
Waar zijn we trots op?
• Het nieuwe woningbouwbeleid. Niet meer alleen 

dure villa’s bouwen. Vanaf 2018 moet 40% van de 
nieuwbouw betaalbaar zijn. Helaas duurt het bouw-
proces lang en staan deze er nog niet. De woningen 
die nu opgeleverd worden (en waar vaak weer veel 
gedoe over is) zijn van voor 2018. Na 2018 zijn er 
tientallen nieuwe betaalbare woningen in bouwplan-
nen opgenomen. O.a. bij De Wieken en De Baarzen. 
Deze worden de komende jaren opgeleverd. 

• Het ambitieuze klimaatbeleid. Als een van de eer-
ste gemeenten stelde Vught vast hoe om te gaan met 
extreem weer (heftige regen, droogte en hitte). Met 
meer en kwalitatief groen én meer ruimte voor water, 
bereidt Vught zich voor op de gevolgen van klimaat-
verandering. Dat is ook zichtbaar bij nieuwe projecten 
waar extra groen of waterdoorlatende bestrating is 
gebruikt.

• Onderzoek naar nul-op-de-meter gemeentelijke 
gebouwen. De gemeente moet het goede voorbeeld 
geven door het energiezuinig maken van de eigen 
gebouwen. Voor elk gebouw is er een plan om ener-
gieverbruik te verminderen en schone energie op te 
wekken. Een voor een kunnen de gebouwen nu ener-
gieneutraal worden gemaakt, zodat Vught een  
nul-op-de-meter organisatie gaat worden.

• De extra inzet voor sporten en bewegen voor alle 
leeftijden en op vele locaties. Een nieuwe BMX-baan 
bij Ouwerkerk, een grote natuurspeeltuin op het Lidwi-
naveld en een beweegplein op het Bisschop Zwijsen-
plein. Maar ook de beweegroutes en de beweegele-
menten rond de IJzeren Man. Leuk én gezond!

• De extra resultaten bij N65 en spoor. Toch een 
ongelijkvloerse kruising open voor fietsers en wande-
laars bij de Vijverbosweg-Boslaan en een langere ver-
diepte ligging van de N65 in Vught. Extra maatregelen 
tegen trillingen en lagere geluidsnormen voor het 
spoor. Daarmee is het nog steeds niet fijn voor ieder-
een, maar op termijn wel beter voor Vught.

Waar zijn we blij mee?
• Het opnemen van tientallen betaalbare woningen in 

nieuwe bouwplannen. 

• Start bouw 163 energiezuinige sociale huurwoningen 
in de Grote Zeeheldenbuurt.

• Het aanscherpen van de regels voor anti-speculatie 
en transparante toewijzing bij nieuwe woningbouw.

• De financiële steun voor burgerinitiatief KANT voor 
meer groen in privétuinen.

• Meer bomen behouden en vervangen. Nu 106 bomen 
meer dan twee jaar geleden.

• Behoud van de monumentale beuk op het Maurick-
plein. 
 
 

• Toepassen van waterdoorlatende verharding bij  
parkeerplaatsen.

• Start renovatie van The Battle Axe in Cromvoirt.

• 1.133 nieuwe zonnepanelen op sporthallen en scho-
len erbij. Dat is een verdubbeling!

• Al 525 lantaarnpalen vervangen door energiezuinige 
verlichting (ruim 8% van totaal aantal lantaarnpalen).

• Eindelijk kan het licht ’s nachts uit in het gemeente-
kantoor!

• Een duidelijke opdracht voor meer schone energie in 
Vught in de Regionale Energiestrategie (RES).

• De inzet samen met VET Vught, Buurkracht, OKV en 
MKB om steeds meer inwoners en ondernemers hun 
panden en bedrijfsvoering te laten verduurzamen.

• Nieuwe pachtregels voor De Gement voor meer biodi-
versiteit en minder vergif.

• Start van vier pilots waar inwoners zelf hun straat 
groener maken en houden.

• Aanleg van pluktuin van de buurt in de wijk Vijverhof.

• Natuurlijke bestrijding van eikenprocessierups met 
o.a. nestkastjes, bijenkasten en meer groen.

• Meer biodiversiteit: eekhoornkabel, bloembollen en 
meer kruidenrijke bermen. 

• Aanleg ‘stepping stones’ voor verschillende soorten 
dieren.

• Niet meer betalen per lediging voor GFT-afval om be-
ter te scheiden en zo minder restafval over te houden.

• In steeds meer straten worden kroonringen voor plas-
tic afval opgehangen (zoals al vaak was gevraagd).

• Zwemdiploma B en C opgenomen in het minima- 
beleid.

• Nieuw inclusiebeleid vastgesteld, gemaakt samen 
met de doelgroep zelf.

• Openbaar toilet opgenomen in het nieuwe centrumplan. 

• Jaarlijks goede (thuis)zorg en ondersteuning voor 
2.800 volwassenen en jeugdzorg voor ruim 450 jon-
geren.

• Start pilot met gezondheid en voeding samen met de 
WSD.

• De opening van het Taalhuis in DePetrus, om taal-, 
reken- en digitale vaardigheden te verbeteren.

• Achterstand met het opvangen en huisvesten van sta-
tushouders ingelopen.

• De huurharmonisatie én huurkorting voor de binnen-
sport.

• € 1,7 miljoen voor nieuwbouw van Zwaluw V.F.C.

• BMX-baan, natuurspeeltuin, beweegplein, beweeg-
routes etc.

• Een nieuwe Cultuurnota met veel aandacht voor soci-
aal domein, inclusie en regionale samenwerking. 
 
 

• Continuïteit van muziek-, dans- en musicallessen on-
danks problemen bij De Speeldoos.

• Géén bezuinigingen op cultuur (zoals beloofd!).

• Er komen twee veiligere fietsbruggen over de rotonde 
Postweg-Heunweg.

• De toename van openbare laadpalen met dertig 
nieuwe palen voor elektrische auto’s. Meer dan een 
verdubbeling!

• Het project met elektrische deelauto’s, ook gebruikt 
door ambtenaren.

• En dat alles binnen de financiële mogelijkheden en 
zonder grote stijgingen van de lokale lasten.

Waar zijn we minder  
trots op?
• Het slepende proces rondom De Speeldoos. Hier 

zijn enkel verliezers. Aan alle kanten zijn mensen 
beschadigd door de gebeurtenissen. Dit dossier ettert 
al veel te lang en is helaas nog steeds niet definitief  
opgelost. Ons toekomstbeeld blijft de bouw van een 
nieuwe Speeldoos waar Vught weer jaren mee vooruit 
kan!

• De openstelling van de Jagersboschlaan doet ons 
pijn. Het verharden van een groene laan heeft nooit 
onze voorkeur. We zien dat dankzij onze wethouder 
het eerdere plan uit maart 2018 is aangepast: een 
smal wegprofiel, remmende maatregelen en behoud 
van 25 monumentale bomen. Voor fietsers komt er 
een veiliger alternatief, namelijk een fietstunnel onder 
de Vijverbosweg door.

• De sterk wisselende ervaringen met burgerparticipa-
tie. Er zijn dossiers waarin dit super goed is gegaan 
(bijvoorbeeld tarieven binnensport, cultuurnota, inclu-
siebeleid), maar ook kwesties waarin inwoners – te-
recht en onterecht – diep teleurgesteld zijn. Dit vraagt 
veel meer aandacht! De gemeente kan hier nog veel 
leren.

Onze conclusie:
In een coalitie kun je nooit 100% jouw eigen programma 
uitvoeren. Als PvdA-GroenLinks het helemaal zelf mocht 
bepalen, zouden sommige zaken anders gaan. Toch kijken 
wij tevreden terug op wat in slechts twee jaar is bereikt. 
Een groot deel van deze resultaten zou niet bereikt zijn 
zonder onze deelname aan de coalitie. 

Maar het is niet genoeg. Sommige veranderingen kos-
ten helaas meer tijd. Wij staan voor o.a. meer ambitie op 
groen, energie en betaalbaar wonen. Daar wil PvdA-
GroenLinks zich ook komende vijf jaar voor inzetten in 
Vught, Helvoirt en Cromvoirt.
Roept dit rapport vragen op? Meer weten? Neem vooral 
contact op met de fractie!

Facebook: Pvda-GroenLinks Vught, Helvoirt & Cromvoirt
Instagram: pvdagroenlinksgemeentevught
website: www.pvda-gl.nl 
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PvdA-GroenLinks zit vanaf juni 2018 in de Vughtse coalitie. Hiermee kwam een einde aan acht jaar 
GB-VVD-D66. Sindsdien zit namens onze partij wethouder Toine van de Ven in het college van B&W. 
Om hier het verschil te maken, want Vught kan beter. Maar wat is er anders met de komst van 
PvdA-GroenLinks? Welke beloften zijn waargemaakt? We maken voor onszelf de balans op.


