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Voorwoord  
De leden van de Rucphense Volkspartij zijn actief en betrokken binnen de lokale 

gemeenschap van de vijf dorpen. Wij zijn vrijwilliger, bestuurslid van een vereniging of 

bieden een luisterend oor en zijn makkelijk benaderbaar en staan open voor uw mening. 

 

Wij zijn vooral onafhankelijk. 

Onafhankelijk van de landelijke politiek en onafhankelijk van commerciële belangen.  

 

Er is door ons hard gewerkt om een verkiezingsprogramma te schrijven. Het programma is 

ambitieus en realistisch en maakt duidelijk waar wij als Rucphense Volkspartij voor staan. 

Hierin maken wij duidelijk waarop wij ons de komende jaren willen richten.  

Samen met u gaan we aan de slag voor een gemeente Rucphen, waarin het prettig en veilig 

wonen, werken en vertoeven is.  Als lokale partij staan wij dichter bij u dan welke partij ook. 

 

Voor mij als nieuwe lijsttrekker is het een mooie uitdaging om hierin het voortouw te nemen. 

Mijn drijfveer om het lijsttrekkerschap op me te nemen is, dat ik er van overtuigd ben dat je in 

de politiek dingen kunt veranderen die er toe doen.  

 

In april 2022 bestaat de Rucphense Volkspartij 60 jaar. Terugkijkend is het gedachtegoed van 

de Rucphense Volkspartij hetzelfde gebleven; We zijn pragmatisch ingesteld en bedrijven op 

die manier politiek. We hebben bewezen betrouwbaar en koersvast te zijn en verliezen onze 

eigen standpunten en visie voor onze gemeente en haar inwoners niet uit het oog. 

 

Het RVP gedachtengoed komt voort uit de cultuur van de lokale gemeenschap: 

• Eenvoudig. Doe maar gewoon. Goed is goed; 

• Leven en laten leven. Respect voor lokaal ondernemerschap en lokaal initiatief; 

• Gezond verstand. De dagelijkse praktijk staat voorop, niet de theorie; 

• Al doende leert men; 

• Drang om vooruit te willen. We willen het morgen beter hebben dan vandaag, zelf 

maar zeker ook onze kinderen; 

• Het beste er van maken gegeven de omstandigheden. We roeien met de riemen die we 

hebben; 

• Rechtvaardig. We zijn allemaal gelijk. 

 

 

 

 

Laura Matthijssen 

Lijsttrekker Rucphense Volkspartij 
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Blijven bouwen  
 
Onze gemeente biedt een variatie aan woonlocaties. Het grootste deel van de aanwezige 

huurwoningen valt onder het beheer van woningstichting Thuisvester. Hun betrokkenheid bij 

de uitvoering van de gemeentelijke woonvisie is erg groot. Met name in het segment 

starters/ouderen hebben ze een belangrijke rol. De druk op de woningmarkt is erg hoog. Dit 

betekent dat er naast reguliere woningbouw ook gekeken moet worden naar alternatieve 

woonvormen. Alle kernen maar met name Schijf en Zegge verliezen echter aan 

aantrekkingskracht door het uitblijven van een krachtige aanpak binnen de woningmarkt.  

 

Permanent wonen 
 

De RVP, 

 

• is voor een aantrekkelijk en gevarieerd woningaanbod, zodat een brede afspiegeling 

van de samenleving hier kan en wil wonen. Dit kan door maximaal in te zetten op het 

kunnen bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, ouderen en de 

middenklasse op de woningmarkt waarbij onze eigen inwoners (lokale binding) de 

eerste gelegenheid tot aankoop of huur hebben maar waarbij ook onze eigen inwoners 

die zelf een woning willen bouwen niet worden vergeten. Met name onze kernen 

Schijf en Zegge verdienen bij dit alles extra aandacht.  

• vindt dat de gemeente een nadrukkelijkere aanjaagfunctie moet vervullen zodat de 

aanvoer van nieuwe woningbouwprojecten wordt geborgd en lange periodes zonder 

bouwprojecten worden voorkomen; 

• is voor de invoering van de zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding, zodat onze 

toch al schaarse woningvoorraad niet kan worden opgekocht door beleggers of 

projectontwikkelaars;  

• is voor het de inzet van alternatieve woonvormen (b.v. Tiny Houses en 

mantelzorgwoningen, levensloopbestendige woningen), collectief particulier 

opdrachtgeverschap en huur- en koopwoningen gekoppeld aan zorg;  

• wil onderzoeken of legalisering van permanent wonen door onze eigen inwoners op 

recreatieparken mogelijk is b.v. door het geven van een dubbelbestemming (recreëren 

en wonen). Uiteraard alleen als wordt voldaan aan de overige van toepassing zijnde 

(technische) wet- en regelgeving en er geen sprake is van overlast; 

• wil maximaal inzetten op vergunningvrij bouwen en gebruiken. De Omgevingswet die 

vooralsnog op 1 juli 2022 in werking treedt, biedt hier de gelegenheid voor.  

 

Tijdelijk wonen 

 
Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken in onze huidige economie. Ook in onze 

gemeente wonen en werken inmiddels veel arbeidsmigranten. De RVP wil inzetten op goede, 

praktische en efficiënte huisvesting voor deze mensen, maar dan alleen kleinschalig op of 

nabij het bedrijventerrein. Dit is beter voor de mensen zelf en ook voor de ondernemer die ze 

inzet. De tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten gaat nu nog teveel ten koste van de 

beschikbaarheid van woningen voor onze eigen inwoners en de leefbaarheid binnen onze 

kernen. Aanpak van de misstanden en overlast bij de huisvesting van arbeidsmigranten moet 

daarnaast de hoogste prioriteit hebben zodat de leefbaarheid in de dorpen er niet onder lijdt. 
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Natuurinclusief bouwen 
 

Natuurinclusief bouwen en inrichten moet leidend worden voor alle vergunningen, transacties 

en aanbestedingen binnen een gemeente. Voor een gezondere leefomgeving, voor betere 

klimaatbuffers, voor meer biodiversiteit en als goede investering.  

Denk bij natuurinclusief bouwen aan het opnemen van speciale neststenen bij nieuwbouw of 

renovatie, het aanleggen van groene daken, maar ook de inrichting van de openbare ruimte. 

Inbreidingen moeten gecompenseerd worden met gelijkwaardige groene maatregelen in 

oppervlakte of kwaliteit, zo mogelijk in het projectgebied of in de directe nabijheid daarvan. 

 

Sport en cultuur 
 

Sport, verenigingsleven en cultuur kleuren én binden de lokale gemeenschap. Het is dus 

belangrijk voor al onze inwoners. De RVP is blij met het gevarieerde aanbod aan culturele 

voorzieningen en (sport-) verenigingen, maar is wel van mening dat alles in het werk moet 

worden gesteld om dit ook te behouden en waar nodig te verbeteren.   

 

Sport  
Alle sport is belangrijk Sport verbroedert en sporten is gezond. Belangrijk dus voor de 

saamhorigheid in de lokale gemeenschap en de gezondheid van onze inwoners. De RVP is 

ooit opgericht in 1962 met als doel het verbeteren van het sportpark van voetbalvereniging 

Rood-Wit. Sport is daarom al 60 jaar een belangrijk speerpunt in het programma van de RVP.  

 

De RVP vindt echter alle sporten belangrijk die door onze inwoners in onze gemeente worden 

beoefend, vroeger, nu en in de toekomst. Van voetbal tot hockey en zwemmen, van 

wielrennen tot tennis en handbal. Verenigingen draaien daarnaast op vrijwilligers, die de 

bouwstenen vormen van onze samenleving. De gemeente moet daarom de eigen 

sportverenigingen ondersteunen in hun voortbestaan.  

 

Daarnaast is het investeren in sportaccommodaties en voorzieningen voor de RVP 

vanzelfsprekend. Maar wel op een eerlijke en redelijke manier (betaalbaar en in verhouding), 

het gevoel van willekeur mag daarin geen rol spelen, want alle sporten zijn belangrijk. 

 

Afronding project Binnentuin 
We willen de invulling van de Binnentuin verder doorzetten. We denken hierbij aan de 

toekomst van de bestaande sporthal en van de invulling van de verblijfsrecreatie. 

 

Cultuur  
De RVP draagt alle culturele activiteiten een warm hart toe en vindt dat hier nog meer 

aandacht aan moet worden besteed om er zorg voor te dragen dat deze behouden blijven. 

Kermissen, braderieën, (muziek)evenementen, (Sinterklaas)intochten, (carnavals)optochten, 

toneelvoorstellingen, te veel om op te noemen. Het moet absoluut behouden blijven, juist in 

deze tijd. De RVP staat altijd open voor suggesties vanuit de organiserende verenigingen en 

stichtingen. Ook bibliotheken en heemkundekringen bieden hierin een maatschappelijke 

meerwaarde.  

 



 

6 

 

Dorpsplein 
Het project dorpsontwikkeling heeft in Rucphen en Sprundel een prachtig evenementenplein 

opgeleverd. De RVP vindt dat Sint Willebrord als grootste kern van onze gemeente een nieuw 

eigentijds dorpsplein moet krijgen. Het moet een plein worden dat centraal gelegen is, waar 

ontmoeten, wonen en werken samen komen, waar evenementen, zoals de kermis, 

georganiseerd kunnen worden en waar het gewoon goed toeven is.  

De exacte locatie en invulling zal in samenspraak met de inwoners worden bepaald. 

 

Natuur en klimaat  
 

Ook in Rucphen ondervinden we steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering. De RVP 

wil alle mogelijkheden benutten om klimaatverandering tegen te gaan en de afhankelijkheid 

van fossiele brandstoffen. Deze mogelijkheden zijn breed: van ondernemers tot overheid tot 

particulieren. Inwoners worden gestimuleerd om duurzaamheidsmaatregelen te nemen zoals 

zonnepanelen. 

De RVP vindt dat het belang van natuur en klimaat in planvorming in een vroeg stadium 

verplicht meegenomen moet worden.   

 

Groene steden en dorpen dragen bij aan het opvangen van  klimaatverandering, het herstel van 

de biodiversiteit en de bevordering van  de gezondheid van bewoners.  

Buurtgroen is belangrijk. Mensen vinden rust in een groene omgeving, ontmoeten er 

buurtgenoten en gaan erheen om te sporten en wandelen. De coronacrisis heeft dit enorm 

versterkt: groen ver weg is goed, maar groen dichterbij is beter! 

 

Waterberging is een oplossing om om te gaan met hevige regenval. Maar er zijn er meer, denk 

bijvoorbeeld aan minder tegels en het niet op het riool lozen van hemelwater. Ook in de 

openbare ruimte kan overbodige verstening vervangen worden door groen. Het groen is in de 

visie van de RVP dan uiteraard bij- en vogelvriendelijk en inheems. Waar mogelijk worden 

vleermuis- en nestkasten opgehangen. 

 

Om de biodiversiteit te vergroten, en een beetje terug te brengen naar de natuurbeleving van 

vroeger, wil de RVP gebruik maken van de kennis van de Natuurwerkgroep Rucphen en net 

als vele andere gemeenten mee gaan doen met De Groene Stad Challenge. De gemeente hoeft 

zelf het wiel niet uit te vinden en maakt wat de RVP betreft gebruik van de kennis en ideeën 

van inwoners, ondernemers en experts. De rol van de gemeente is om deze te faciliteren, te 

stimuleren en mogelijk te maken. 

 

Moderne scholen voor goed onderwijs 
 

Goed onderwijs is belangrijk om onze jeugd een goede basis mee te geven voor hun verdere 

leven. Goede onderwijshuisvesting is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. 

De RVP wil investeren in de basisscholen in heel de gemeente Rucphen, zodat er goed en 

eigentijds onderwijs gegeven kan blijven worden aan al onze kinderen. Dit betekent dat het 

integraal huisvestingsplan moet worden uitgevoerd waarbij de vorming Integrale Kinder 

Centra centraal staat. 

  

De RVP wil er op inzetten dat de nieuwe basisschool De Heilinde in St. Willebrord begin 

2023 in gebruik kan worden genomen zodat de gefuseerde Willebrordse basisscholen zo snel 

mogelijk als Integraal Kind Centrum verder kunnen.  
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Daarnaast moeten in deze periode wat de RVP betreft ook de overige geplande 

doelen/projecten uit het integraal huisvestingplan die van toepassing zijn op de andere 

basisscholen in onze gemeente worden uitgevoerd of afgerond. Denk hierbij aan IKC 

Vinkenbos, OBS Het Palet, basisschool Mariadonk en basisschool Sint Martinus.  

De basisscholen moeten wat de RVP betreft geschikt zijn voor modern en eigentijds 

onderwijs, waarbij ook het binnenklimaat voldoet aan alle normen en waar rekening wordt 

gehouden met duurzaam energiegebruik. 

  

Daarnaast is de RVP van mening dat (verkeers)veiligheid en het voorkomen van 

parkeerproblematiek en de doorstroming om en nabij de basisscholen heel belangrijk is. Dit 

betekent dat naast een goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden er bij iedere 

school een vaste kiss&ridezone moet worden aangelegd. Het belangrijkste is dat kinderen 

veilig naar school kunnen komen lopen of fietsen en de overlast voor omwonenden beperkt 

wordt. De school stimuleert dat kinderen zo veel mogelijk lopend of fietsend worden gebracht 

en gehaald. 

 

 

Veiligheid  
 

De RVP vindt dat in de gemeente Rucphen iedereen zich veilig moet voelen.  

De veiligheid op straat, maar ook bij u thuis, hangt niet alleen af van de inzet van de 

politie. Veiligheid maken we samen. Burgers, gemeente en politie. Afgelopen periode 

is bewezen dat de samenwerking tussen die drie partijen de veiligheid in onze 

gemeente sterk heeft verbeterd. De RVP zet dan ook in op de voortzetting van deze 

samenwerking. 

 

• De gemeente moet de BOA capaciteit effectief en efficiënt inzetten om kleine en grote 

vooral dagelijkse ergernissen, zoals hondenpoep, en overlast aan te pakken en met 

cameratoezicht lastige plekken extra in de gaten te houden. Hier moet wat de RVP 

betreft beter op gestuurd worden; 

• Voldoende wijkagenten die namens de politie kunnen optreden, bijvoorbeeld m.b.t. 

drugsgebruik, of bemiddelen als dat nodig is; 

• Burgers die als buurtpreventist duidelijk aanwezig zijn in alle kerkdorpen en een oogje 

in het zeil houden voor ons allemaal. 

 

De RVP wil dat veiligheid ook de komende vier jaar weer voorop staat. De steun vanuit de 

gemeente voor buurtpreventie blijft daarom enorm belangrijk. Een aantal RVP'ers is 

zelf als actieve burger betrokken bij buurtpreventie in hun dorp. 

 

Verkeersveiligheid 
Naast de hierboven genoemde veiligheid rondom de scholen, vindt de RVP het belangrijk dat 

iedereen op een veilige manier aan het verkeer kan deelnemen. Goed onderhouden trottoirs, 

goed verlichte fietspaden en goede fietsverbindingen tussen de dorpen en naar omliggende 

gemeenten zijn hiervoor randvoorwaardelijk. 

De RVP vindt dat de verkeersproblematiek in Zegge integraal bekeken moeten worden. 

Vanwege de groei van bedrijvigheid in Roosendaal verwachten we veel extra 

verkeersbewegingen en sluipverkeer rondom Zegge.  
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Onderhoud openbaar groen en onkruidbestrijding 
 

Afgelopen periode is pijnlijk duidelijk geworden dat het onderhoud van het 

gemeentelijk groen en onkruidbestrijding te wensen over laat. Er zijn veel klachten door onze 

inwoners bij de gemeente binnengekomen en met name de onkruidbestrijding tijdens 

piekmomenten was onvoldoende. De RVP vindt dat dit niet langer kan. Ook tijdens ideale 

groeiomstandigheden voor openbaar groen en onkruid moet het kwaliteitsniveau gehaald 

worden.  

 

De RVP wil dan ook dat de sturing en kwaliteitscontrole op groenonderhoud én 

onkruidbestrijding door de gemeente veel strikter wordt uitgevoerd en dat bij piekmomenten 

meteen wordt opgeschaald zodat overlast tot een minimum wordt beperkt en het 

onderhoudsniveau in alle kernen het gehele jaar door gehaald wordt zowel op de wegen en 

trottoirs maar ook in onze plantsoenen.    

  

Luisteren naar onze inwoners 
 

De RVP wil tussen de mensen staan en vindt dat ook de gemeente op gelijk niveau 

met de inwoners hoort te staan. Iedereen moet zijn zegje kunnen doen. Luisteren naar de 

wensen en ideeën, maar ook naar klachten is daarom heel belangrijk. Niet alleen het gesprek 

aangaan maar inwoners ook echt betrekken en mee laten denken en daaropvolgend duidelijk 

en transparant zijn over de rol en opvatting van de gemeente. 

En dat voor iedereen; jongeren, ouders, ouderen, ondernemers en verenigingen! 

 

Samenwerking buurgemeenten 
 

De RVP wil betere afstemming met de omliggende gemeenten over eventuele 

uitbreidingsplannen die de gemeente Rucphen kunnen raken. We vinden het onwenselijk als 

buurgemeenten onze gemeente niet betrekken bij planvorming en geen rekening met 

Rucphense belangen houden. Bijvoorbeeld bij de conceptplannen m.b.t. Visdonk richting 

Schijf en het tegengaan van oprukkende bedrijventerreinen richting Zegge. 

  

Meer en betere zorg 
 

De zorgtaken van de gemeente op het gebied van WMO, Jeugdwet en 

Participatiewet (Sociaal Domein) kunnen nog véél beter. De RVP wil daar de komende 

periode verder werk van maken. De doorontwikkeling van het Sociale Domein is wat ons 

betreft nog lang niet afgerond. De financiële situatie binnen het Sociale Domein vraagt 

continu de aandacht. Daarnaast moeten problemen integraal worden aangepakt en moet er 

meer ingezet worden op preventie. 

  

De RVP wil er voor gaan zorgen dat de sociale cohesie van de gemeente Rucphen 

toekomstbestendig is en dat de burgers zoveel mogelijk in staat zijn zowel voor zichzelf als 

voor anderen te zorgen. 

  

Dit kan volgens de RVP door te investeren in een sterke samenleving b.v. door het inzetten 

van burgerparticipatie en daarbij te faciliteren waar nodig, de ondersteuning van 

mantelzorgers, het maximaal inzetten op preventie zodat problemen aan de voorkant worden 

voorkomen of kunnen worden opgelost op het moment dat ze nog klein zijn. Daarnaast moet 
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er altijd gekeken worden of er mogelijk meer problemen zijn, zodat deze integraal kunnen 

worden aangepakt.  

  

Daarnaast moet de regeldruk nog verder naar beneden en het afhandelen van procedures moet 

sneller, waardoor er meer tijd en geld overblijft voor het bieden van zorg, ondersteuning én 

maatwerk. 

 

 

Aandacht voor onze ouderen 
 

De gemeente Rucphen vergrijst en het is daarom van het grootste belang dat wij hierop 

inspelen. Niet alleen op het gebied van wonen en zorg maar ook op andere onderwerpen. Zo 

dienen fietspaden en trottoirs op orde te zijn zodat scootmobielen, rolstoelen en rollators 

ongehinderd gebruikt kunnen worden. Tijdens de winterperiode moet hier voldoende 

gestrooid worden.  

Daarnaast dienen er in alle kerkdorpen sport- en ontspanningsvoorzieningen beschikbaar te 

zijn voor onze ouderen. Waardering voor alle activiteiten van de KBO en RAS 

(ouderenbonden) en voor al onze mantelzorgers vinden wij als RVP van groot belang en wij 

zullen hen blijven stimuleren.  

 

Aandacht voor onze jeugd 
 

De jeugd heeft de toekomst. De RVP wil dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen 

tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Daarom steunt de RVP het programma 

Gezonde Generatie. Hierin investeren twintig gezondheidsfondsen in de gezondheid van 

toekomstige generaties. 

Concreet betekent dit: zorgen dat de jeugd kan bewegen en sporten.  

 

Er moeten uitdagende (natuur)speeltuinen komen en ruimte waar jongeren een eigen plek 

hebben. Daarbij maken we gebruik van initiatieven uit de samenleving zelf, zoals 

bijvoorbeeld “Buite Speule Sprundel”. 

 

De RVP is voor een rookvrije generatie. Niemand wil dat jongeren gaan roken en toch 

gebeurt het. Zien roken doet roken. We gaan het gesprek aan met o.a. sportverenigingen om 

deze cultuur te veranderen. 

 

Armoedebestrijding 
 

In onze gemeente zijn veel onzichtbare schuldenaren. De RVP zet in op armoedebestrijding 

door preventie en door een integrale aanpak van problemen in het hele gezin. Alle kinderen 

moeten kunnen meedoen en veilig kunnen opgroeien. Geldproblemen van de ouders horen 

geen invloed te hebben op hun kansen.  

Jeugdhulp is gezinshulp. We zoeken naar oplossingen om de aanvraag voor hulp makkelijker 

en laagdrempeliger te maken. 

Mensen met een laag inkomen kunnen wat de RVP betreft gratis met de bus met de Arriva 

Meedoenpas. Als kinderen door geldproblemen van de ouders geen fiets hebben om mee naar 

school te gaan, wordt Stichting Leergeld ingezet om dit op te lossen.  
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Laag houden van de lokale belastingen 
 

De afgelopen jaren heeft de RVP zich ingezet om de lokale belastingen zo laag mogelijk te 

houden. De komende periode willen wij deze koers handhaven door wederom de lokale 

belastingen voor huurders, huiseigenaren en ondernemers zo laag mogelijk houden. De 

gemeente behoort wat ons betreft haar eigen broek op te houden en niet het handje op te 

houden bij de inwoners. 

  

Ondernemen 
 
In de gemeente Rucphen is het goed ondernemen en recreëren. Een sterke economische en 

toeristische sector zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze gemeente. Zij zorgen ervoor 

dat de voorzieningen in stand kunnen blijven. De RVP wil dit graag zo houden. Zeker voor de 

leefbaarheid in de kleinere kernen Zegge en Schijf is dit belangrijk. Dit kan wat ons betreft 

door als gemeente maximaal in te zetten op samenwerking met bewoners, ondernemers en 

dorpsraad zodat in gezamenlijkheid de koers voor de toekomst kan worden bepaald.    

  

Daarnaast wil de RVP de leefbaarheid en de economische activiteiten binnen al onze 

dorpskernen verder verbeteren door de winkel- en basisvoorzieningen zo veel mogelijk te 

concentreren en te borgen. Dit kan o.a. door er zorg voor te dragen dat buiten de kernen het 

wijzigen van functies eenvoudiger wordt, bijvoorbeeld van winkel naar wonen, zodat het 

aantrekkelijker wordt activiteiten te verplaatsen naar de dorpskernen én tevens leegstand 

wordt voorkomen. 

 

Agrarische sector  
 

De agrarische sector is een belangrijke economische pijler binnen onze gemeente. Daarnaast 

heeft deze sector grote invloed op natuurbeheer. Dit betekent dat we deze ook als zodanig 

moeten behandelen. De RVP vindt dan ook dat de gemeente intensiever dan nu de 

samenwerking moet zoeken met de agrarische sector en hun belangenbehartigers zoals de 

ZLTO. De RVP ondersteunt hen door ruimte te willen geven voor duurzaam ondernemen. 

Activiteiten op de grens van recreatie, kleinschalige detailhandel in relatie tot de agrarische 

activiteiten en soortgelijke activiteiten kunnen rekenen op steun. De RVP wil daarnaast de 

omschakeling stimuleren van gangbare naar duurzame landbouwmethoden. Tevens streeft de 

RVP naar vergroting van de multifunctionaliteit van agrarische bedrijven.  

 

 
Toerisme 
 

Rucphen is een groene, landelijke gemeente. Ondernemers moeten meer ruimte krijgen om 

ontwikkelingen in toerisme mogelijk te maken. Op het gebied van Leisure, sport, 

overnachtingen, pleisterplaatsen onderweg enz. De gemeente moet hier ondersteunend en 

stimulerend in zijn en zaken mogelijk maken binnen regels. Als meer ruimte in regels nodig 

is, moet de gemeenteraad hierin betrokken worden.  

De RVP wil dat de gemeente het initiatief in de samenleving legt en actief helpt 

om deze initiatieven mogelijk te maken. Maar zónder het initiatief over te nemen en op de 

stoel van ondernemers te gaan zitten. Laten we de initiatieven en de uitvoering leggen waar ze 

horen, bij de toeristische sector. 
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Overlast Breda International Airport (Seppe) 
 

Breda International Airport is de afgelopen jaren behoorlijk uitgebreid met kantoorgebouwen 

en hangars. Het is overduidelijk dat Seppe naar de toekomst toe nog meer wil uitbreiden en 

verder kijkt dan enkel luchtvaartgerelateerde bedrijvigheid.  

 

De RVP volgt de ontwikkelingen met argusogen en wil ervoor waken dat dit concurreert met 

de Rucphense bedrijventerreinen. De samenwerking van 16 colleges in de Regio West 

Brabant (RWB), die wil werken aan een krachtige regio, moet hierin haar 

verantwoordelijkheid nemen zodat we elkaar versterken en niet tegenwerken. 

 

Er is nog steeds sprake van overlast door het vliegverkeer, aangezien de aanvliegroute boven 

de bebouwde kom van Rucphen en Sint Willebrord ligt. Ook de nieuwe wijk Hofstede en 

straks de Leijkens liggen onder de aanvliegroute. De RVP wil dat er onafhankelijk onderzoek 

komt om te bepalen of er een andere aanvliegroute mogelijk is. Daarnaast wil de RVP dat ook 

bij het opstijgen niet meer boven de bebouwde kom in de omgeving wordt gevlogen.  

Een serieuze, transparante en objectieve behandeling van klachten en goede afspraken met het 

vliegveld zijn daarom dringend gewenst.  

 

De vergaderingen van de Commissie Regionaal Overleg Seppe Airport moeten transparanter 

worden en eenvoudiger te volgen voor belanghebbenden. 
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Nawoord verkiezingsprogramma RVP 

 

Met het nieuwe verkiezingsprogramma heeft de Rucphense Volkspartij wederom een groot 

aantal mooie ambities uitgesproken. Dit alles om onze gemeente Rucphen een stukje beter of 

mooier te maken, op de thema’s die er vandaag de dag toe doen. De richting van het 

verkiezingsprogramma is herkenbaar; de blik vooruit, ten positieve, vol vertrouwen de 

toekomst tegemoet; Gewoon voor U!   

 

Bovendien kunnen we ook met trots terugkijken op de afgelopen periode. Met de RVP als 

grootste partij is aan het begin van de vorige raadsperiode een nieuwe koers uitgezet, waarvan 

‘doen’ het grootste kenmerk was. Geen woorden maar daden! 

Met succes is onder andere gewerkt aan verbeteringen voor vele sportverenigingen in- en 

buiten de Binnentuin, waaronder het in aanbouw zijnde zwembad. De afronding van de 

omleidingsweg. Een aantal bouwprojecten zijn op gang gebracht, waaronder het voormalige 

ijspaleis in St. Willebrord. En een gemeentelijk plan voor de vernieuwing van alle 

basisscholen is vastgesteld en dat allemaal met een royale financiële uitgangspositie voor de 

komende jaren.    

 

Als de Rucphense Volkspartij wederom uw vertrouwen krijgt bij de 

gemeenteraadsverkiezingen, zullen de RVP-raadsleden, commissieleden en zeker ook de 

wethouders, er weer alles aan doen om het nieuwe verkiezingsprogramma waar te maken. 

Zoals we dat al 60 jaar voor U doen!  

 

 

Martien de Bruijn 
 


