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Inleiding 
 
 

Beste inwoner van Best, 

 

Best is een gemeente om van te houden! Jij woont in dit mooie Brabantse dorp met volop  
mogelijkheden. Dag in, dag uit, zetten lokale politici zich in om deze plek nog mooier te maken. Op 
woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te bepalen  wie 
er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen. Deze verkiezingen zijn 
bijzonder omdat er in Best geen 21 maar 23 raadsleden worden gekozen. 

 

De afgelopen vier jaar hebben wij laten zien dat de VVD Best het verschil maakt voor ons mooie 
dorp. Graag willen wij dit ook de komende vier jaar doen. En daarbij is uw stem van belang. 
Daarom hebben we eind vorig jaar bij alle inwoners en veel ondernemers een enquête-kaart in 
de bus gedaan. Velen hebben hierop gereageerd. De resultaten van de enquête hebben we 
gebruikt bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma en delen we met de overige politieke 
partijen.  

 

De VVD Best wil een gemeente die er is voor jou en niet andersom. Met een prettige 
woonomgeving die veilig is, met    genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Een gemeente die regelt 
dat de straten schoon zijn en  zonder overlast, dat kinderen veilig naar school kunnen en waar je 
dichtbij huis op liefdevolle  zorg kunt rekenen. Een gemeente waar je terecht kunt als je deze nodig hebt. 

 

Participatie door inwoners krijgt een nog prominentere plek in alle plannen die door de 
Gemeente Best, inwoners of ondernemers worden ingebracht. Zoals dat ook een plek krijgt in 
ons verkiezingsprogramma. 

 

De VVD Best is voor jou altijd bereikbaar. Mocht je over dit programma iets met ons willen    delen of 
vragen, dan kun je contact  met ons opnemen via de contactpersonen op onze website  

www.vvdbest.nl of via onze Facebookpagina. Een van onze fractieleden neemt dan contact met 
je op.  
 

Best maken we met elkaar! 
 
 

Namens de VVD Best, 
 
John Verheijen  
Lijsttrekker 
  

http://www.vvdbest.nl/
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1. Speerpunten uit de enquête  

 
Enquête ‘Laat u horen inwoners en ondernemers’  
De VVD Best wil een gemeente die er is voor jou. Daarom is het belangrijk te weten wat inwoners en 
ondernemers belangrijk vinden. Uit de enquête zijn resultaten gekomen, die de basis vormen voor 
dit verkiezingsprogramma. Hieronder staan de belangrijkste punten met daarbij een verwijzing naar 
de uitgebreide beschrijving in het verkiezingsprogramma. 
 

- Zowel door inwoners als door ondernemers wordt aangegeven dat de gemeente niet 

antwoordt op een vraag. Dit vinden wij als VVD Best kwalijk, de basis van dienstverlening 
begint bij het stellen van een vraag en het krijgen van een antwoord. Dit punt nemen wij 
daarom hoog op en als speerpunt mee waar het gaat over gemeentelijke dienstverlening, 
verder uitgewerkt in hoofdstuk 6 van dit programma. Hierbij kan ook gekeken worden naar 
een andere opstelling van het gemeentehuis of het verder digitaliseren van de relevante 
dienstverlening aan de burgers.  

- Mensen in het buitengebied en/of met een grotere tuin hebben behoefte aan een grotere 
groencontainer voor hun tuinafval. Daarnaast vragen inwoners uit meerdere wijken om het 

langer wekelijks ophalen van de groencontainer. Hier gaan we ons hard voor maken, hoe 
staat beschreven in hoofdstuk 2. 

- Afvalinzameling is een thema waar inwoners overwegend tevreden over zijn en liever geen 
veranderingen in zien, tenzij het betekent dat alles in één bak mag. Daar maken we ons ook 
de komende jaren weer hard voor! 

- Meer openbare prullenbakken in alle wijken komt terug als behoefte. Met het plaatsen van 
meer openbare prullenbakken kan de overlast van zwerfaval en hondenpoep worden 
tegengegaan of in ieder geval worden verminderd. Wij nemen dit mee in de uitwerking onder 
hoofdstuk 2. 

- De verkeersveiligheid in het buitengebied en de ring is als belangrijk aandachtspunt naar 
voren gekomen. De rotondes met tweerichtingsverkeer worden zeker in de ochtend als erg 
gevaarlijk bestempeld, fietsers komen onverwacht en van alle kanten, het is niet goed te 
overzien. M.b.t. het buitengebied geven bewoners aan dat de berm op veel plaatsen slecht is, 
geen fietspaden of stoepen maar wel veel wandelaars en fietsers. Daarbij wordt er op 
sommige plaatsen erg hard gereden. Dit speelt met name in de “doorgaande” wegen binnen 
de ring. Hoe wij hiermee aan de slag gaan lees je in hoofdstuk 2.  

- Zichtbaarheid van politie en handhaving wordt in alle wijken gemist. In verschillende wijken 
geven mensen aan dat er vooral bij industrieterreinen meer inzet moet komen vanwege de 
onveiligheid die men daar ervaart. De plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten leidt 
tot onrust en speelt een rol in het gevoel van (on)veiligheid. Dit nemen we mee in hoofdstuk 
5.  

- Inwoners in verschillende wijken zien graag dat de speeltuinen worden aangepakt en 
geactualiseerd. Het aanbod is verouderd en beperkt. In nieuwbouwwijken zien we hoe mooi 
en uitgebreid de mogelijkheden zijn. Hier gaan we ons dan ook voor inzetten, zie hoofdstuk 4.  

- In diverse wijken geven inwoners aan dat de kwaliteit van stoepen en fietspaden slecht is, 
onder andere door boomwortels die eronder groeien. Maar ook losliggende stoeptegels 
midden in wijken worden benoemd. Op een aantal plaatsen is de gemeente hier al mee aan 
de slag. Deze meldingen kunnen via de app bij de gemeente worden ingediend.  

- Over sportaccommodaties en voorzieningen bestaat tevredenheid onder de inwoners. Ook 
over de diverse activiteiten die in de gemeente worden georganiseerd.  
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- De bereikbaarheid van Best via de diverse toegangswegen wordt als prettig ervaren, maar 

ook de bereikbaarheid via bus- en treinverbindingen.  

- Ondernemers zijn over het algemeen heel tevreden over de veiligheid en de leefomgeving, 

maar vragen om meer prullenbakken op het industrieterrein. Winkeliers vragen aandacht 
voor langparkeerders op parkeerplaatsen nabij winkels. 

 
Ook hebben wij uit de enquête kunnen halen dat veel burgers de lokale politiek volgen. Het is goed 
om te horen dat inwoners zo betrokken zijn.  
 

Al deze input is verwerkt in dit verkiezingsprogramma. In de volgende hoofdstukken lees je waar 
we ons als VVD Best de komende jaren voor inzetten.  
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2. Een dorp waar het fijn leven is  

2.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen 

Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat 
iedereen een passende woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners op ieder moment in hun    leven 
het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je  je bevindt. 
Maar de realiteit is anders. Op dit moment is de woningnood in Best en de regio hoog. Als VVD Best 
willen we daarom dat er nieuwe huizen bijgebouwd worden voor alle segmenten, zodat er een goede 
doorstroom ontstaat en iedereen  in onze gemeente kan (blijven) wonen. We zijn dan ook blij dat de 
nieuwbouw in Aarlesche Erven en Steegse Velden Noord is gestart, en dat er plannen worden 
voorbereid voor de invulling van het stationsgebied.  
 

► Het bouwen van betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en jonge gezinnen is van 
groot belang maar daarnaast moet er voor alle segmenten worden gebouwd. Wij willen dat er naar 
behoefte nieuwe huizen bijgebouwd worden zodat iedereen  in onze gemeente kan (blijven) 
wonen. Het bouwtempo moet omhoog. 

► Bouwen voor alle segmenten is belangrijk voor een goede doorstroming, zodat ook 
bestaande koop- en huurwoningen beschikbaar komen.  

► De plannen voor het stationsgebied worden ontwikkeld, waarmee een aantrekkelijke 
woonomgeving wordt gecreëerd die in verbinding staat met omliggende wijken en 
waarin het OV knooppunt een belangrijke plaats inneemt. 

► De VVD Best zet zich in om de gemeente te stimuleren om aan de slag te gaan met  
creatieve, nieuwe woonvormen zoals tiny houses, flexwonen en kangoeroewoningen. Zo 
helpen we starters op weg en kunnen ouderen in een vertrouwde     omgeving bij hun 
kinderen blijven wonen. 

► Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over het voorkomen van scheefwonen en 
het stimuleren van doorstroming. 

► We zorgen voor tijdelijke flexibele huisvesting voor spoedzoekers die aan de gemeente Best 
zijn toegewezen, zodat gefaseerde doorstroming plaatsvindt. 

► We willen dat alle inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij 
hebben  om hun woningen te vergroten of aan te passen. De invoering van de Omgevingswet 
moet dit mogelijk maken. 

► We zijn terughoudend met het verhogen van de belasting op de eigen woning (OZB).  
► We hebben een rol in de woningbouwopgave, maar passend bij gemeente Best, dus 

geen verstedelijking, maar behoud van “dorpse” uitstraling, comfort, groen en geen 
serieuze hoogbouw. 

 
2.2. Waar we de wijk groen en leefbaar houden 

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en   
veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in  de straat, en bijdragen 
aan       het schoonhouden van de eigen tuin, balkon en stoep. De gemeente stimuleert dat de wijk en       
buurt schoon blijven. We waarderen onze inwoners die zich inzetten om zwerfafval in te zamelen.  

In Best krijgt het groenonderhoud veel aandacht en dat is te zien. 

 
► Natuur is belangrijk en verdient bescherming. Maar we realiseren ons dat ruimte schaars 

is.    Daarom blijven we kritisch kijken wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met een 
juiste        balans tussen natuur, recreatie, wonen en ondernemen,. 

► We zijn trots op ons groen in de wijken, dat ook een belangrijke plaats heeft bij 
nieuwbouwplannen. Maar er is ruimte voor meer groene plekken in de wijken t.b.v. een 
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omgeving die klimaatbestendiger en koeler is. 
► Inwoners willen hun afval zo goedkoop mogelijk kwijt. Daarbij streven we zoveel mogelijk naar 

hergebruik   en / recycling en zetten we ons in voor een systeem van nascheiding.  Dat     zorgt 
voor minder containers, en is bovendien goedkoper. Het merendeel van de inwoners wil geen 
alternatief meer, dus we gaan voor nascheiding of behoud van het huidige systeem.  

► Overlast van hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers en andere 
verrommeling worden tegengegaan door de plaatsing van meer openbare afvalbakken. 
Waar het probleem toch blijft bestaan wordt dit aangepakt.  

► Vernielingen worden snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald      op 
de veroorzaker.  

► Na melding worden losse en scheef liggende stoeptegels snel hersteld. Inwoners kunnen 
hiervoor gebruik maken van de gemeente app fixi.  

► Wij zullen aandacht blijven vragen voor het onderhouden van de diverse groenvoorzieningen 
in de gemeente.  

 
2.3. Waar vervoer van A naar B vlot gaat 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar het werk, bij vrienden en familie op bezoek of 
wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn   om 
zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. En het is bovenal belangrijk  dat verkeersituaties veilig 
zijn voor voetganger, fiets en auto. 
 

► Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit, met name in het buitengebied en in en om de 
ringweg. We richten onze straten en wijken, in het bijzonder in de    buurt van scholen en 
sportclubs, veilig in. Dat doen we in samenwerking met de politie, gehandicaptenplatform,    
school- en sportbesturen, ouders en buurtbewoners. Hiervoor zijn vele tips gegeven in 
de enquête die we meenemen in de uitwerking van concrete plannen.  

► Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom werken we aan goede 
doorstroming van het verkeer, voor voetgangers, fietsers, auto’s en ov. 

► Het is belangrijk dat het centrum en andere winkelgebieden bereikbaar en toegankelijk 
zijn. Daarom willen wij het gratis parkeren in deze gebieden behouden.  

► Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander nieuw vervoersmiddel 
is:    onze inwoners kunnen zich prettig en veilig door Best en de regio bewegen.  
 

2.4. Vol slimme en duurzame oplossingen 
Gemeente Best moet verduurzamen. Huizen moeten van het gas af en alternatieven voor 
energie zijn in ontwikkeling. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en draagvlak  
vragen. Verduurzamen moet, maar   wel op een betaalbare manier voor inwoners en ondernemers.  
 

► De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie 
en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. 
Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze producten 
en diensten duurzaam en circulair in. 

► Wij ondersteunen het streven naar een energie neutrale regio in 2050. Door energie te  
besparen, minder CO2 uit te stoten en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit 
bereiken. Daarbij stimuleren  we milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de 
lokale opwekking van duurzame  energie. 

► We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en mogelijkheden in de 
openbare ruimte. Samen  met bewoners en eigenaren zoals woningcorporaties kijken we naar 
de beste oplossing. De totale woonlasten  mogen hierbij niet stijgen. 

► Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor 
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dat inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan 
slimme  energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling 
kunnen delen. 

► We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnepanelen te plaatsen en plaatsen pro 
actief laadpalen in ons dorp.  

3. Een bloeiende lokale economie 
 
3.1. Waar ondernemers de ruimte krijgen 
Het midden- en kleinbedrijf en de campussen zijn dé banenmotor van de regio. Als het goed gaat 
met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Maar de coronacrisis heeft de 
bedrijven en ondernemers hard geraakt, het zijn voor vele van hen moeilijke jaren. Waar mogelijk 
heeft de gemeente ondersteuning (ook financieel) verleend en dat zullen we blijven doen zolang 
als dat nodig is. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen  voor onze inwoners en 
innovatieve technieken voor de toekomst. 

 
► Ondernemers moeten kunnen ondernemen en daarvoor de ruimte krijgen, o.a. door 

minder regels. Zo stimuleert de gemeente een gezonde lokale economie en meer banen. 
► We willen dat de agrarische sector zich kan blijven ontwikkelen en niet onnodig wordt 

gehinderd, zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, 
toerisme, landschapsbeheer en energieopwekking.  

► De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de  
mogelijkheden van de wet. 

► We hebben bij de gemeente één loket waar ondernemers terecht kunnen voor al hun 
vragen. Zij krijgen via dat loket snel een antwoord op hun vraag. Hier geven wij, n.a.v. de 
enquête, prioriteit aan. Wat ons betreft is dat de basis van de gemeentelijke 
dienstverlening, die basis moet op orde.  

► Er is sprake van een uitnodigend evenementenbeleid,  waarbij de gemeente actief en 
oplossingsgericht meedenkt en waar je terecht kunt als er iets misgaat. 
 
 

3.2.  Waar het dorp bruist en bezoekers van buiten aantrekt 

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan levendige en aantrekkelijke winkelcentra en mooie 
plekken om te verblijven.   Door in leegstaande gebouwen wonen, werken, detailhandel en horeca te 
combineren, creëren we                een bloeiende lokale economie. Een dorp komt pas echt tot leven als het 
bruist. Daarmee trekken we bezoekers aan van buiten en zorgen we voor een  prettig dorp voor 
inwoners en ondernemers.  

 

► We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal. Aantrekkelijke,  
veilige en bruisende gebieden zorgen voor levendige winkelstraten vol met lokale 
ondernemers. Daar kan geen grote webshop tegenop. 

► Een winkelgebiedenmanager draagt bij aan de samenwerking in de winkelgebieden van 
Best, waarbij ook de uitstraling een rol speelt in het aantrekkelijk maken van deze 
gebieden voor zowel ondernemers als inwoners.  

► Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom willen wij dat 
de   gemeente dit blijft stimuleren. 

 
3.3. Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden 
In Best is een rijk aanbod aan culturele voorzieningen en evenementen. Kunst en cultuur dragen 
bij aan een prettige leefomgeving, persoonlijke ontwikkeling en zorgt voor sociale binding. We 
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richten ons hierbij voornamelijk op onze eigen inwoners, soms de regio en af en toe op een 
nationaal publiek. We zijn er trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen 
horeca,  sport- cultuur, verenigingen, bibliotheek, buurthuizen, de kermis, BestZoo, het 
attractiepark DippieDoe en het evenemententerrein Aqua Best een belangrijke rol. Al deze 
voorzieningen dragen bij aan het leefklimaat en aan de ontwikkeling en saamhorigheid van 
individuen en de gemeenschap als geheel. 
 

► In ons dorp worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen voor  
alle leeftijden. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden en willen wij 
behouden. 

► We hebben een uitstekend voorzieningen niveau in Best, inwoners zijn hier zeer tevreden 
over, en wij ook. Het is van groot belang voor de Bestse gemeenschap en wordt mede 
mogelijk gemaakt door veel vrijwilligers, wiens inzet wij enorm waarderen! 

► Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor 
onze     inwoners, waarbij de prioriteit ligt bij onze jeugd. Als voorwaarde voor subsidie 
verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen     voor een deel van de inkomsten en 
bijdragen aan een maatschappelijk doel. 

► Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook 
cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht, Carnaval, Herdenkingen, 
Muzikaal Oktober Best etc.  

 
3.4.  Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan 

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere 
mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt  zijn 
steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. Daarom willen wij dat zoveel mogelijk mensen 
aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we   ons op iemands talenten en mogelijkheden, en 
hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk (nog) te groot is, begeleiden we 
onze inwoners naar beschut werk en leerwerkplekken. 

 
► We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we 

ons daarom op iemand zijn talenten en mogelijkheden. 
► Voor mensen waarbij regulier werk niet past bieden we beschut werk en leerwerkplekken.  
► We stimuleren de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven, gericht op een zo 

optimaal mogelijke match tussen afgestudeerden en beschikbare banen.  
► We verwachten van iedereen dat hij/zij naar vermogen bijdraagt. Wie dat (tijdelijk) niet lukt 

kan op onze ondersteuning rekenen.  
► Van inwoners met een uitkering verwachten wij een tegenprestatie, omdat we het belangrijk 

vinden dat mensen mee blijven doen in de samenleving en er onderdeel van blijven.  
► Werken moet lonen, wie van een uitkering naar betaald werk gaat moet er in inkomen op 

vooruit gaan. Regels die dit in de weg staan schaffen we af, zodat werken loont.  
► Als je minder bijdraagt en niet aan de voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld de sollicitatieplicht 

niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verlies je je uitkering.  
► Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn kunnen als tegenprestatie verplicht 

worden op onderdelen te werken aan inburgering en integratie. 
► Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een 

schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Op deze manier voorkomen we 
verdere escalatie.  

 
3.5.  Waar iedereen meedoet en integreert 
Van nieuwkomers verwachten we  dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze 
samenleving. Door de Nederlandse  taal te leren en je te verdiepen in onze normen en waarden, kun je 
sneller aan het werk. Daarbij  bieden we goede begeleiding. Als nieuwkomer ben je niet direct 
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zelfredzaam, en is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om inburgering goed te organiseren. 
 

► De Nederlandse taal spreken is cruciaal om volledig te integreren, en voor het vinden van een 
baan. Daarom investeren we in taalcursussen en in het tegengaan van laaggeletterdheid.  
Daarbij verwachten we van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te leren.  

► We stimuleren dat jonge kinderen van nieuwkomers naar een peuterspeelzaal gaan 
zodat zij zo snel mogelijk deelnemen aan het onderwijs en starten met het leren van 
onder andere de Nederlandse taal.  

► We kiezen voor een integrale aanpak in samenwerking met de ondernemers om de 
huisvesting van arbeidsmigranten op een nette, sociale en betaalbare wijze plaats te 
laten vinden, rekening houdend met de omgeving.  

► We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent ook dat we geen 
subsidies verstrekken aan organisaties die het tegenovergestelde bevorderen, bijv. 
omdat ze democratische waarden ondermijnen.  

4. Waardevol samenleven 
 
4.1.  Met goede zorg, dichtbij huis 
Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Goede zorg, waarin de inwoner centraal staat, 
is voor iedereen belangrijk. We stimuleren hulp die zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd, 
zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je op een goede manier in je eigen 
buurt oud kunt worden.  

 
► Zorg moet toegankelijk zijn en blijven voor iedereen die dat nodig heeft. De betaalbaarheid 

en de beschikbaarheid van de zorg staat onder druk. Daarom kijken we kritisch of de zorg 
die we verlenen passend is.   

► Wanneer zorg nodig is moet deze snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom 
maken we onder andere hier afspraken over met zorgaanbieders.  

► Omdat inwoners het liefst zo lang mogelijk in hun eigen woning en/of wijk blijven wonen 
stimuleren we het bouwen van woonvormen die hierbij passen en zorgen we voor snelle 
vergunningverlening bij woningaanpassingen die gericht zijn op langer zelfstandig wonen. We 
gaan hierover in gesprek met woningbouwcorporaties, stimuleren burgerinitiatieven en 
investeren in de bouw van nieuwe woningen voor o.a. deze doelgroep.   

► We vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen, zodat het past bij hun 
wensen. De gemeente is ondersteunend en heeft dit goed georganiseerd binnen Best Wijzer. 

► Mantelzorgers zijn van groot belang in het netwerk van zorgverlening. We ontzorgen onze 
mantelzorgers. Er is een plek waar zij terecht kunnen voor informatie en met vragen.  

► Daarnaast ondersteunen we mantelzorgers via welzijnsaanbieders, om overbelasting te 
voorkomen. 

► We stimuleren laagdrempelige toegang tot voorzieningen door de organisatie van 
bijeenkomsten voor en door inwoners, vrijwilligersorganisaties en welzijnsaanbieders in de 
wijken in Best.  

► Wanneer thuis wonen niet langer gaat, vinden we het belangrijk dat er zo snel als mogelijk 
een passende woonvorm gevonden wordt.    

 
4.2.  Waar je fijn kunt opgroeien en ontwikkelen 

Best biedt een prettige en veilige leefomgeving waarin kinderen kunnen opgroeien en hun talenten 
kunnen ontwikkelen. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding en het gezond laten 
opgroeien van hun kinderen. Een prettige en veilige leefomgeving ondersteund hierbij.  
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► We willen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien, en zich 
optimaal kunnen ontwikkelen.  

► Wanneer dit niet zo gemakkelijk gaat is er zowel laagdrempelige ondersteuning 
beschikbaar via bijv. informatie en advies, tot zwaardere vormen van jeugdzorg. Hierbij 
letten we goed op dat we niet onnodig stickers plakken: niet iedereen die uniek is, heeft 
daar hulp bij nodig.  

► Opvoeden en opgroeien gaat soms met horten en stoten. We zorgen voor een goede en 
laagdrempelige informatievoorziening, zodat ouders toegang hebben tot informatie en 
advies bij opvoedvragen. We vertrouwen er op dat ouders de verantwoordelijkheid nemen 
voor het welzijn en gezond opgroeien van hun kinderen.   

► We gaan uit van ieders kwaliteiten en talenten en stimuleren een zo optimaal mogelijke 
ontwikkeling daarvan. Dat doen we door goede samenwerking met scholen en 
zorgaanbieders. 

► Het voorkomen van problemen bij opgroeien en opvoeden is erg belangrijk. Daarom 
investeren we in preventie, waarbij mogelijke problemen zo vroeg mogelijk worden 
gesignaleerd. Daarnaast zorgen we met behulp van gerichte preventieve programma’s op 
het voorkomen van een zwaardere behoefte aan zorg en het leed dat hiermee gepaard gaat 
voor een gezin.  

► Wanneer er wel hulp nodig is focussen we ons op normaliseren, het is oké als het even niet 
lukt. We zetten passende zorg in, zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig.  

► Daarbij pakken we wachtlijsten in de jeugdzorg aan. Het kan niet zo zijn dat kinderen 
maandenlang moeten wachten op de juiste zorg.  

 
 
 
4.3.  Waar onderwijs een gelijke start biedt 

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en 
vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen  ook 
wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer  je wat 
normaal is en wat niet. Goed onderwijs is voor de hele samenleving van belang. 
 

► Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de gemeente is 
daarbij een belangrijke samenwerkingspartner.  

► We willen investeren in het aansluiten van het onderwijs op de Regionale 
Brainportagenda.  

► Het is belangrijk dat je zo vrij mogelijk bent in de keuze waar je kind naar school gaat.  

► Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten stimuleert de gemeente dat 
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijv. door subsidies voor 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.  

► School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben een belangrijke 
taak bij het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen en jongeren. Waar de 
gemeente preventie en zorg dichtbij organiseert. 

► Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor een veilige omgeving rondom de school, 
zodat kinderen en jongeren de scholen goed kunnen bereiken. Denk aan veilige wandel- en 
fietsroutes. Ook kijken we naar parkeergelegenheid rondom scholen.  

 
4.4.  Waar we gezond zijn, sporten en bewegen 

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier, ontspanning en zorgt 
bovendien voor een goede fysieke en mentale gezondheid. Sporten speelt daarom een belangrijke rol 
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in een gezonde, duurzame en weerbare samenleving.  Daarom is het belangrijk dat sporten voor 
iedereen toegankelijk is.  
 

► De gemeente Best heeft een rijk aanbod op het gebied van sport, zowel binnen als buiten. 
Het is van belang dit aanbod te behouden. Het is van groot belang voor de Bestse 
gemeenschap en wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers. Wij 
waarderen hun inzet enorm!  

► Omdat   sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch 
om sport   in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat.  

► Daarom stimuleren  we dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar 
samenwerken zodat zij   problemen op tijd signaleren en de gezondheid van zoveel 
mogelijk mensen wordt bevorderd. 

► Het hoge niveau van de sportaccommodaties willen we behouden.  

► Bij ontwikkelingen in de buitenruimte, zoals bijvoorbeeld nieuwbouw of groot 
onderhoud kijken we ook naar manieren om buitensport mogelijkheden hierin mee te 
nemen. We vragen daarbij actief aan inwoners om met ons mee te denken.  

► Buurtsportcoaches en jongerenwerkers spelen een belangrijke rol om kinderen en 
jongeren te stimuleren om te bewegen.  

 

5. Een veilig dorp voor iedereen 
 
5.1.  Waar we veilig zijn en ons veilig voelen 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij 
willen dat iedereen in Best veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat ons dorp niet 
alleen veilig is, maar eenieder zich ook veilig voelt. Veiligheid is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een 
veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen.  

 

► Meer zichtbare inzet van politie en handhaving in alle wijken van Best. Dit is als 
belangrijke behoefte naar voren gekomen bij alle wijken. We hebben de inzet van BOA’s  
verhoogd om te handhaven op de illegale en onveilige huisvesting van 
arbeidsmigranten. We willen deze extra capaciteit ook inzetten ten behoeve van (het 
gevoel van) veiligheid in de wijken.  

► Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine criminaliteit 
en overlast in de wijken en het centrum. 

► Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed 
kennen voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van 
buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. 

► We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is 
helemaal  uit den boze, zeker tegen onze hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak 
inzetten.  

 
5.2.  Waar criminaliteit wordt aangepakt 
Mensen worden niet geboren als crimineel, maar glijden vaak af door een mindere opvoeding,  
verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de  
aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van  
onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van  
onze samenleving. 
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► We werken samen met jongerenwerk, onderwijs, politie en andere partners om te 
voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit.  

► Tegen crimineel gedrag wordt hard opgetreden, en ingezet op het voorkomen van herhaling. 
Dat kan ook door het bieden van perspectief, zeker bij jongeren.   

 

6. Gemeente die klaarstaat voor inwoners en ondernemers  
 
6.1.  Waar het belang van de inwoners en ondernemers voorop staat 
De gemeente is er om inwoners te ondersteunen, te faciliteren, maar soms ook om regie te voeren en 
problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat altijd voorop. Daarvoor is laagdrempelige en 
toegankelijke dienstverlening cruciaal voor zowel inwoners als ondernemers. De komende jaren zal 
het ook gaan over de huisvesting van de gemeente. Er is een locatie gekozen, maar veel inwoners 
hebben hier een mening over. Daarom vinden wij participatie hierbij van groot belang, alvorens de 
plannen verder worden uitgewerkt.  

 

► Wij willen dat inwoners en ondernemers snel en goed geholpen worden wanneer zij 

aankloppen bij de gemeente. Nog te vaak duurt het lang voordat een vraag van inwoners 
of ondernemers wordt beantwoord. In sommige gevallen komt het antwoord helemaal niet. 
Wat ons betreft is dat onacceptabel. Daarom zetten wij ons in voor een dienstbare en 
moderne gemeente waar we afspraken maken over service normen zodat inwoners en 
ondernemers snel en goed geholpen worden, en altijd een antwoord krijgen op hun vraag.  

► Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk.  

► We vinden het normaal dat je een medewerker aan de telefoon krijgt wanneer je de 
gemeente belt, en dat er alles aan wordt gedaan om inwoners en ondernemers goed op weg 
te helpen.  

► De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners en 
ondernemers kunnen hun zaken zoveel mogelijk digitaal regelen wanneer het hen uitkomt.  

► Bij de keuze voor de locatie van het nieuwe gemeentehuis betrekken we inwoners en 
ondernemers.  

► Het gemeentehuis is goed bereikbaar en kent openingstijden ook buiten kantoortijden voor 
zaken die je niet digitaal kunt regelen. Daarnaast moet het nieuwe gemeentehuis wat de VVD 
Best betreft een modern gemeenschapshuis worden, waar ook andere functies een plek 
krijgen en waar slim met ruimte wordt omgegaan zodat er flexibel gebruik gemaakt kan 
worden van ruimtes.  

► Goede ICT systemen zijn van groot belang, voor de dienstverlening maar ook voor de 
bescherming van privacygevoelige informatie van inwoners. 

► De gemeente informeert inwoners over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te 
kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals  de besteding van subsidies. 

► De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom stimuleren we 
bovengemeentelijke samenwerkingen waar dat leidt tot betere oplossingen, bijv. op het 
gebied van bereikbaarheid, woningbouw en werkgelegenheid.  

 
6.2.  We onze krachten bundelen voor slimme oplossingen 

Best maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met plezier samen om  de 
problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat  de 
gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt en 
ondersteunt. Bewoners worden actief betrokken bij initiatieven van de gemeente, ondernemers 
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en inwoners die hen raken, direct of indirect. 

 

► Het  potentieel  van  de  samenleving  benutten  we zoveel   mogelijk. Daarom  zitten  we 
initiatieven     van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met regels en 
vergunningen. 

► We ondersteunen maatschappelijke initiatieven en organisaties die inwoners betrekken. 
► Bij het opstellen van nieuw gemeentelijk beleid wordt iedereen die dit direct raakt zo vroeg als 

mogelijk betrokken. Daarbij creëert  de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om 
teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo  werken we samen aan draagvlak en beter beleid. 

► Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers gelijk krijgen. We hebben ook oog voor 
de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Daarnaast gaan 
wij als VVD Best de enquête onder inwoners en ondernemers met regelmaat herhalen om 
steeds actuele input op te halen ten behoeve van beslissingen die we nemen.  

► De gemeente dient duidelijk te informeren wat de plannen zijn van de gemeente. Voor 
de realisatie van de plannen dienen betrokkenen en belanghebbenden te worden 
uitgenodigd om te participeren in de plannen. Duidelijk moet zijn aan welke eisen de 
participatie moet voldoen om voldoende draagvlak te krijgen voor de plannen. 

 
6.3.  En we verstandig met ons geld omgaan 

Een gemeente is pas gezond als ook de financiën op orde zijn. Belastinggeld is van en voor onze 
ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om.  

 

► De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag  
zijn helder leesbaar, zodat iedereen weet waar het geld aan is besteed en wat het bereikte 
effect is. 

► De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. 

► De lokale belastingen houden we zo laag mogelijk. 

► De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’  
is het uitgangspunt. 
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Team VVD Best 

 

De kandidaten van de VVD Best 
Om de ambities uit dit programma tot uitvoering te brengen hebben wij een mooi team 
samengesteld bestaande uit ervaren raadsleden en nieuwe kandidaten. Graag stellen wij hen aan u 
voor. 
 

1. John Verheijen  
 

Ik ben geboren en getogen in Best, en woon daar gelukkig samen met 
mijn partner Connie en onze twee dochters Nina en Demi. In het 
dagelijks leven ben ik directeur vastgoed bij het Ministerie van 
Defensie waar we gaan starten met een groot 
transformatieprogramma en omvangrijke verduurzamingsopgave. In 
mijn vrije tijd rijd ik graag op de racefiets door het Brabantse land of 
zit ik achter mijn drumstel. Daarnaast mag ik mij al 12 jaar als 
gemeenteraadslid en wethouder inzetten voor ons fijne en mooie 
dorp. Dat wil ik graag namens de VVD Best ook de komende vier jaar 
doen.  
Ik ben er trots op dat ik dat als lijsttrekker mag doen, mét een 
geweldig team van betrokken en unieke mensen. Samen met één 
doel: onze fijne en mooie woonomgeving samen met u 
toekomstbestendig maken, want Best maken we met elkaar. 

 
 
 

2. Ilona Vink-Bressers 
 
Een 'echte Bestse'. Mijn hele leven woon ik al in Best. Samen met 
mijn man heb ik 3 jonge kinderen. Ik werk als zelfstandig ondernemer 
en combineer dat de afgelopen 8 jaar met de gemeenteraad. Het 
leukste vind ik het om vragen op te halen bij de inwoners en 
ondernemers, en daar mee aan de slag te gaan.  Als ervaren raadslid 
en beleidsadviseur zet ik me in voor de samenleving, en daar ga ik 
graag mee door. De combinatie van al mijn bezigheden is dynamisch, 
druk, maar vooral erg leuk! 
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3. Niels Govers 
 
Ik ben geboren en getogen in Best, en woon daar samen met mijn 
vrouw Nicole en onze twee kinderen Maud en Cas. Ik heb fiscale 
economie gestudeerd en in mijn dagelijkse leven ben ik werkzaam 
als fiscaal partner bij PwC en ben ik verbonden aan Tilburg Institute 
for Family Business aan Tilburg University. In mijn vrije tijd loop ik 
graag marathons. De afgelopen vier jaar ben ik met veel plezier 
actief geweest als gemeenteraadslid in Best. Graag zou ik dit de 
komende vier jaar weer doen samen met ons geweldig team, 
waarbij mijn motto is het "creëren van duurzame oplossingen". 
Hierbij moet ESG (Environmental Social Governance) steeds meer 
worden verankerd.  
 

 

4. Linda van Gerwen-Scheepers 
 

Samen met mijn man William en onze kinderen Maud en Jort woon ik 
in Best. Na al meer dan 10 jaar aan de zijlijn betrokken te zijn bij de 
VVD, wil ik me als raadslid in gaan zetten voor ons mooie Best. Ik vind 
het belangrijk dat we als gemeente, inwoners en ondernemers elkaar 
kunnen vinden en samenwerken aan slimme oplossingen voor de 
toekomst. Bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid of veiligheid. In 
mijn werk als organisatieadviseur ben ik elke dag bezig met de 
ontwikkeling van mensen, teams en organisaties. Daarbij kijk ik altijd 
naar wat mensen beweegt en waar ze goed in zijn, dat geeft energie 
om te ontwikkelen en te verbeteren. Zo wil ik ook werken aan een  
nog mooier Best. 
 
 

  
5. Thierry Vriens 
 
Samen met mijn vrouw Sandra en onze twee dochters Vada (18) en 
Nova (18) woon ik in Best. Ik ben als ondernemer enthousiast, 
energiek, een echt levensgenieter maar ook maatschappelijk 
betrokken. Daarnaast ben ik bestuurslid bij MHC Best en bestuurslid 
bij stichting Elf Elf in`t Klompengat. Best is een geweldig dorp om te 
wonen en te werken. Ik wil me graag inzetten voor mensen die de 
schouders eronder willen zetten, op een rechtvaardige wijze zorg 
willen dragen daar waar dat nodig is en tegelijkertijd iedereen 
stimuleren zijn of haar steentje bij te dragen. En daar moeten we aan 
blijven bouwen. Ik krijg veel energie van het ondernemerschap, werk 
en vrijwilligers werk. Want ondernemende mensen maken ons dorp! 
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6. Aram Krol 

 
Al meer dan 15 jaar wonen we met ons gezin goed in Best. Maar het 
kan altijd een beetje beter en daar draag ik graag een steentje aan bij 
door de handen uit de mouwen de steken in de gemeenteraad. De 
maatschappij verandert in snel tempo en het is belangrijk dat de 
gemeente daar goed op inspeelt. Aan de ene kant door ruimte te 
geven aan de mensen die graag een stapje extra willen zetten, maar 
aan de andere kant de verantwoordelijkheid te nemen om mensen 
een steuntje in de rug te geven die dat nodig hebben. In het dagelijks 
leven zet ik me met ons bedrijf in om ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen voor zeldzame ziektes mogelijk te maken in een digitale 
onderzoeksomgeving. We verbinden daarmee onderzoekers uit de 
gehele wereld aan de nieuwste inzichten. Via de gemeenteraad zal ik 
me inzetten voor verbinding in de buurt,  wat erg belangrijk is voor 
het realiseren van een beter Best voor jonge, oudere en nieuwe 
inwoners in onze gemeente. 
 
 

7. Gertjan Farla 
 
Na vele omzwervingen door Brabant en Utrecht ben ik in 2016 samen 
met mijn gezin in het mooie Best komen te wonen. Na een lange 
zoektocht vonden wij een huis in de Steegsche velden. Een kleine 
ronde door Best was voldoende om ons ervan overtuigen dat Best 
een prachtig dorp is. Samen met mijn vrouw en twee kinderen Lucas 
Jan en Morris wonen wij hier met heel veel plezier. Tijdens mijn werk 
zet ik mijzelf met veel plezier in voor het behalen van gestelde doelen 
in team verband. Daarbij staat centraal teamwerk, duurzaamheid en 
elke dag een stukje beter worden. Dit wil ik ook meenemen in de 
gemeente Best. Mijn doel is om met z’n allen een mooie duurzame 
gemeente te creëren die klaar is voor de toekomst en waar iedereen 
zich thuis voelt. 
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8. Harry Smits 
 
Geboren in 1950 in Hengelo (Twente), getogen in Apeldoorn en door 
mijn werk bij de Luchtmacht in diverse plaatsen in binnen- en 
buitenland gewoond en uiteindelijk sedert 1987 woonachtig in Best, 
gekozen vanwege de uitstekende verbindingen en voorzieningen. Dat 
willen wij zo houden, maar zonodig nog verbeteren. 
Naast mijn werk bij de Luchtmacht en de Raad was ik voorzitter van 
de hockeyclub en ben betrokken geweest bij de organisatie van 
diverse evenementen zoals de ‘Samenloop voor Hoop’, 150 jaar 
Spoor in Best, 200 jaar Best, Koningsdag en de diverse herdenkingen 
rondom de Bevrijding. 
Bijzondere aandacht heeft ook de historie van Best en met name de 
periode in de 2e wereldoorlog. Hierdoor ben ik ook vrijwilliger bij het 
museum ‘Bevrijdende Vleugels’ en heb actief meegewerkt aan de 

realisatie van de ‘Liberation Route’ en de grote herdenkingsritten OMG2014 en 2019. 
Hierdoor beschik ik over een groot netwerk niet alleen in onze fraaie gemeente, maar ook 
daarbuiten. 
Ik maak sinds 1998, met een onderbreking van 4 jaar, deel uit van de gemeenteraad en breng dus als 
nestor van de huidige fractie veel ervaring in bij het raadswerk. 
In de afgelopen raadsperiode in het bijzonder bezig gehouden met de ‘Leefomgeving’. Daarnaast heb 
ik mij ingespannen om te komen tot het ‘Bruisende Best’, wat het nu is en nog beter kan. 
 
 

Lijstduwer Rik Dijkhoff 
 
In de afgelopen vier jaar ben ik wethouder geweest met een 
uitdagende portefeuille in onze mooie gemeente Best. Het 
contact met de inwoners, verenigingen en ondernemers was 
voor mij een belangrijk aspect van mijn werkzaamheden, waar ik 
veel plezier aan heb beleefd. Het enthousiasme, de 
gedrevenheid en de betrokkenheid van velen bij onze 
samenleving en leefomgeving was voor mij heel inspirerend en 
gaf me veel energie. Ik heb ervaren dat goed luisteren naar 
inwoners vanuit mijn liberale instelling leidt tot betere en 
geaccepteerde oplossingen van uiteenlopende problemen. Het 
afgelopen jaar ben ik met mijn vrouw Petra, binnen Best, 
verhuisd naar Dijkstraten, waar we nu prettig en duurzaam 
wonen. Ik wil me de komende vier jaren wederom inzetten voor ons mooie Best en samen met u 
werken aan een fijne en duurzame leefomgeving voor alle Bestenaren. 
 
 
 
 
 
 


