Beste inwoners,
Op dinsdag 5 november a.s. zullen de politieke partijen in Reusel–De Mierden weer de jaarlijkse Algemene
Beschouwingen presenteren en zal de programmabegroting 2020-2023 worden besproken en vastgesteld.
• Zoals het er nu naar uitziet wordt voor het komende jaar een licht positief saldo gepresenteerd, daarna
een licht negatief saldo en de jaren daarna weer een rooskleuriger beeld. De oorzaken voor de druk op de
begroting zijn aanwijsbaar, maar moeilijk oplosbaar. Zo vallen uitgaven in het Sociaal Domein vele malen
hoger uit dan werd verwacht, terwijl de vergoeding van het Rijk daar fors bij achterblijft. Ook hebben we
te maken met enkele grote uitgavenposten op korte termijn zoals de implementatie van de
omgevingswet, vorming participatiebedrijf, (niet verwachte extra) voorziening onderhoud gebouwen e.a.
• We zullen keuzes moeten maken om (naast aan onze verplichtingen te voldoen) zoveel mogelijk wensen
voor onze inwoners te realiseren; en er zijn nogal wat wensen waarvoor we ruimte in de begroting
moeten vinden.
• Wij stellen de volgende prioriteiten in elk geval voorop: verkeersveiligheid in alle kernen, veilige
fietsroutes (denk daarbij aan Leijenstraat, Sleutelstraat), weren van zwaar verkeer uit de dorpskernen en
verfraaiing van alle dorpskernen.
• Maar daarbij zijn er ook andere (dure, maar grote) wensen vanuit onze inwoners, zoals een nieuwe Kei en
een kunststofbaan voor AVR’69. Daar zullen we als politiek gezamenlijk over moeten beslissen.
• De in de begroting voorgestelde OZB-verhoging willen wij ter discussie stellen. Natuurlijk kosten alle
wensen geld en zal er wellicht een OZB-verhoging nodig zijn, maar wij vragen ons af of dit 10% moet zijn.
Gelukkig daalt de rioolheffing, zodat het er naar uitziet dat de gemiddelde belastingdruk per huishouden
nagenoeg gelijk blijft t.o.v. de raming 2019.
• Diverse plannen uit ons coalitie- en/of verkiezingsprogramma worden momenteel uitgevoerd of worden
op korte termijn gestart. Denk hierbij aan:
- de renovatie van de Postelsedijk
- de ontwikkeling van het nieuwe centrumplan “Hart van Reusel”
- onderzoek veilige fietsverbindingen
Deze uitvoering van plannen hebben we u beloofd en deze belofte doen we ook gestand!
• Het doet ons deugd dat er in de kernen Hooge en Lage Mierde flink gebouwd wordt en dat er binnen
afzienbare tijd ook in Hulsel weer gebouwd kan worden. In Reusel kunnen we nog even vooruit in de
Molenakkers, het centrum en de diverse inbreidingslocaties.
Waarbij het natuurlijk wel essentieel is dat we bouwen voor alle doelgroepen.
• “Samen doen” is in onze gemeente niet meer weg te denken. Samen met onze inwoners, veelal
voorgegaan door de dorpsraden, zijn al vele mooie initiatieven vanuit de bevolking tot stand gekomen en
zijn er al veel klinkende resultaten geboekt. Ook binnen het Sociaal Domein zagen we mooie, door de
gemeente georganiseerde en/of gefaciliteerde en door onze inwoners bijzonder gewaardeerde,
activiteiten, zoals de mantelzorgdag, terugdringen alcohol onder jongeren (IJslandse aanpak) en het
project Kempenbranie.
Dit verdient continuïteit, waarbij inwoners en gemeente elkaar blijven steunen en enthousiasmeren!

We blijven samen in beweging vanuit het uitgangspunt: lokaal samen doen!
Samenwerking Reusel-De Mierden
Bas Maas – Bert van Laarhoven – Cor van der Heijden – Heidy de Kort – Johan van Dommelen –
Marc Lauwers – Niels Huijbregts – Tessa van Rooij
De gehele tekst van onze Algemene Beschouwingen kunt u lezen op onze website:
Samenwerkingreuseldemierden.nl

