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Voorwoord 
 
 
Rucphen, 16 januari 2018 
 
 
 
Beste inwoners van onze mooie gemeente,  
 
 
Voor u ligt het eerste verkiezingsprogramma van de PVV Rucphen. 
 
De PVV Rucphen wil ervoor zorgen dat de belangen van onze éigen inwoners voorop staan.  
We komen daarbij op voor ónze vrijheden, ónze beschaving, ónze westerse idealen en ónze 
leefomgeving. Kortom: we moeten onze gemeente behouden en herkenbaar houden voor ónze 
bevolking. 
 
Wij zijn van mening dat inwoners veel meer betrokken moeten worden bij het maken van plannen en 
als er zeer grote gemeentelijke beslissingen zijn vinden wij dat de inwoners via een enquête of zelfs 
een referendum het laatste woord zouden moeten hebben.  
 
Als jullie, de inwoners van Rucphen, dit willen en op de PVV stemmen, zullen we gaan voor een 
sterke gemeente, die er voor onze eigen inwoners zal zijn en hun belangen te allen tijden voorop zal 
zetten.  
 
Samenwerking met andere partijen zien wij met vertrouwen tegemoet, waarbij de fundamentele 
PVV-kernwaarden voorop blijven staan.  
 
We zullen zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.  
 
 
PVV Rucphen  
Ad Vissenberg 
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BESTUUR 
 
Te vaak gebeurt het dat inwoners of ondernemers met plannen of initiatieven de gemeente ervaren 
als een sta-in-de-weg. Bij de ontwikkeling van nieuwe plannen moet de gemeente er daarom juist 
zijn om deze inwoners en ondernemers vooruit te helpen. Dat wil zeggen meedenken, faciliteren en 
daar waar mogelijk procedures vereenvoudigen en doorlooptijden verkorten. 
 
Inwoners moeten weer meer vertrouwen krijgen in de gemeentelijke overheid en daarom is het van 
belang dat de gemeente inwoners tijdig (zoveel als mogelijk vooraf) betrekt bij het maken van 
nieuwe plannen of beleid, in plaats van achteraf voor voldongen feiten plaatst. 
 
De gemeente moet transparant zijn in haar beleid. Zoveel als mogelijk gemeentelijke documenten 
moeten openbaar beschikbaar zijn op de website van de gemeente.  
 
Samenwerking en overleg met omringende gemeentes is een goede zaak, maar wel met behoud 
van eigen bestuurlijke zelfstandigheid. De niet te stuiten gemeentelijke herindelingsdrang van de 
Provincie Noord-Brabant is de PVV een doorn in het oog. Gemeenten die zelfstandig willen blijven 
moeten dat kunnen. Indien een fusie wordt overwogen kan die wat de PVV betreft alleen 
plaatsvinden als de meerderheid van de inwoners daar een voorstander van is. 
 
Bij omvangrijke en zeer zwaarwegende zaken zouden de inwoners zich democratisch moeten 
kunnen uitspreken. Denk bijvoorbeeld aan een gemeentelijke herindeling of de vestiging van een 
asielzoekerscentrum. De PVV wil een referendumverordening voor Rucphen, zodat de inwoners 
formeel en georganiseerd om hun mening kan worden gevraagd.  
 
De gemeente heeft volgens de PVV een voorbeeldfunctie als het gaat om onze westerse vrijheden 
en beschaving. In Rucphen dragen gemeente-ambtenaren en anderen in publieke functies daarom 
geen hoofddoek.  
 
Daarom:  
- Plaats gemeentelijke plannen op sociale media en de gemeentelijke website 
- Bevraag de inwoners vooraf bij nieuwe beleidsplannen (enquêtes bijvoorbeeld) 
- Informeer belanghebbenden bij nieuwe plannen of beleidswijzigingen zo duidelijk en zo snel 
mogelijk (zoals via huis-aan-huis informatie) 
- Zoveel als mogelijk openbare informatie wordt beschikbaar gesteld op de website 
- De gemeenteraad vergadert zo min mogelijk achter gesloten deuren 
- Zelfstandig blijven van onze gemeente is het uitgangspunt, tenzij de inwoners daar (in 
meerderheid) een andere mening over hebben 
- Er moet een referendumverordening komen die inwoners en gemeenteraad de mogelijkheid geeft 
een (raadgevend resp. raadplegend) referendum te organiseren 
- Geen hoofddoeken in publieke functies 
- De Nederlandse vlag in de raadszaal en voor het gemeentehuis.  
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ZORG EN WELZIJN 
 
PVV Rucphen vindt dat Rucphen voldoende goede sociale voorzieningen moet hebben, waarbij er 
niet moet worden 'gepamperd'. 
 
De PVV vindt goede zorg belangrijk, omdat die onze inwoners zo goed als mogelijk helpt te 
functioneren en participeren in de samenleving. De landelijke maatregelen zijn schandalig, denk aan 
de hoge eigen bijdrage, het sluiten van de verzorgingshuizen en de bezuinigingen in de 
ouderenzorg en de thuiszorg. Deze bezuinigingen maken dat veel van onze inwoners niet meer de 
zorg ontvangen die ze hard nodig hebben.  
 
Wij vinden de zorg voor onze éigen inwoners erg belangrijk en zullen ons daarvoor sterk maken.  
Voor de PVV Rucphen houdt dit in dat er niet bezuinigd wordt op de zorgkosten en er weer meer 
handen aan het bed moeten komen. Het WMO-budget is geen sluitpost en dit budget dient 
geoormerkt voor de zorg en intact te blijven. Onnodige bureaucratie wordt afgeschaft, waar mogelijk 
worden procedures vereenvoudigd en de doorlooptijden geminimaliseerd. De cliënt moet  weer 
cliënt zijn en geen nummer of sluitpost. 
 
Wie écht niet voor zichzelf kan zorgen heeft recht op hulp. Mensen die aangeboden kansen niet 
benutten benadelen de gemeente en andere inwoners omdat dat ten koste gaat van het budget, 
waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. De gemeente moet mensen die misbruik maken van 
sociale voorzieningen daarop aanspreken, en tevens maatregelen treffen.  
 
De jeugd is de toekomst en daarom vindt de PVV Rucphen dat er voldoende budget en 
mogelijkheden beschikbaar moet zijn voor deze doelgroep. Voor onze jongeren moet er een prima 
leef- en woonklimaat zijn zodat zij graag blijven wonen in onze prachtige dorpen.  
 
De zorgmiddelen uit de begrotingspost 'Sociaal Domein' (de gemeentelijke middelen voor zorg en 
welzijn) mogen enkel bestemd worden voor de zorgkosten voor onze eigen inwoners en niet worden 
ingezet voor andere doeleinden.  
 
Daarom:  
- De cliënt staat voorop: meer hulp waar nodig, meer handen aan het bed 
- Zelfstandig wonen voor ouderen ondersteunen vanuit WMO 
- Meer aandacht voor eenzaamheid, sociaal isolement en armoede 
- De zorg moet uitgaan van meedenken met de mensen in plaats van blind het protocol volgen 
- Meer uren voor directe zorg, minder uren voor administratie en bureaucratie  
- Voorlichting alcohol, drugs en gezonde leefstijl/voeding voor jeugd, echter geen betutteling. 
- Meer voorzieningen waar jongeren kunnen samenkomen, hen betrekken bij realiseren hiervan   
- Werkeloze jongeren inzetten bij vrijwilligersorganisaties om werkervaring op te doen  
- Bij mantelzorg is de zorgbehoefte van de cliënt belangrijker dan de bureaucratische regeltjes 
- Meer mogelijkheden voor mantelzorgwoningen en particuliere initiatieven  
- Verslavingszorg omvat preventie, laagdrempelige psychische zorg voor cliënt en omgeving, ouder- 
en gezinsbegeleiding en begeleidings- en werkprojecten, maar óók waar nodig een stevige aanpak 
van verslaafden met waar nodig een forse stok achter de deur 
- Geld voor zorg mag alleen voor zorgdoeleinden worden ingezet 
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LEEFBAARHEID EN HUISVESTING 
 
Rucphen was en moet er vooral altijd zijn voor onze éigen inwoners. Wat de PVV betreft gaan onze 
éigen inwoners dan ook altijd voor op nieuwkomers. PVV Rucphen is een fel tegenstander van de 
wettelijk verplichte opname van statushouders en vindt dat de gemeente tegen de taakstelling 
protest moet laten weerklinken. 
 
Ook voor de recentelijk door de Provincie georganiseerde 'Brabantse Aanpak' asielopvang heeft de 
PVV geen goed woord over. Ongevraagde en opgedrongen instroom van vooral gelukszoekers wil  
de PVV Rucphen te allen tijde voorkomen. De PVV zal dan tegen elke vorm van asielopvang 
stemmen.   
 
De publieke middelen zijn bedoeld voor onze éigen inwoners en de ontwikkeling van onze eigen 
omgeving. Voor ónze kinderen beschermen wij onze cultuur, kerken, onderwijs, gewoonten, tradities 
en taal. In Rucphen hoeft dan ook geen rekening te worden gehouden met islamitische gewoontes, 
gevoeligheden of feestdagen. Voor integratiesubsidies, etnisch doelgroepenbeleid en positieve 
discriminatie is geen ruimte. 
 
Voor alle inkomensgroepen moeten voldoende (betaalbare) woningen beschikbaar zijn. 
Statushouders krijgen wat de PVV betreft op geen enkele wijze voorrang bij woningtoewijzing. 
 
Woningbouw kan op verschillende manieren worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld door 
vereenvoudiging van procedures, versnelling van doorlooptijden, streven naar het bundelen van 
vergunningen, het aanmoedigen van particuliere initiatieven, en vooral meedenken met 
initiatiefnemers over wat er op welke manier wél mogelijk is. Ook in het buitengebied zouden 
initiatieven mogelijk moeten zijn. De gemeente moet proactief meedenken en met de provincie in 
overleg treden over de mogelijkheden om (beperkt) woningbouw in het buitengebied mogelijk te 
maken. 
 
Rucphen kan altijd beter, mooier en veiliger. Onze inwoners moeten zich er thuis (blijven) voelen en 
kunnen genieten van de activiteiten en gezellige ontmoetingen die in de dorpen door de inwoners en 
lokale bedrijven worden georganiseerd. Burgerinitiatieven zijn welkom en worden aangemoedigd. 
 
Daarom: 
- Geen voorrang statushouders en arbeidsimmigranten bij de toewijzing van huurwoningen 
- Verzet en protest laten weerklinken tegen verplichte opvang statushouders 
- Stimuleren woningbouw voor ónze inwoners en hen laten meedenken en faciliteren bij het 
realiseren van ideeën 
- Streven naar meer vrijheid en initiatieven in het buitengebied 
- Voldoende betaalbare woningen voor jonge starters 
- Inwoners moeten in de gelegenheid zijn om op eigen terrein mantelzorgwoningen te realiseren 
- Geen subsidie voor energieneutraal bouwen                        
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OPENBARE RUIMTE EN VEILIGHEID 
 
De PVV Rucphen vindt het belangrijk dat de inwoners trots zijn op hun gemeente. Daarom moet de 
openbare ruimte een verzorgde indruk maken, dit is immers het uithangbord van de gemeente én 
een plek waar de inwoners zich prettig en veilig moeten voelen. 
 
Bij de inrichting van de openbare ruimte is het belangrijk dat de gemeente goed luistert naar de 
inwoners, zij zijn immers de ervaringsdeskundige van hun eigen woonomgeving. 
  
Meer groen in de straten zorgt voor een prettig gevoel, maar goed onderhoud hiervan is daarbij wel 
van belang. De PVV wil differentiatie in het kwaliteitsniveau van het groenonderhoud: dicht bij de 
inwoners en in de kernen moet het groen mooi onderhouden zijn, op plekken buiten de kernen is 
een soberdere aanpak aangewezen.  
 
Onze openbare ruimte mag niet worden ontsierd door windturbines die immers nauwelijks bijdragen 
aan een goed milieu en enkel dure energie opleveren. 
  
Door meer verlichting op verkeersgevaarlijke en afgelegen plekken (én fietspaden) aan te brengen 
kan de veiligheid worden vergroot in onze gemeente.  
 
Bij werkzaamheden aan de openbare ruimte moet waar mogelijk gekozen worden voor uitvoering 
door ondernemers uit eigen regio. De controle op orde en veiligheid bij het werk is van groot belang. 
 
De PVV Rucphen wil voldoende blauw op straat. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen 
dat de politie goed bereikbaar en indien nodig snel ter plaatse is. Bij drugsoverlast moet hard 
worden opgetreden en bij  drugsdumping moet gestreefd worden tevens de vervuiler te achterhalen 
zodat de kosten op de dader kunnen worden verhaald.  
 
De inzet van extra BOA’s moet worden overwogen. Zij moeten met zo ruim mogelijke 
bevoegdheden en (gewelds)middelen hun werk kunnen doen. Met name via regionale 
samenwerking kan via opschaling (gezamenlijke inzet van capaciteit) en kennisdeling de slagkracht 
worden vergroot.  
 
Onze gemeente is vrij van moskeeën, minaretten en asielzoekerscentra, en dat wil de PVV zo 
houden. Zeker met de massale komst van asielzoekers en de verplicht opgelegde huisvesting van 
statushouders is de islamisering namelijk een bedreiging voor elke Nederlandse gemeente.  
 
Daarom: 
- Realisatie van goede verzorging van de openbare ruimte 
- Luisteren naar de inwoners als ervaringsdeskundigen 
- Betere verlichting op verkeersgevaarlijke en afgelegen plekken 
- Meer bloemperken in de dorpskernen 
- Voldoende politiesurveillance, indien nodig blijvend aandacht bij politie-organisatie hiervoor 
- Goede controle op werkuitvoering openbare ruimte, meer controle op WVS 
- Slagkracht handhavingsteams vergroten (zichtbaarheid, capaciteit, regionale aanpak etc.) 
- Geen ruimte voor horizonvervuilende windturbines 
- Nooit, maar dan ook nooit ruimte voor minaretten of moskeeën 
 
  



 

8 
 

ECONOMIE, TOERISME EN BEDRIJVIGHEID 
 
Wat de PVV betreft moeten ondernemers zo min mogelijk worden belast met onnodige regeltjes en 
langdurige procedures. Wanneer de gemeente regels (voor bedrijven) opstelt moeten ze echter wél 
voor iedereen duidelijk zijn en moet er ook worden gehandhaafd. 
 
Een goed ondernemersklimaat is van belang, goede ondernemers zorgen immers voor 
werkgelegenheid en daarmee voor een gezonde economie. Ook de kleinere ondernemer speelt 
hierin een belangrijke rol en mag daarom niet vergeten worden. De gemeente moet startende 
ondernemers voldoende ruimte geven om een bedrijf op te zetten. 
 
De PVV is van mening dat Rucphen een fantastische toeristische gemeente is. Voor 
werkgelegenheid biedt dit mooie perspectieven. Met de Rucphense bossen is er een prachtig 
natuurgebied in de eigen gemeente, waar ook de nodige campings, speeltuinen, fiets- en 
wandelpaden te vinden zijn.  
 
Permanente bewoning van recreatiewoningen zou in beginsel mogelijk moeten zijn, mits de 
betreffende bewoners wat betreft rechten en plichten gelijk worden gesteld aan andere inwoners 
van Rucphen. Dat betekent dat ze zich moeten inschrijven in de gemeentelijke administratie, en de 
gemeentelijke belastingen moeten betalen. 
 
De Binnentuin, nu een veredeld bedrijventerrein, moet meer gaan bruisen en een verbindingsstuk 
worden voor de omliggende kernen. De gemeente moet daarbij echter niet de rol van subsidiegever 
op zich nemen maar ervoor zorgen dat ondernemers de stap willen zetten om te investeren, dit door 
goede faciliteiten en zo laagdrempelig mogelijke procedures. 
 
Daarom: 
- Onnodige bureaucratie en regelgeving schrappen: de gemeente moet hier actief op inzetten 
- Eén loket voor ondernemers en bedrijven voor al hun informatie en aanvragen 
- Ondernemers koesteren, hen bijstaan bij het oplossen van knelpunten en meedenken. 
- Vergunningenproces vereenvoudigen en doorlooptijden minimaliseren 
- Werk vanuit de gemeente dient zoveel als mogelijk in eigen regio te worden gegund 
- Bedrijven faciliteren om aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk te 
maken. 
- Geen bedrijventerreinen overhevelen naar buurgemeentes. 
- Leegstand op het bedrijventerrein tegengaan onder meer door verpaupering op het 
bedrijventerrein te bestrijden, bestaande bedrijfsgebouwen te moderniseren en de infrastructuur 
goed op peil te houden. 
- De keuze voor technische beroepen en technische opleidingen stimuleren. 
- Ook in de woonkernen moet het mogelijk worden (aan huis) een bedrijf te vestigen, mits 
kleinschalig, niet-risicovol en geen overlast veroorzakend. 
- Vestiging van arbeidsintensieve bedrijvigheid stimuleren 
- Horecaondernemers aanmoedigen om in de zomer gezellige terrassen voor toeristen te openen, 
(rustpunten voor wandelaars en fietsers maken) 
- Toeristenbelasting afschaffen 
- Wandel- en fietsroutes goed onderhouden, activiteiten stimuleren via de verenigingen 
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SAMENLEVING, CULTUUR EN ERFGOED 
 
De leefbaarheid in onze dorpskernen is een belangrijke prioriteit. Onze kernen moeten er mooi en 
verzorgd uitzien. Leegstand en verrommeling dient bestreden te worden. Onze gemoedelijke en 
gezellige dorpssfeer moet behouden blijven. Goed verzorgd groen, aandacht voor verzorging van de 
omgeving, gezellige evenementen en vooral een bruisend verenigingsleven zijn daarbij van belang. 
 
Ons erfgoed dient gekoesterd en beschermd te worden. Daar hoort wat de PVV betreft ook ons 
verenigingsleven bij. Toneel, muziek, gildes, sport en zo meer horen bij onze tradities en deze willen 
we doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Daar waar absoluut nodig mag de gemeente 
financieel bijspringen, maar dat moet niet de belangrijkste manier zijn waarop de gemeente het 
verenigingsleven ondersteunt. De PVV ziet voor de gemeente eerder een rol weggelegd bij het 
mede faciliteren, meedenken, helpen bij evenementen en activiteiten, begeleiden bij 
procedures/vergunningen dan de portemonnee trekken. Laat de gemeente een partner zijn om 
zaken te kunnen realiseren in plaats van de subsidiegever. 
 
Voor jongeren en jongerenwerk is van belang te blijven monitoren wat er speelt. Veroorzakers van 
overlast moeten worden aangepakt. Er moeten voldoende voorzieningen en activiteiten zijn in de 
buurthuizen. Jongeren kunnen zelf meedenken en meehelpen als het gaat om voorzieningen voor 
hen.  
 
Activiteiten van verenigingen, voor jongeren of het activiteitenprogramma van de buurthuizen 
zouden beter ontsloten kunnen worden. Door deze zaken meer onder de aandacht te brengen 
(bijvoorbeeld ontsluiten via gemeentewebsite) zullen meer mensen er gebruik van maken, wat het 
verenigingsleven ten goede komt.   
 
Ook sport is van belang in onze gemeente. Het vergoot de samenhang en binding met de 
maatschappij. Breedte- en gehandicaptensport verdienen daarbij bijzondere aandacht. De 
gemeente kan door goede faciliteiten (accommodaties, vervoer voor minder-validen, 
vrijwilligersnetwerk ondersteunen) of mede-organiseren hier een stimulerende rol in spelen. Op 
school gymmen en zwemmen is van groot belang voor de ontwikkeling van onze jeugd. 
 
Daarom: 
- Verenigingsleven is van groot belang en wordt gekoesterd 
- Vooral faciliteren en meedenken in plaats van primair subsidiëren 
- Voldoende voorzieningen voor jeugd, zij denken zelf mee over de verwezenlijking daarvan 
- Eén informatiepunt voor informatie over verenigingen, evenementen en activiteiten (via de 
gemeentelijke website 'Vrije Tijd') 
- Bij sport is voor de gemeente een rol weggelegd voor ondersteuning van breedte- en 
gehandicaptensport, het realiseren van zwemonderwijs en het stimuleren van voldoende 
gymlessen. 
- Sportaccommodaties moeten degelijk en functioneel zijn. Daarbij goede toegankelijk en veiligheid 
van belang.   
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VERKEER EN VEILIGHEID 
 
De PVV vindt verkeer en verkeersveiligheid zeer belangrijk.  
 
Goede ontsluitingen van wegen bevorderen de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor bedrijven, 
wonen en recreëren. Een rondweg, de onderlinge verbinding van de kernen en de ontsluiting naar 
grotere uitvalswegen zijn van belang. Bewoners dienen te worden betrokken bij planvorming, zij zijn 
immers ervaringsdeskundig.  
 
Fietspaden moeten veilig en zo nodig goed verlicht zijn, zeker op gevaarlijke plekken. Fietsroutes 
naar de scholen moeten zo weinig als mogelijk drukke wegen kruisen. Bij de aanleg van wegen 
dient dit een punt van aandacht te zijn. De fietspaden bij de rondweg zouden wat de PVV betreft 
dan ook alsnog met meer oog voor veiligheid moeten worden aangelegd. 
 
Onderhoud van wegen en fietspaden dient gericht te zijn op het principe van goed waar nodig en 
sober waar mogelijk. 
 
Graag ziet de PVV dat het Openbaar Vervoer goed is geregeld. De bereikbaarheid van zowel de 
dorpskernen onderling, het gemeentehuis en de zorginstellingen moet geborgd zijn. Waar nodig 
treedt de gemeente in overleg met de provincie om dit zo optimaal mogelijk te organiseren. Ook de 
inzet van alternatieven zoals kleine busjes, een buurtbus of deeltaxi's is daarbij denkbaar. Voor het 
bepalen van de behoefte is input vanuit zowel het werkelijke OV-gebruik als ook de ervaring van 
onze inwoners belangrijk.  
 
Daarom: 
- Samenwerking met inwoners over knelpunten verkeer, fietspaden e.d. 
- Een fietspadenplan realiseren met verkeersveiligheid als speerpunt 
- Bereikbaarheid dorpskernen, gemeentehuis en zorginstellingen 
- Betaalbaarheid van het wegenonderhoud door differentiëren van niveau van onderhoud 
- Laatste traject Rucphen-Zundert zo spoedig mogelijk uitvoeren 
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ONDERWIJS 
 
Onderwijs is van belang voor de toekomst van onze jeugd. De gemeente dient te zorgen voor 
degelijke en sobere maar wel zeer functionele huisvesting van scholen. Zo mogelijk worden 
schoolgebouwen voor meerdere doelen inzetbaar, zoals tevens de voor- en naschoolse opvang of 
diverse andere maatschappelijke activiteiten. 
 
De PVV vindt dat de Nederlandse vlag bij alle scholen moet wapperen.  
 
Schooluitval moet worden bestreden. Wat betreft de leerplicht en schoolverzuim is de PVV voor 
strakke handhaving voor iedereen. Zwichten voor islamitische eisen om vrije dagen voor 
islamitische feestdagen is geen optie.  
 
Voor gescheiden zwemonderwijs of gymlessen voor jongens en meisjes is in ónze gemeente geen 
enkel begrip. Ook voor bezoeken aan moskeeën door schoolkinderen is geen ruimte.  
 
De gemeente dient te streven naar de vestiging van vakonderwijs in onze gemeente. Te denken valt 
aan een dependance van een (technische) vakschool of een ROC.  
 
De behoefte en de capaciteit voor voorschoolse en naschoolse opvang moet goed worden 
gemonitord. De gemeente kan indien nodig een rol spelen bij huisvesting (al dan niet voor tijdelijke 
capaciteitsuitbreidingen), maar ook openstaan voor andere creatieve oplossingen en meedenken 
met initiatiefnemers. 
 
Daarom: 
- Functionele en zo breed mogelijk inzetbare schoolgebouwen 
- Handhaving leerplicht voor iedereen 
- Gymmen en zwemmen kinderen gezamenlijk 
- Streven naar (technisch) vakonderwijs binnen onze gemeente 
- De Nederlandse vlag wappert op alle schoolterreinen 
- Flexibel kunnen omspringen met opvang, creatief meedenken met initiatiefnemers 
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NATUUR, MILIEU EN DIERENWELZIJN 
 
Onze inwoners wonen in een fijne gemeente met een mooie bosrijke omgeving. Aandacht voor de 
mooie natuur en omgeving met de daarin voorkomende planten en dieren vindt de PVV belangrijk.  
 
De mooie natuur die we hebben moet vrij blijven van storende factoren zoals windturbines, 
drugsafval en zwerfafval.  
 
Wel vindt de PVV het van belang dat er voldoende recreatie voor jong en oud mogelijk is in de 
natuur. Mooie wandel -en fietsroutes, ruiterpaden, maar ook de mogelijkheid om even te stoppen en 
rusten.  
 
Voor de PVV is dierenwelzijn een belangrijk onderwerp. Dierenbeulen willen wij hard aanpakken en 
de gemeentelijke dierenopvang moet goed geregeld zijn. Hierbij is de regionale samenwerking een 
uitstekend uitgangspunt. In scholen of openbare instellingen wordt als het aan de PVV ligt nooit 
dieronvriendelijk halal voedsel geserveerd. 
 
Daarom: 
- Natuurbeheer met meer toezicht door BOA/boswachter eventueel met ondersteuning door 
vrijwilligers 
- Mooie wandel- en fietsroutes in onze natuur, zodat mensen ervan kunnen genieten 
- Degelijk groenbeheer zonder klimaathysterie 
- Zwerfafval tegengaan door extra controle boa’s; zo mogelijk de vervuiler opsporen en laten betalen 
- Voorlichting op scholen over zwerfafval 
- Voldoende afvalbakken in de gemeente 
- Geen landschap ontsierende windturbines (die tevens voornamelijk op subsidie draaien)   
- Voldoende fiets-, wandel- en ruiterpaden om te recreëren, voorzien van mooie rustpunten 
- Aanpakken dierenbeulen   
- Geen halal voedsel in openbare instellingen 
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FINANCIËN 
 
De PVV vindt een gezonde financiële huishouding voor onze mooie gemeente van groot belang.  
Voor de zaken die voor de inwoners van belang zijn, mag voldoende geld worden gereserveerd. 
Daarbij is de PVV een voorstander van differentiatie in de dienstverlening: sommige zaken moeten 
gewoon piekfijn in orde zijn, voor andere zaken is soberheid meer dan voldoende. Voor linkse 
hobby's mag geen eurocent ruimte in de begroting zijn.  
 
Inwoners moeten geen melkkoe zijn voor de gemeente. Lokale belastingen moeten zoveel als 
mogelijk worden verlaagd, sommige kunnen worden geschrapt. Zo kan de toeristenbelasting en de 
forensenbelasting wat de PVV betreft worden afgeschaft. Rucphen wil zich als een toeristische 
gemeente profileren, en daar hoort wat de PVV betreft geen toeristenbelasting bij. Bovendien brengt 
de heffing ervan onnodige bureaucratie met zich mee.  
 
Dure prestigeprojecten financieren past niet in het takenpakket van onze gemeente. Daar waar 
ondernemers graag willen investeren kan de gemeente ze alle ruimte geven en goed faciliteren. 
Bijvoorbeeld via de snelle aanleg van de benodigde infrastructurele faciliteiten en inrichting in de 
openbare ruimte, het verkorten van doorlooptijden bij vergunningverlening en eventueel 
(ondersteuning bij) het bouwrijp maken van gronden.  
 
Via de door de Linkse Kerk bejubelde Brabantse Aanpak moesten duizenden plekken voor opvang 
van asieleisers en de huisvesting van statushouders worden gerealiseerd. Ook in Rucphen moesten 
-tegen de wil van de inwoners- statushouders worden gehuisvest, en wel op úw kosten. Wat de PVV 
betreft gaat er geen eurocent naar statushouders en integratieprojecten.  
 
Daarom: 
- Verlagen van de lokale belastingen 
- Afschaffen toeristenbelasting en forensenbelasting 
- Geen dure prestigeprojecten financieren, wél faciliteren van ondernemers die willen investeren 
- Differentiëren in onderhoudsniveaus: sommige zaken moeten goed, andere kunnen sober 
- Geen cent naar linkse hobby's zoals energie-propaganda, 'klimaatneutraal'-projecten of integratie.  
- Geen subsidies voor integratieprojecten en statushouders 
 

 
 


