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SOMEREN:
Moet een zelfstandige gemeente blijven. Someren moet zeker geen wijk
of onderdeel worden van Helmond. Eindhoven of Z.O. Brabant. Dit is slecht voor
onze belangen en invloed. We worden dan compleet ondergesneeuwd.
BELASTINGEN:
Dienen we eerlijk te verdelen en zo laag mogelijk te houden. Waar mogelijk lagere
inkomens en zwakke burgers (deels) ontzien zoals we vaak al doen. We zouden ze
misschien nog extra kunnen steunen. De sterkste schouders dragen
de zwaarste lasten wat ons betreft. De hoogste inkomens betalen dus de hoogste
kosten en belastingen.

VEILIGHEID:
Een basisrecht! De gemeente moet als overheid onze veiligheid garanderen en er
alles aan doen om dit te realiseren. Dit zo economisch mogelijk. Ons geld optimaal
besteden en kwaliteit bieden. Het is daarom van belang dat we in plaats van alleen
meer toezichthouders aan te stellen, onze BOA.’S zo efficiënt en nuttig mogelijk
inzetten en met onzin-controles en de daarbij behorende niet uit te leggen boetes
per direct stoppen!
WONEN:
Iedereen heeft recht op een betaalbare, passende en kwalitatief
goede woning. Met spoed zo veel mogelijk betaalbare en passende
woningen bouwen in alle nodige varianten. Dit naar de behoeften en wensen en met
maximale inspraak van de (toekomstige) bewoners. Dit geldt voor alle soorten
woningen. Zowel huur als koop. Onder bouwen verstaan we ook
de herontwikkeling en/of aanpassen van bestaande locaties. Dit voorkomt onnodige
verstening. Het hergebruiken en/of herbestemmen moet meer aandacht
krijgen. Snelheid is nu noodzaak. Geen geleuter, ACTIE!
Vooral de steeds grotere groep ouderen verdienen en hebben recht op
geschikte woningen met de benodigde aanpassingen naar zorgbehoeftes. Hier
moeten we snel mee aan de slag. Het enige wat ouderen niet hebben is tijd. Nu
handelen dus voordat het voor velen te laat is.
HULPDIENSTEN:
Dienen zo snel mogelijk ter plaatse te zijn binnen de gestelde normen. Als gemeente
moeten we er alles aan doen om dit mogelijk te maken, o.a. door waar nodig en nuttig
de constructie van onze wegen aan te passen, om snel aanrijden mogelijk te maken.
SNELHEID:
Binnen de bebouwde kom van al onze dorpen gaan we 30Km rijden. Dit is
veel veiliger. Den Haag heeft hiervoor al plannen. Zo snel mogelijk invoeren dus.
BELANGRIJK!
Bij aanbestedingen gaan lokale bedrijven (indien enigszins mogelijk) altijd voor!
SOCIAAL DOMEIN:
Bij problemen dient altijd aan de voorkant gehandeld te worden. Voorkomen is
beter dan genezen. Voorkomen scheelt vooral een hoop ellende voor de
betrokkene(n) en bespaart veel geld voor de gemeenschap (ons). Het achter de feiten
aanlopen, met alle nare gevolgen van dien, moet voorbij zijn.
FIRST RESPONDER:
Wij kunnen niet meer zonder. Vaak maakt deze het verschil tussen leven en dood.
Deze moet blijven in ieders belang.

RECREATIE:
Een steeds groter en belangrijker wordende bedrijfstak. Geef ze waar redelijk en
mogelijk de ruimte. Denk in oplossingen en kansen, niet in valkuilen. Dure projecten
zijn vaak geen probleem en worden door de gemeente zo snel mogelijk gefaciliteerd,
maar een simpel en goedkoop/ kosteloos te realiseren project als kampeerplaatsen
voor campers wordt steeds naar vooruit geschoven of genegeerd. Dit is raar
wat LEEFBAAR betreft. En dat terwijl deze veel kunnen opleveren voor onze
plaatselijke winkeliers en horeca. Ze hebben de extra omzet hard nodig!
Met de camper op pad gaan is booming. Het aantal campers groeit snel. Ze kunnen
dus steeds meer geld in het laatje brengen van onze ondernemers, tenminste als we
camperplaatsen hebben. Maar helaas blijkbaar geen prioriteit en een ondergeschoven
kindje.
ZWEMBAD:
De Diepsteeckel blijft open als het aan LEEFBAAR ligt. Wel moet dit zwembad in de
toekomst te behappen blijven. Dit wil zeggen dat of kosten omlaag moeten en/of
de opbrengsten omhoog moeten. LEEFBAAR wil alles in het werk stellen om dit te
realiseren samen met het betaalbaar blijven hiervan voor alle gebruikers. Misschien
is multifunctioneler maken een mogelijkheid of oplossing.
DE BIEB:
Voor velen een basisvoorziening en dat is het ook. Deze moet dus blijven. In zijn
huidige vorm heeft de bieb waarschijnlijk zijn langste tijd wel gehad. Dus snel zoeken
naar manieren hoe en in welke vorm we de bieb kunnen behouden. Dit zou o.a.
kunnen door de bieb breder inzetbaar te maken door bv andere taken toe te voegen
o.a. digitale ondersteuning en advies aan onze inwoners. Of als ontmoetingsplaats.
ONS BUITENGEBIED:
Een stukje Someren dat we moeten koesteren. Is aan veel veranderingen onderhevig
o.a. door het stoppen van boeren. Hier liggen veel kansen voor o.a.: de recreatie en
kleine bedrijvigheid. Ook het wonen moeten we niet onderschatten. Zonder afbreuk
te doen aan het aangezicht, kunnen boerderijen worden opgedeeld en andere
gebouwen omgebouwd worden tot woningen. Het geeft vaak minimale extra
belasting op de omgeving en het kan tevens ons tekort aan woningen mede helpen
oplossen. Laten we vooral kijken wat er mogelijk is.
Ons natuurgedeelte in het buitengebied:
Gewoon zo veel mogelijk zo laten, goed onderhouden en ervan genieten. Laten we
hierbij ook de leefomstandigheden van onze inheemse vogels niet vergeten. Ze zijn
uitermate belangrijk voor het behoud van een evenwichtige natuur en biodiversiteit.
Ze dragen zeker veel bij aan een goede en gezonde leefomgeving.

OPENBAAR GROEN:
Vooral burgerinitiatieven steunen. Veel mensen willen graag een handje uitsteken
om dit te onderhouden. Faciliteren en financieel bijdragen waar nodig. Tevens zoveel
veel als mogelijk ideeën van deze mensen steunen. Is voor beide partijen een winst
situatie. Met een mooi eindresultaat. Ook dienen we te waken over de voldoende
hoeveelheid hiervan. Veel groen zorgt voor een gezondere en
extra leefbare omgeving.
LEEFBAARHEID:
Al onze medeburgers en bedrijven hebben recht op een leefbare en werkbare
omgeving. Dit houdt zeker ook in dat basisvoorzieningen binnen een zo kort
mogelijke afstand aanwezig moeten zijn. Voor onze woonkernen is het
uitermate belangrijk dat deze voorzieningen daar zeker aanwezig blijven. Het op
peil houden en/of verhogen van het inwoneraantal kan hier een van
basisvoorwaarden zijn. LEEFBAAR gaat alle initiatieven steunen die binnen haalbare
grenzen leiden tot het in stand houden en/of verbeteren van de leefbaarheid in al
onze kerkdorpen, onze woonkernen en buitengebied. En ook hier geldt weer: We
gaan de inheemse dieren (o.a. vogels) en planten hier zeker deel van uit laten maken.
ONS CENTRUM:
We winkelen duidelijk anders dan 15 jaar geleden en dus worden ook andere eisen
gesteld aan ons centrum. We gaan van winkelcentrum naar een belevingscentrum
waar winkels slechts een deel van uitmaken. LEEFBAAR wil er graag een plaats van
maken waar het prettig is om te zijn en zeker om te wonen. Beiden kunnen zonder dat
ze elkaar tot last zijn. Een gezonde combinatie van bedrijvigheid en evenementen
zoals carnaval, de Kennedymars en kermis en prettig en zeker betaalbaar wonen.

Ook voor mensen met minder geldt:
HET WILHELMINAPLEIN, HET HART VAN SOMEREN. The place to be.
OPENBAAR VERVOER:
Hier wordt vooral door Bravo / Connection steeds meer beknibbeld, met als
eindresultaat dat Someren en haar kerkdorpen steeds minder bereikbaar worden,
waardoor voor ons van hieruit de rest van de omgeving ook minder bereikbaar wordt.
Dit is vooral een probleem voor onze mindervalide en afhankelijke inwoners.
LEEFBAAR vindt dat een versobering misschien nog wel begrijpelijk is vanwege de
kosten, maar het mateloos schrappen en uitkleden van complete lijnen gaat ons te
ver. Kijk naar andere oplossingen zoals het (deels) schrappen van haltes die te weinig
of niet gebruikt worden of andere manieren van vervoer van en naar onze gemeente.

MEDICINALE CANNABIS:
Dit is cannabis die geteeld wordt, omdat men dit voor onder andere pijnbestrijding erg
nodig heeft om een draaglijk leven te leiden. Het gaat dan altijd om teelt voor eigen
gebruik met weinig planten. Er komt dus geen drugsmaffia aan te pas en er wordt
geen stroom illegaal afgetapt. Teelt voor eigen gebruik met verder geen overlast en
illegale praktijken, vindt LEEFBAAR dat deze vorm van wietteelt moet worden
gelegaliseerd.
Zolang we het niet mogen toestaan moeten we het gedogen en niet moeilijk doen.
MILIEU EN ENERGIETRANSITIE:
Dat we het over een andere boeg moeten gooien is inmiddels wel duidelijk. Maar
hoe is nog steeds een groot discussiepunt. LEEFBAAR vindt dat we ons te veel vaak
blindstaren op zonneparken en windmolens met al hun nadelen.
Zonnepanelen horen zo veel mogelijk op daken thuis of op plekken die daarvoor
geschikt zijn, omdat ze voor andere doeleinden slecht of niet bruikbaar zijn.
Goede landbouwgrond of recreatiegebied hiervoor opofferen is voor ons geen optie.
Laten we zonnepanelen zo veel mogelijk op de daken leggen, zodat opwekking en
verbruik zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. Wat betreft de opslag van de opgewekte
stroom worden er op dit moment veel vorderingen gemaakt, zodat je
je eigen opgewekte stroom ook zelf betaalbaar kunt verbruiken. De meningen
over windmolens lopen zeer uiteen. Ook dit volgen we erg kritisch. Vast staat echter,
dat ze verre van rendabel zijn en dus veel te dure stroom opwekken. Tot op heden
een slechte investering dus. Ze zijn zeker niet mooi en niet goed voor onze
gezondheid. De nadelen van windmolens zo.a.ls gezondheidsklachten en aantasting
van het welzijn van omwonenden worden steeds meer wetenschappelijk bewezen en
de soms fatale gevolgen hiervan worden steeds meer duidelijk. Windmolens zijn onze
eerste keuze dus zeker NIET!
LEEFBAAR wil onafhankelijk en uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van deze
windmolens vóór er een vergunning wordt afgegeven en met de bouw hiervan
begonnen wordt. We moeten nieuwe ontwikkelingen omarmen en er serieus mee
aan de slag gaan. Bijvoorbeeld waterstofgas, nieuwe veilige vormen van kernenergie
en andere mogelijkheden. Deze zouden wel eens een grote speler kunnen worden in
de nabije toekomst en beter voor het milieu kunnen zijn.
ZORG VOOR IEDEREEN:
Een morele plicht! Of het gaat om ouderen, zwakkeren of welke andere groep dan
ook. Iedereen heeft recht op de beste zorg opvang en behandeling. Hiervoor dienen
wij als gemeente en gemeenschap borg te staan en ons altijd maximaal voor in te
zetten. Toch zijn er altijd enkele groepen die eruit springen.
De jongeren: Een steeds grotere wordende groep van onze jongeren komt in de
problemen. Dit mede door de verharding en verhuftering van onze maatschappij. Vaak
is hier aan de voorkant al winst te halen door proactief en op tijd maatregelen te
treffen o.a. door voorlichting.

Laten we dit vooral doen want voorlichting:
•
•
•

Voorkomt een hoop ellende bij de getroffen persoon zelf en zijn omgeving
(blijven vaak lang achtervolgt door trauma’s).
Ontlast op de langer termijn een deel van ons toch al overbelaste en
onbetaalbare zorgstelsel.
Scheelt een berg geld op de lange duur.

Mensen uit alle leeftijdsgroepen die afhankelijk zijn van de WMO, (is een
gemeentetaak!), hebben hier niet om gevraagd en zijn vaak tegen hun wil in hierin
terecht gekomen. Ze zijn meestal zwak en afhankelijk. Deze mensen aan hun lot
overlaten, ofwel hulp waarvoor ze in ruil veel zeggenschap moeten inleveren vinden
wij ongewenst en tegen het asociale aan!
DEMOCRATIE:
Alle inwoners van Someren dienen maximaal betrokken te worden bij
besluitvorming. Minimaal wordt u naar uw mening gevraagd en wordt hier rekening
meer gehouden. Het referendum is een van de mogelijkheden om u mee te
laten beslissen. Democratie is meer dan 1 x per 4 jaar stemmen. Het gaat tenslotte
om u en uw belangen. Ook moet de gemeente als overheid transparant, duidelijk en
eerlijk zijn tegenover haar burgers, bedrijven en andere organisaties.
In het verleden heeft men wat dit laatste betreft nogal vaak naast de pot ge……..
VERENIGINGEN:
Dienen we als gemeente te ondersteunen en te faciliteren. Het moet
natuurlijk niet zo zijn, dat verenigingen te veel afhankelijk worden van de gemeente.
De gemeente mag nooit invloed krijgen in het bestuur en in de
besluitvorming binnen een vereniging. VRIJHEID VOOROP!!
JONGERENCENTRA:
Uitermate belangrijk, maar alleen als er ook behoefte aan is en voldoende
gebruik van gemaakt wordt. Dit niet tegen elke prijs. Het is nu tijd om alle
jongerencentra hetzelfde te beoordelen in de hoogte van de toe te kennen subsidie.
De COMEET is tot nu toe een uitzondering geweest, en heeft relatief meer geld van
de gemeente gekregen. Nu is de tijd aangebroken, dat ook zij gelijkgeschakeld gaat
worden met Nirwana en Komokus. Is wel zo eerlijk. Voor extra inspanningen zullen
ze ook echt om extra geld moeten vragen hetgeen dan per aanvraag wordt
beoordeeld of dit er komt.
Kandidatenlijst Leefbaar Someren 2022
Klik op deze link om de kandidatenlijst te bekijken.

LEEFBAAR SOMEREN!
Zeker moeilijke beslissingen gaan wij niet uit de weg en nemen verantwoordelijkheid.
LEEFBAAR SOMEREN sluit geen andere politieke partijen bij voorbaat uit voor
eventuele samenwerking na de verkiezingen. We denken in mogelijkheden. Dit met
volledig respect voor andere partijen en meningen.

Mensen, ga vooral stemmen en vergeet LEEFBAAR SOMEREN NIET!

