaar. Mensen doen steeds 
vaker incidenteel vrijwilligerswerk. Onis Mix en 
Match is een mooi project waarbij mensen 
gematched worden en zo (tijdelijk) waarde toe 
kunnen voegen voor een ander.  
 

Sommige mensen kunnen het zich nog goed herinneren: het theaterproject ‘Geluiden’ uit 1999. 
Historie werd vervlochten met een moderne voorstelling. Inwoners en studenten maakten samen 
een bruisende voorstelling en ‘schoten’ zelfs de kerk de lucht in. De PGA wil ruim baan bieden aan 
zulke initiatieven bijvoorbeeld om de Klokkendagen nieuw leven in te blazen. 
 

https://atlas.odzob.nl/erfgoed/
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door te strikte bescherming doet daarentegen afbreuk aan het monument. Dat zien we wel 
bij het Bartholomeus en Anneke de Bruijn.  
Daarom willen we ‘bestemmingsvrij ontwikkelen’ introduceren voor monumenten. Je mag er 
wonen, een kantoor of winkel beginnen, enzovoorts; als er maar rekening gehouden wordt 
met de opgetekende historische waarden en uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar 
cultuurhistorie en archeologie als dat gewenst is. 

● Het verder digitaliseren van ons historisch archief. Het gemeentelijk archief ligt grotendeels bij 
het RHC-Eindhoven. Daar ligt het veilig opgeslagen, maar is het moeilijk toegankelijk voor 
onze inwoners. De PGA wil verdere stappen zetten in de digitalisering van het archief, als 
inspiratiebron voor de toekomst. Dit kunt u raadplegen via www.rhc-eindhoven.nl.  

● Het uitdragen van een levendige historie bij culturele activiteiten. 

 
Cultuur en evenementen stimuleren 
Evenementen zorgen voor een hechte gemeenschap, en voor verbinding tussen jong en oud. Tijdens 
evenementen kan jong talent zich in de kijker zetten (zie Asten Onderneemt) en krijgen lokale 
kunstenaars en ambachten een podium. De PGA wil deze vorm van ontmoeten stimuleren. 
 
De PGA wil: 

● Meer ruimte voor evenementen die op creatieve wijze met gezondheid, sport en 
duurzaamheid omgaan.  

● Een culturele kring die de gemeente en haar partners ondersteunt in het bedenken en 
uitvoeren van culturele activiteiten.  

● Het vormgeven van promotiebeleid samen met verenigingen en organisaties. Een 
promotiebeleid waarbij lokale evenementen op een creatieve manier ruchtbaarheid aan hun 
evenement kunnen geven.  

● Het ontwikkelen van een projectsubsidie voor jongeren, waar jongeren kartrekker zijn en de 
ouders, professionals en ambtenaren initiatieven begeleiden. Deze subsidie is eenvoudig aan 
te vragen. Want ook voor jongeren geldt, een goed idee? Geeft het ons mee! (zie ook H. 4 
Asten zorg(t) voor mekaar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een prachtig initiatief om erfgoed toegankelijk te maken komt van eigen bodem. De 
heemkundekring heeft al deels en is er nog mee bezig om de bewoningsgeschiedenis van Asten 
in kaart te brengen. Zie daarvoor: 
http://www.heemkundekringdevonder.nl/bs/bewoningsgeschiedenis/index.php  
 
Leuke websites om historie te ontdekken zijn:  www.zoekjestamboom.nl. Een regionale website 
waar je je stamboom terug kan vinden. Het RHC-Eindhoven vind je terug op www.rhc-
eindhoven.nl.   Op www.bhic.nl is het archief van Adriaen Brock te vinden, o.a. de eerste auto’s 
van Asten en 400.000 grote en kleine boeven uit Brabant! 
 

http://www.rhc-eindhoven.nl/
http://www.heemkundekringdevonder.nl/bs/bewoningsgeschiedenis/index.php
http://www.zoekjestamboom.nl/
http://www.rhc-eindhoven.nl/
http://www.rhc-eindhoven.nl/
http://www.bhic.nl/
https://www.bhic.nl/boeven
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6. Asten geniet: 
 
Genieten is belangrijk. Voor jong en oud zijn er tal van mogelijkheden. Wandelen in de natuur, creatief 
uitleven bij verenigingen of je muzikaal ontplooien. Je kunt ook juist je rust vinden in Asten: in De Peel 
en andere natuurgebieden. Het verenigingsleven is een belangrijke bron van genieten en 
saamhorigheid binnen de Astense gemeenschap. Sport en cultuur verbroedert en draagt bij aan 
maatschappelijke deelname. Daarnaast hebben de evenementen die georganiseerd worden een 
positieve uitwerking op de toeristische en recreatieve sector in Asten. Wij willen het verenigingsleven 
en plekken waar je kunt genieten versterken.  
 

● Werk maken van spelen  
● Ruimte bieden voor jongeren  
● Sport en spel stimuleren 
● Samen het Ploegmakerspark aanpakken 
● Inzetten op grote en kleine toeristische trekpleisters 

 
Werk maken van spelen 
Kinderen zijn van nature onderzoekers en ontdekkers. Spelenderwijs onderzoeken en ontdekken ze 
hun wereld en leefomgeving en zo ontwikkelen ze zich. De PGA wil de kernen kindvriendelijk inrichten 
zodat er ook optimaal ruimte is voor spelen. Het gemeentebeleid speelt een grote rol in de 
speelkansen van het kind. Het is bij de ontwikkeling van recreatie,- en speelvoorzieningen belangrijk 
dat de mening van kinderen, ouders en buurtbewoners mee wordt genomen; zij maken immers 
gebruik van deze voorziening.  
 
De PGA hecht waarde aan een goed speelbeleid en maakt daarom werk van spelen!  
 
De PGA staat voor: 

● Het opstellen van een goed speelbeleidsplan waarbij het betrekken van buurtbewoners, met 
name kinderen, centraal staat. 

● Speel- en sportveldjes in de wijken, die de basis zijn van sociale samenhang binnen een wijk. 
De PGA maakt zich sterk voor het behoud en onderhoud van recreatieve faciliteiten in de wijk. 

● De PGA ondersteunt initiatieven voor natuurspeeltuinen, opgericht door inwoners, 
ondernemers en gefaciliteerd door de gemeente. 

● Kindvriendelijke loop- en fietsroutes naar de scholen. 
● Een groene speelplaats bij iedere school, zie www.groeneschoolpleinen.nl voor tips en 

inspiratie.  
 
Ruimte voor de jeugd bieden: 
Jongeren willen zelf iets bouwen: een feestje, een hangplek, iets doen op straat, thuis of op een 
openbare plek zoals 1hoog. De PGA vindt het belangrijk om op die wensen in te spelen. Jongeren 
betrekken in de samenleving helpt daarbij. Het jongerenwerk in Asten werkt al jaren hard om jongeren 
een plek te bieden waar zij veilig kunnen zijn. Ook OJC Jonosh is een door jongeren gerund initiatief 
waar zij hun vrije tijd doorbrengen en zichzelf ontwikkelen.  
 
Wij nodigen jongeren uit om met nieuwe leuke activiteiten te komen in het dorp. Dat kan groot of juist 
heel klein zijn: een filmavond op de Markt, een speeltoestel plaatsen, een sportevenement zoals een 
bootcamp. De PGA wil de ideeën van jongeren faciliteren!   
 
De PGA staat voor: 

● Een projectsubsidie voor jongeren, waar jongeren kartrekker zijn en de ouders, professionals 
en ambtenaren initiatieven begeleiden. Deze subsidie is eenvoudig aan te vragen. Want ook 
voor jongeren geldt, een goed idee? Geeft het ons mee!  

● Het voortzetten van het Jong Nederland Heusden en Jonosh-plan. De PGA heeft zich in het 
verleden hard gemaakt zodat Jonosh en Jong Nederland Heusden hun eigen stekkie kunnen 
behouden in de voormalige Antoniusschool in Heusden. Het pand wordt nu opgeknapt zodat 
het weer aan alle eisen voldoet. Hier gaan we mee door, en laat dit een inspiratiebron zijn 
voor andere ontmoetingsplekken voor jongeren. 

● Het stimuleren van evenementen voor jongeren onder de 18 jaar. Bijvoorbeeld ‘fris-feesten’. 

http://www.groeneschoolpleinen.nl/
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● De PGA streeft ernaar jongeren te betrekken bij de politiek. Een eigen jongerenraad met een 
directe inbreng behoort daartoe, als dit gedragen wordt door de jongeren zelf. 

 
Sport en spel stimuleren: 
Sport is goed voor lichaam en geest. Sporten houdt je brein scherp voor een betere concentratie op 
school of werk. De PGA staat daarom 100% achter het stimuleren van sport in de gemeente. Het 
Astense, Heusdense en Ommelse verenigingsleven dat zich inzet voor sport en cultuur dient de 
grootst mogelijke ondersteuning te krijgen van de gemeente. 
 
De PGA staat voor: 

● Een lage instap bij verenigingen, zodat iedereen mee kan sporten. Sportimpuls is een 
geweldig initiatief om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met verschillende sporten 
en verenigingen. Dit willen we verder uitbouwen en ook mogelijk maken voor volwassenen om 
hier aan mee te kunnen doen zodat ook zij een overzicht krijgen van de mogelijkheden en met 
beginnerslessen laagdrempelig kunnen instappen. 

● Deelname van kinderen uit gezinnen met lagere inkomens aan activiteiten. De PGA maakt 
zich sterk voor behoud van een bijdrage om te waarborgen dat ieder kind aan activiteiten deel 
kan nemen. Sporten is niet alleen gezond, het helpt kinderen ook in de ontwikkeling van 
sociale vaardigheden. 

● Multifunctioneel inzetbare en toekomstbestendige verenigingsgebouwen, passend bij hun 
ambities. 

● Het stimuleren van sport en spel bij belangrijke evenementen. Sport gaat over gezondheid, 
maar ook over lol maken!  

 
Samen het Ploegmakerspark aanpakken: 
Het Ploegmakerspark aan de Tuinstraat en Logtenstraat, heeft veel potentie om een mooie 
belevingsplek te worden. Op dit moment wordt het gebruikt als hangplek, om de hond uit te laten en te 
zitten bij de vijver. De PGA ziet dit als een ideale plek om juist samen met inwoners een park te 
ontwerpen dat het samen zijn stimuleert. Denk bijvoorbeeld aan fitnesstoestellen in de buitenlucht, 
pluktuin, een avontuurlijke speeltuin enzovoorts. 
 
De PGA staat voor: 

● Samen invulling geven aan het park. 
● Het veranderen van het park tot een bloeiende voorkant van ons centrum. 
● Een goede aansluiting van het park naar de parkeerplaats van de Midas.  

 
Inzetten op grote en kleine toeristische trekpleisters: 
Onze gemeente bestaat uit verschillende grote en kleine trekpleisters. Deze willen we versterken door 
ze met elkaar te verbinden in een netwerk. Een netwerk van grote en kleine trekpleisters maakt van 1 
plus 1, 3. Kasteelruïne en kasteellandschap, camping Prinsenmeer, golfbaan ‘t Woold, Museum Klok 
& Peel, het centrum en De Groote Peel zijn grote trekpleisters. Bij kleine trekpleisters kun je denken 
aan kapelletjes, oude bomen, verhalen uit de tweede wereldoorlog, restaurantjes of duurzame en 
innovatieve landbouwbedrijven. Elk van deze punten creëert grote meerwaarde voor onze gemeente. 
Educatie, horeca, winkels, evenementen en sport kunnen op dit netwerk aanhaken.  
 
De PGA staat voor: 

● De toeristische kansen van het museum en de kasteelruïne uitbouwen.  
● Een goede fietsverbinding tussen Helmond-centrum en Oostappen én tussen Asten en 

Deurne (via de Berken; zie speerpunten Ommel). 
● Het stimuleren van mini-campings en andere kleine recreatieve initiatieven. 
● Een positieve en open houding tegenover ondernemers en initiatiefnemers die zich inzetten 

om (nieuwe) evenementen of activiteiten op te zetten die het toerisme in Asten ondersteunen. 
● De toegankelijkheid van de Peel verbeteren mits de natuurwaarden niet aangetast worden. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sportimpuls.eu/pages/voor-opdrachtgevers
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7. Asten goed geregeld 
 
De PGA streeft naar een slagvaardige gemeentelijke dienstverlening, die open en transparant is naar 
de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Duidelijke kaders zoals beschreven bij 
Asten Samen Groen zorgen voor een slagvaardig bestuur. Inwoners betrekken bij wat er in Asten, 
Heusden en Ommel speelt, is belangrijk om burgerparticipatie te stimuleren. Burgerparticipatie houdt 
de gemeentelijke dienstverlening scherp. Een goede informatieuitwisseling van wat er speelt in de 
gemeente en hoe er gedacht wordt over onderwerpen in de (sociale) media is daarbij belangrijk. De 
gezonde financiële situatie willen we in stand houden door burgers te betrekken en te streven naar een 
duidelijke transparante communicatie hierover.  
 
Daarnaast krijgt de gemeente er steeds meer taken bij. Steeds vaker wordt er daarom op regionale 
schaal samengewerkt. De regionale samenwerking willen we verder optimaliseren door ambtelijk op 
verschillende thema’s meer samen te gaan werken met gemeentes binnen de MRE. 
 

● Meedenken in het voortraject 
● Strategisch huisvestingsplan: kind staat voorop! 
● Gemeentelijke dienstverlening, snel, helder en flexibel.  
● Een zorgvuldig, transparant en maatschappelijk relevant huishoudboekje 

 
Meedenken in het voortraject  
Op pad naar nieuwe ontwikkelingen, hoe doe je dat? Door ideeën in samenspraak op te bouwen. Samen 
doen, samen leren, samen verder komen. De PGA vindt dat burgers erbij betrekken ervoor zorgt dat 
plannen aangescherpt worden en beter worden. Een andere mening doet ertoe!  
 
Er zijn recente voorbeelden in Asten waarbij de raad en inwoners pas achteraf zijn betrokken bij plannen 
die de inwoners direct raken. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw gemeenschapshuis en het 
strategisch huisvestingsplan van de basisscholen.  
 
De PGA vindt dat dit anders moet zodat inwoners in een vroeg stadium mee kunnen denken. De 
gezamenlijke kennis van en over de eigen leefomgeving wordt vergroot waardoor we samen tot slimme 
oplossingen kunnen komen. De PGA is hiervan overtuigd. 
 
De PGA staat voor: 

● Meedenken met burgerinitiatieven, inbrengen bij de politiek en bij een goed idee initiatiefnemers 
meenemen in de politieke besluitvorming.  

● Het laten meebepalen van de politieke agenda door burgers, door bijvoorbeeld het organiseren 
van een raadsspreekuur en een digitaal platform waar inwoners hun ideeën om Asten beter te 
maken kunnen promoten.  

● Het betrekken van burgers bij de totstandkoming van beleid door digitale toepassingen en het 
duidelijk uitwisselen van informatie over wat er speelt binnen de gemeente via de (sociale) 
media. 

● Een lichtere welstandstoets waarbij veiligheid en zorg voor bouwkwaliteit wordt bewaakt.  
● Het meedoen in regionale netwerken om de invloed op de besluitvorming op regionaal niveau 

te vergroten. 
 
Strategisch huisvestingsplan (SHP): kind staat voorop! 
Het welzijn van kinderen en de kwaliteit van het onderwijs staan voorop bij de PGA. De PGA begrijpt 
dat er minder schoollocaties moeten komen, maar vindt het aantal nieuwe scholen en de locatiekeuzes 
slecht onderbouwd in het SHP. Sinds de bekendmaking van het SHP uiten inwoners van Asten hun 
zorgen. Met name over de voorgestelde locaties. Door de verschillende prognoses is het onduidelijk 
welk aantal scholen wenselijk zou zijn. De discussie over de verdeling openbaar versus katholiek 
onderwijs laait zelfs weer op. De PGA neemt dit serieus.  
 
In het proces zien we dat de belangrijkste stap is vergeten, namelijk het goed informeren van onze 
inwoners en het betrekken van ouders en leerkrachten bij de keuzes ten aanzien van de spreiding, 
locaties en het aantal scholen. We zien dit huidige proces graag teruggedraaid, zodat het plan alsnog 
voortgezet kan worden met input van ouders, leerkrachten en andere inwoners.  
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De keuze dient af te hangen van goed onderbouwde uitgangspunten. De PGA staat voor: 

● Een evenwichtige spreiding over Asten met redelijke loopafstanden tot de woonwijken; 
● Het hanteren van gedegen en transparante prognoses; 
● Veilige loop- en fietsroutes waarbij zo min mogelijk doorgaande wegen worden doorkruist; 
● Kwalitatief goede gebouwen, die duurzaam zijn in zowel gebruik, materiaal als energie; en 

ondersteunend aan de onderwijsvisie; 
● Een groen schoolplein bij iedere school; 
● Het multifunctioneel gebruik van gebouwen; 
● Ruimte voor passend onderwijs waarbij verbinding wordt gezocht met verenigingen; 
● De mogelijkheid om in samenspraak met ouders en scholen het type onderwijs te bepalen en 

het aantal schoolgebouwen binnen Asten. 
 
Gemeentelijke dienstverlening; snel, helder en flexibel 
De gemeente staat in voor onze inwoners. De PGA heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan. 
Laagdrempelig contact houden met inwoners, ondernemers en andere organisaties is dan heel 
belangrijk. De dienstverlening moet slim, eenvoudig en snel kunnen waarbij de vraag van de inwoner 
centraal staat. Dit houdt in dat we indien gewenst ook bij burgers en instellingen langs komen. Op deze 
manier leren we onze omgeving het beste kennen, in plaats van achter onze bureaus.  
 
Het veranderen van deze rollen vergt inspanning van meerdere partijen. Een gemeente die de mensen 
centraal stelt, heeft de meest leefbare gemeente en de sterkste lokale economie. En dat 
is pas echt progressief! 
 
De PGA staat voor: 

● Flexibele openingstijden, zoals woensdag tot 21.00 of zaterdagochtend. 
● De gemeente als partner en verbinder. De gemeente willen we verder ontwikkelen als 

kennisdeler. Digitalisering speelt hierbij een grote rol. 
● Het toepassen van producten zoals citizenlab, een digitaal middel dat burgers helpt om hun 

stem te laten horen en overheden helpt om hun burgers beter te begrijpen.  
● Laagdrempelig contact met burgers en ondernemers.  
● Het regelmatig peilen van onze dienstverlening door enquêtes uit te zetten. 
● Het faciliteren van reclame van lokale initiatieven en evenementen die op een creatieve manier 

de aandacht vestigen in samenwerking met de VVV. 
● Samenhang, doelmatigheid en efficiëntie bij organisaties, die op verschillende beleidsterreinen 

zoals zorg, wonen en veiligheid actief zijn voor de Astenaar. 
● Het registreren van leegstand. Dit helpt de gemeente om adequaat te beslissen waar nieuwe 

bedrijven en initiatieven zich kunnen vestigen. Bedrijven worden dan eenvoudiger en flexibeler 
geholpen met het vinden van een passende locatie. 

● Een zelfstandige gemeente. Asten heeft voldoende omvang en voorzieningen om als 
zelfstandige gemeente voort te bestaan. Bij samenwerking in regionaal verband dient de invloed 
van de gemeenteraad gewaarborgd te worden. Jaarlijks dient daarom door de gemeenteraad 
een kadernota te worden vastgesteld voor ieder samenwerkingsverband dat vervolgens tijdig 
voor iedere begrotingsprocedure aan het samenwerkingsverband en de overige deelnemende 
gemeenten wordt toegezonden. 
 

Een zorgvuldig, transparant en maatschappelijk relevant huishoudboekje 
De PGA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij realiseren ons dat deze 
middelen door onze burgers moeten worden opgebracht. Daarom zijn wij voorstander van een sterke 
budgetdiscipline. Wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. Bij 
elke financiële beslissing kijken we eerst naar het probleem en de urgentie. Niet het budget staat 
centraal maar de maatschappelijke bijdrage die we er mee kunnen leveren. Wij kiezen daarom aan de 
ene kant voor het handhaven van de kwaliteit van onze leefomgeving en aan de andere kant voor het 
oprekken van de economische levensduur van voorzieningen. 
 

● Terughoudendheid met betrekking tot het aangaan van risico’s. 
● Transparantie in de financiën. Wij verantwoorden door helder te verwoorden wat is bereikt, hoe 

het is bereikt en met inzet van welke middelen. Transparantie vooraf en achteraf. 

https://www.citizenlab.co/?lang=nl
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● Het voorkomen van lastenverzwaringen. De gemeente dient rekening te houden met de 
koopkracht van haar inwoners. We laten de ontwikkeling van de lokale lasten gelijke tred 
houden met de inflatie. 

● Het behoud van kwijtschelding van lokale lasten, voor mensen met een minimuminkomen. 
● De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. In principe moet uitvoering van 

gedecentraliseerde taken binnen het gedecentraliseerde budget plaatsvinden. Waar dit niet 
kan, omdat de lokale situatie niet overeenkomt met de gemiddelde normen, maakt de PGA 
keuzes vanuit onze principes van een samenleving waar voor iedereen plaats is en waar 
iedereen mee kan doen. 

● Het kostendekkend doorberekenen van lokale belastingen waar een duidelijke tegenprestatie 
tegenover staat (afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges). 

● Het behouden van reserves om tegenvallers te kunnen opvangen, zonder dat dit een doel op 
zich is.  

● Het proactief benutten van subsidiepotenties bij de provincie en het rijk.  
 
 
 

8. Asten Boert: 
 
Schone lucht, gezonde grond en helder drinkwater, dat is wat wij willen!  
Een kleinere veestapel, minder mest, minder stank en fijnstof weg.  
 
Onze boeren hebben een enorme transformatie ondergaan in korte tijd. Waar in 1950 de meeste boeren 
nog een gemengd bedrijf hadden met 5 koeien, 20 varkens en 50 kippen is een bedrijf van nu 
gespecialiseerd en heeft één gespecialiseerd bedrijf 100 koeien of 2500 varkens (Agrimatie.nl, 2017) of 
100.000 kippen (HAS, 2017). Bovendien gebeurt niet alles meer met de hand, maar met enorme 
landbouwmachines en digitale toepassingen, zowel op het platteland als in de stal. Nederland is het 
gidsland in duurzame landbouw en veel kennis wordt geëxporteerd over de hele wereld. Dat is een kans 
voor ons platteland! 
 
In de Peelregio wonen meer dieren dan mensen. De omvang van de veestapel in Asten ligt rond 
de 20.000 koeien, 200.000 varkens en 1,500.000 kippen (CBS landbouw, 2016). De agrarische sector 
neemt 11,5 % van de banen in binnen onze gemeente. Tegelijkertijd neemt het platteland 64% van de 
ruimte in beslag (CBS, 2016). Wat in het buitengebied gebeurt, bepaalt ons leven in Asten.  
 
Steeds minder mensen wonen en werken op het platteland, terwijl er geproduceerd wordt als nooit 
tevoren. Paradoxaal zijn leegstaande stallen een groot probleem op het platteland. De sociale controle 
verliest terrein op het platteland wat (drugs)criminaliteit in de hand kan werken.  
 
Wij staan voor oplossingen op een menselijke manier met als doel een verbetering van de leefbaarheid 
op het platteland. De PGA gaat voor kwaliteit, in plaats van schaalvergroting. Te denken valt aan 
zorgboerderijen, duurzame landbouw(projecten), recreatieve mogelijkheden of woongroepen. Wij zijn 
tegen de komst van grote landbouwbedrijven en mestverwerkingsinstallaties en tegen de vestiging en/of 
uitbreiding van geitenhouderijen en pelsdierbedrijven.  
 
De PGA staat voor: 

● Een gezond platteland voor mens, dier en plant 
● Balans op het platteland  
● Het licht uitdoen. Vanuit Asten is veel lichtoverlast van onze glastuinbouw. 
● Dorpslandbouw in de kernen 

 
Een gezond platteland voor mens, dier en plant 
De PGA staat voor een vitaal, duurzaam en gezond platteland. Dat betekent: boeren die willen 
investeren en onderzoek doen naar een duurzamere landbouw stimuleren en samenwerken aan een 
hecht platteland. Samen met boeren in het buitengebied onderzoeken hoe we de waterkwaliteit en 
bodemstructuur kunnen verbeteren zodat de natuur daar beter van wordt. De beken zoals de Astensche 
Aa en de Aa vormen samen een mooi blauw lint dat verschillende bosgebieden aan elkaar zou kunnen 
verbinden.  
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Normeren doen we niet om streng te zijn. De veedichtheid in onze regio is al een van de hoogste van 
Europa. Qua fijnstof is onze regio een van de grootste vervuilers van Nederland.  Die eer willen wij niet 
op onze naam hebben staan. Q-koorts en andere gezondheidsklachten maken ons bewust van dit risico. 
Om nadelige gezondheidseffecten in te perken zijn nieuwe normen nodig om te kunnen handhaven en 
te controleren of agrarische bedrijven zich houden aan de gestelde normen t.a.v. fijnstof, stank, mest, 
ammoniak en afvalwater. Normeren begint bij meten. Daar wil de PGA zich voor inzetten.  
 
Een gezond platteland voor mens, dier en plant bereiken we door: 

● Meten = weten. Het bepalen van emissienormen door 
goede metingen te doen. Die ontbreken veelal. 

● Normen bepalen uit gezondheidsoverwegingen voor 
mens, dier en plant. 

● Het streng handhaven en controleren van agrarische 
bedrijven op de milieunormen t.b.v. de gezondheid.  

● Een kleinere veestapel, minder mest, minder stank en 
fijnstof weg. 

● Het samen met bewoners, boeren, (recreatieve-)ondernemers en natuurorganisaties om de 
tafel zitten voor een hecht en natuurinclusief platteland. (zie ook "Asten Samen Groen").   

● Duurzame proefprojecten (naast het agrarisch bedrijf) opstarten. Bedrijven die in een spagaat 
zitten tussen geldtekort en de wil om te verduurzamen willen we graag ondersteunen.  

● Het weren van megastallen in het buitengebied. Zij ondermijnen het hechte en 
duurzame plattelandsleven.  

● Landbouwinnovatie. Boeren hebben een grote innovatiekracht. Die kracht willen wij inzetten 
door onderzoeksinstituten naar hier te halen om kennis op te doen en te delen. Onderzoeken 
zouden kunnen gaan over natuurinclusieve landbouw; of verder innoveren binnen de 
glastuinbouw (verticale landbouw). En samen 
kijken hoe we minder bestrijdingsmiddelen 
kunnen gebruiken in de agrarische sector. Deze 
projecten genereren een grote spin-off voor 
onze gemeente. 

 
 
Balans op het platteland 
De PGA is voor een mix van wonen, werken (landbouw en bedrijven) en recreatie die elkaar in balans 
houdt. Denk aan een patchwork van agrarische bedrijven, (zorg)boerderijen, recreatievoorzieningen, 
woongroepen, enzovoorts. 
 
De PGA staat voor: 

● Het samen met inwoners, boeren en andere partners (o.a. recreatieve bedrijven) initiatieven 
oppakken voor een hecht platteland en voor het opheffen van de leegstand. Een mix van wonen, 
werken en recreatie is hierbij het uitgangspunt. Oplossingen voor de zorgvraag van inwoners 
willen we tevens mogelijk maken en stimuleren op het platteland.  

● Het stimuleren van een circulaire economie bij boeren. Allerlei stromen van energie, 
grondstoffen en arbeid gaan nu langs elkaar heen. Dat is een gemiste kans! Bijna alle kassen 
hebben bijvoorbeeld een gasgenerator voor de verwarming. De reststroom kan een deel van 
Asten van stroom voorzien. Door krachten te bundelen zou de stroom veel rendabeler verkocht 
kunnen worden. 

● Een gemeente die goed op de hoogte is van subsidieregelingen, zodat we hier gebruik van 
kunnen maken. Een voorbeeld van een subsidie om duurzaamheid te stimuleren is het Groen 
ontwikkelfonds Noord-Brabant, waarin boeren en andere grondbezitters de kans krijgen om 
nieuwe natuur te ontwikkelen. 

● Het aanpakken van leegstand door een integraal project - in samenspraak met inwoners en 
agrariërs - voor herbestemming of sloop van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s). Dit 
verkleint de kans op criminaliteit. Regelingen zoals staldering dragen hieraan ook bij.  

 

Een interessante uitwerking om natuur en landbouw te combineren zijn voedselbossen. Er wordt 
voedsel verbouwd gecombineerd met natuur op zo een manier dat de opbrengst hoger is dan een 
perceel met 1 teeltlaag. Bomen en akkers worden bijvoorbeeld gecombineerd. 
 

Een voorbeeld van een kennisinstituut 
voor ons is het Varkens Innovatie 
Centrum in Sterksel waar duurzaamheid 
en innovatie hand in hand gaan.  
 

Een goed voorbeeld voor ons is de 
Snoertse Plak; een innovatieve en 
duurzame boerderij in Liessel. 
Voor meer inspiratie zie: 
www.snoertseplak.nl/ en Bijzonder 
Brabants in Deurne. 

http://voedselbos.com/wat-is-een-voedselbos/
https://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/livestock-research/Innovatiecentra-en-faciliteiten/Varkens-Innovatie-Centrum-Sterksel.htm
https://www.wur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/livestock-research/Innovatiecentra-en-faciliteiten/Varkens-Innovatie-Centrum-Sterksel.htm
http://www.snoertseplak.nl/
https://www.bijzonderbrabants.nl/
https://www.bijzonderbrabants.nl/
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Het licht uitdoen: 
Lichtvervuiling is om meerdere redenen onwenselijk. Het verstoort ons eigen natuurlijke dag/nachtritme, 
en insecten, vogels en amfibieën raken hier gedesoriënteerd door. Daarnaast verbruiken we ‘s nachts 
veel energie door alle (onnodige) verlichting aan te laten.  
 
De PGA staat voor: 

● Het aangaan van een gesprek met de glastuinbouw om de kassen af te schermen 
● Deelname aan de Nacht van de Nacht om bewustzijn bij inwoners te vergroten 
● Het gebruik van LED-verlichting bij nieuwe verlichting en het volgen van nieuwe ontwikkelingen  

 
Dorpslandbouw in de kernen: 
Moestuinen zijn ook een soort kleinschalige landbouw. De PGA wil dorpslandbouw stimuleren. Je kunt 
dan denken aan pluktuinen, volkstuintjes of stadslandbouw op platte daken. Mensen krijgen daarmee 
de mogelijkheid verantwoord en goedkoop voedsel te verbouwen en tegelijkertijd wordt het sociaal 
contact beter en zijn mensen meer bewust van de herkomst van ons voedsel.  
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Speerpunten Asten: 
 
In Asten gaan we voor een gezellig dorp, persoonlijk contact en korte lijntjes van mensen die 
deskundig zijn en u werkelijk vooruit helpen. (*Zie voor het Astens buitengebied de speerpunten van 
de kern Heusden.) De PGA staat voor: 
 

● Het betrekken van de burger bij de besluitvorming. Wanneer je in een vroeg stadium iedereen 
volwaardig betrekt bij het idee, krijg je een breder gedragen plan en slimme oplossingen. 

● Het samen werken aan een vernieuwd Ploegmakerspark. 
● Een betere bescherming en herbestemming van oude gebouwen. Dorpskarakter versterken. 
● Een autovrije en groene Markt. 
● Het voorkomen en opvullen van gaten in het centrum. 
● Betaalbare / sociale woningbouw voor iedereen. 
● Duurzame gemeentelijke gebouwen. 
● Het versneld aanpakken van de problematiek in de Prins Bernhardstraat (vanaf Logtenstraat 

tot Lienderweg). 
● Het plaatsen van zonnepanelen stimuleren. 
● Het behouden van de pinautomaten op de plekken waar ze nu zijn.  
● Het aanpakken van de wateroverlast door kleine en grote maatregelen (wadi’s, groendaken 

enz.) 
● Een duurzaam en innovatief industrieterrein. 
● Het realiseren van een ecowijk en het verduurzamen van woningbouwprojecten.  
● Proefprojecten tiny houses, co-housing, groepswonen. 
● Het uitbreiden van elektrische oplaadpunten. 
● Oplossing zoeken voor het parkeerprobleem thv. het Varendonck College en NWC. 
● Het opstarten van het Samobiel-project, uitsluitend per wijk en het buitengebied. Samen rijden 

naar dezelfde bestemming. Zie daarvoor: http://www.samobiel.nl/ 
● Inzetten op preventieve (jeugd)hulpverlening 

 
Strategisch huisvestingsplan (SHP): 
De PGA vindt dat het aantal basisscholen in de kern van Asten terug kan, maar alleen op basis van 
de volgende kaders: 

● Een evenwichtige spreiding over Asten met redelijke loopafstanden tot de woonwijken; 
● Het hanteren van gedegen en transparante prognoses; 
● Veilige loop- en fietsroutes waarbij zo min mogelijk doorgaande wegen worden doorkruist; 
● Kwalitatief goede gebouwen, die duurzaam zijn in zowel gebruik, materiaal als energie; en 

ondersteunend aan de onderwijsvisie; 
● Een groen schoolplein bij iedere school; 
● Het multifunctioneel gebruik van gebouwen; 
● Ruimte voor passend onderwijs waarbij verbinding wordt gezocht met verenigingen; 
● De mogelijkheid om in samenspraak met ouders en scholen het type onderwijs te bepalen en 

het aantal schoolgebouwen binnen Asten. (zie ook H. 7 SHP) 
 
Gemeenschapshuis: 
Het is belangrijk dat gedegen onderzoek wordt gedaan naar de locatie van het gemeenschapshuis. 
Er dient een gemeenschapshuis te komen: 

● betaalbaar voor verenigingen en andere gebruikers; 
● centraal gelegen in de kern van Asten; 
● met voldoende draagvlak van verenigingen en andere gebruikers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.samobiel.nl/
http://www.samobiel.nl/
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Speerpunten Heusden: 
 
Heusden heeft een nieuw gemeenschapshuis gebouwd; het Hart van Heuze. De verbinding tussen 
inwoners, ondernemers en andere organisaties is gelegd. De buitenruimte, met name in de kern 
rondom het Vorstermansplein en de Meijelseweg is een punt van aandacht. De PGA wil de kwaliteiten 
die er al zijn in de kern verder uitbouwen. Dit zijn onze speerpunten: 
 

● Het samen werken aan een uitnodigend en groen Vorstermansplein in Heusden met álle 
inwoners van Heusden. Oversteekpunten bij de Meijelseweg kindvriendelijk aanleggen zodat 
de Meijelseweg echt een 30-zone wordt. 

● De mogelijkheid houden om in Heusden te blijven wonen, voor alle Heusdenaren. 
● Woningbouw op het Unitas-terrein en in Heusden-Oost met een mogelijkheid voor sociale 

woningbouw, of alternatieve woonvormen mocht daar vraag naar zijn. 
● Behoud van de school als basisvoorziening voor een dorp  
● Groene speelplaats bij de basisschool. 
● Behoud van de supermarkt. 
● Afstemming tussen verenigingen over gebruik van gebouwen. 
● Terugkeer van de pinautomaat. 
● Het uitbreiden van de elektrische oplaadpunten. 
● Het aanpakken van de wateroverlast door kleine en grote maatregelen (wadi’s, groene daken 

enz.) 
 
Voor het buitengebied in zowel Asten, Heusden als Ommel: 

● Een kleinere veestapel. Heusden ligt in een gebied met een van de hoogste concentraties 
fijnstof. De PGA staat voor een kleinere veestapel, minder mest en minder stank. 

● Normen die bepaald worden vanuit gezondheidsoverwegingen en vervolgens vanuit 
duurzaamheid. 

● Intensieve veehouderij, in of dichtbij de kern gelegen, verplaatsen. 
● Een mix van functies op het platteland zoals proefprojecten, zorgboerderijen, recreatieve 

bedrijven en duurzame boeren voor een hecht, duurzaam en aantrekkelijk platteland. 
● Het toeristisch netwerk verder uitbouwen. 
● Samen met de boeren, inwoners en andere partners (o.a. recreatieve bedrijven) om de tafel 

gaan om slimme keuzes te maken voor een hecht platteland en leegstand tegen te gaan. 
● Het weren van megastallen in het buitengebied. Zij ondermijnen het hechte en duurzame 

plattelandsleven. 
● Een extra mogelijkheid voor wonen op het platteland, mits het zelfvoorzienende woningen 

betreft. 
● Het terugbrengen van het natuurlijk landschap. Waardevolle elementen toevoegen. 

Biodiversiteit stimuleren. Ecologische verbindingszones creëren die bosgebieden met elkaar 
verbinden. Dit kunnen ook kleine elementen zijn zoals houtwallen en ecologische 
verbindingszones met natuurvriendelijke oevers langs de Aa, de Astense Aa, Voordeldonkse 
Broekloop en Eeuwselse Loop. 

● Een aanpak van de lichtvervuiling. Geen grote lichten meer tot in de hemel vanuit de kassen. 
 
De PGA wil concreet de volgende projecten oppakken: 

● Stelselmatig onderzoek naar woonbehoeften en woonwensen en die samen invullen. 
● Samobiel-project opstarten, voor de kern van Heusden. Samen rijden naar dezelfde 

bestemming. Zie daarvoor: http://www.samobiel.nl/ 
● Het kasteellandschap verbinden met de kern van Heusden. Wandel- en fietspaden creëren 

zodat er een mooi uitwaaigebied ontstaat voor iedereen. Met zorg en respect omgaan met 
kasteelruïne en omgeving. Een open groene zone tussen Asten en Heusden moet 
gehandhaafd blijven.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.samobiel.nl/
http://www.samobiel.nl/
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Speerpunten Ommel: 
 
Bij de PGA staat de hechte gemeenschap en de leefbaarheid hoog in het vaandel. Ommel heeft 
relatief een bloeiender verenigingsleven dan een stadswijk als Woensel in Eindhoven. De kermis is 
relatief zelfs de grootste van Nederland. Om de leefbaarheid te vergroten zetten wij in op de 
herinrichting van het Onze Lieve Vrouwe Plein (net als in Heusden) en het herinrichten van het 
processiepark.  
 
De PGA wil graag meedenken in woningbouw voor Ommel. Maatwerk voor Ommelse starters, 
ouderen en andere inwoners is goed. De PGA ondersteunt de in de Toekomstagenda Asten2030 
vastgelegde opdracht ‘Vitale kernen – Speerpunt Ommel’ en omarmt het ‘initiatief van inwoners om de 
leefbaarheid in Ommel structureel en voortvarend aan te pakken door middel van substantiële 
nieuwbouw en aantrekken van nieuwe inwoners’. 
 
De PGA staat voor: 

● Het samen werken aan een gezellig en groen Onze Lieve Vrouwe plein (Gelijkwaardig project 
als het Vorstermansplein in Heusden) 

● Het mogelijk maken voor Ommelnaren om te blijven wonen in Ommel. Diverse woonvormen 
aanbieden en stimuleren. 

● Het idee om het processiepark te restaureren en uitnodigend en groen in te richten.  
● Behoud van de school als basisvoorziening voor Ommel.  
● Het creëren van een 'geblurde' ontmoetingsplek. Een combinatie van horeca, winkel, cultuur 

en leisure. Dit biedt ook kansen de eerste levensbehoeften in Ommel weer te verkrijgen. 
● Een betere fietsverbinding Oostappen - Helmond (centrum/station), voor inwoners en 

toeristen. 
● Het verbeteren van de toegankelijkheid van De Berken met loop- en fietsroutes over de A67 

en N279 (zie project de Berken). 
● Het vergroten van de biodiversiteit: in beekdalen; vergroten stuifzand en heide in de 

Oostappense bossen. 
● Het uitbreiden van de elektrische oplaadpunten. 
● Het stimuleren van intensieve recreatie (Klimwand, bootcamps, festival, agrotoerisme) 
● Aanpak van de wateroverlast door kleine en grote maatregelen (wadi’s, groendaken enz.) 
● Het treffen van maatregelen tegen fijnstof bij de A67 en N279. 
● Een lagere maximumsnelheid op de A67 en N279 t.b.v. de gezondheid en het leefklimaat in 

Ommel. 
 
De PGA wil concreet de volgende projecten oppakken: 

● Stelselmatig onderzoek naar woonbehoeften en woonwensen en die samen invullen. 
● Samobiel project opstarten, voor de kern van Ommel. Samen rijden naar dezelfde 

bestemming. Zie daarvoor: http://www.samobiel.nl/ 
● Samen werken aan een gezellig en groen Onze Lieve Vrouwe plein (Gelijkaardig project als 

het Vorstermansplein in Heusden) 
● De PGA steunt het idee om het processiepark te restaureren en groen en uitnodigend in te 

richten.  
● Ecology intensive agriculture mogelijk maken in het cultuur- en natuurlandschap De Berken. 

Voor en door Ommelnaren. Een goed voorbeeldproject is het Herenboerenproject in Vught. 
Zie http://www.herenboeren.nl/de-herenboerderij/ 

● Ontwikkelingen bij de Berken oppakken als gezamenlijk project. (zie Project de Berken op de 
volgende pagina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ed.nl/asten/dorpshart-heusden-moet-mooier-en-veiliger%7Ea4c96284/
https://www.bro.nl/projecten/details/2016-on-mogelijkheden-van-blurring-in-detailhandel-horeca-en-dienstverlening-den-haag
http://www.samobiel.nl/
http://www.samobiel.nl/
https://www.ed.nl/asten/dorpshart-heusden-moet-mooier-en-veiliger%7Ea4c96284/
http://www.herenboeren.nl/de-herenboerderij/
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Idee voor 'project de Berken' verder uitgelegd: 
De verbetering van de N279 brengt ook met zich 
mee dat  de kruising met de Deurnese weg (bij 
het oude Ommels Ei) wordt verschoven. De 
enorme bocht wordt uit de weg gehaald. Verder 
wordt bij Swinkels aan de Vlierdense kant de 
situatie in ere hersteld en komt er een fietspad. 
Allemaal aanknopingspunten om met de ruimte 
die vrijkomt bij de Berken en de Deurnese weg 
leuke en aangename dingen doen!  
 
De plannen van de provincie Noord-Brabant. De 
witte bocht is de Deurneseweg nu. De bocht 
wordt verkleind bij de verbetering van de N279 
(oranje).  
 
De bocht uit de Deurnese weg halen, maakt ruimte vrij voor de natuur én de weg naar Deurne wordt 
korter. De vrijgekomen grond kan benut worden door de natuur, en deze zichtlocatie kan 
mogelijkheden bieden voor een biodivers zonnepark. Ommel en het Florapark zouden daarmee van 
stroom kunnen worden voorzien. Het project is een kans om natuurgebied de Berken beter te 
verbinden (per fiets en te voet) door de aanleg van fietsverbindingen onder of over de N279 en de 
A67. Deze verbindingen kunnen de toeristische routes tussen de gemeente Asten en Deurne 
versterken. 
 

https://pnb.tik-app.nl/n279-veghel-asten/

