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“Gewoon doen
is nog altijd het beste…

Ook in de politiek!”

       Jong

Verfrissend

  Vernieuwend
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Inleiding
Waarom de naam Blanco? Omdat we een nieuwe, jonge en frisse partij zijn. Onbevangen, zonder navelstreng 

van het pre-fusie tijdperk gaan wij op een vernieuwende wijze politiek bedrijven. We zijn een lokale partij, zonder 

binding met landelijk opererende partijen en kunnen daarom volledig vrij ons werk doen.

Elk raadslid krijgt voldoende ruimte om eigen inzichten en meningen uit te dragen, we hanteren geen verstikkend 

partijprogramma.

We lopen niet slechts een keer in de vier jaar je deur plat om weer een zetel te bemachtigen. Je kunt ervan 

uitgaan dat de raadsleden van Lijst Blanco de hele raadsperiode actief zullen zijn. Minimaal vier keer per jaar 

zullen we verenigingen, wijkraden of andere spelers in het maatschappelijke veld bezoeken, maar jij kunt ons 

in ieder geval altijd bereiken! Niet voor niets is onze lijsttrekker Thijs een van de weinigen, zo niet de enige, die 

zijn persoonlijke telefoonnummer en woonadres bekendmaakt! We verdiepen ons in de materie, praten vrijuit 

en willen dicht bij de burger staan. Korte lijnen en snel handelen, daar gaan we voor. We gaan in ieder geval niet 

voor onszelf in de Raad zitten. 

We zijn er louter voor de belangen van de inwoners. Uiteraard voor alle inwoners van heel Meierijstad. Verder wil 

Lijst Blanco de inwoners écht serieus nemen. Daarom willen we ons houden aan de uitkomsten van bijvoorbeeld 

referenda. 

Misstanden en onrecht zullen we blijvend aan de kaak stellen. Indien nodig kiezen we niet voor de diplomatieke 

weg, maar gooien we de knuppel in het hoenderhok. Het college en de raad zijn er voor de burgers, niet andersom!

We doen absoluut niet mee aan het bekende ‘ons kent ons’-principe in de politiek; we zullen scherp en kritisch 

blijven zonder aanzien des persoons. Geen Haagse toestanden, maar gewoon eerlijke, betrouwbare Brabantse 

politiek. De echte besluitvorming dient in de raad plaats te vinden, niet in de partijcommissies en via handjeklap 

tussen deze partijen. De discussie moet publiekelijk in de raadszaal gevoerd worden.

Lijst Blanco houdt van heldere taal! Het is – als voorbeeld – belachelijk dat burgers al voor de kleinste zaken zelf 

kostbare adviseurs moeten inroepen om hun belangen goed te kunnen behartigen. Ook dienen de kosten voor 

de gemeente en burgers laag gehouden te worden.

Verder heeft Lijst Blanco jonge mensen aan de top, mensen die:

• werken vanuit een gedegen opleiding;

• een verfrissende, heldere en praktische instelling hebben;

• betrokken zijn bij de samenleving;

• zonder vooroordelen denken vanuit het gemeenschappelijke belang;

• lef hebben om zaken onverbloemd aan de kaak te stellen en;

• de motto’s ‘doe maar gewoon’ en ‘geen woorden, maar daden’ hanteren.

Tot slot: Lijst Blanco zal slechts in uitzonderlijke gevallen deelnemen aan besloten vergaderingen. Openheid, 

helderheid en duidelijkheid, daar staan we voor! 
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Algemeen
• Duurzaamheid op alle beleidsterreinen. Niet de eigen regeerperiode van het college, maar de lange termijn 

moet centraal staan;

• Een betrouwbare, open en transparante overheid. De raads- en commissievergaderingen zouden daarom 

live uitgezonden moeten worden;

• Voldoende ruimte en faciliteiten voor ideeën en initiatieven van de inwoners; burgerinitiatieven en 

-participatie staan bij Lijst Blanco hoog in het vaandel;

• Compact, deskundig en vooral meewerkend ambtenarenkorps;

• Weg met overbodige regels en vergunningen, als voorbeeld geldt hier de doktersverklaring die vereist is voor 

het plaatsen van een mantelzorgwoning op eigen grond in de ouder-kind relatie;

Bestuur
• Het bestuur heeft de wijsheid niet in pacht. De wijsheid ligt immers op straat, bij de burgers, en kost niets. 

Daarom wint het boerenverstand het vaak van de ingewikkelde constructies; inwoners en groepen inwoners 

kunnen veelal zelf bepalen welke zaken belangrijk zijn;

• Het college moet zich minimaal drie keer per jaar verantwoorden naar de burgers en de Raad. De burgemeester 

en de wethouders geven dan zelf een overzicht van hun werkzaamheden en geven eveneens zelf aan welke 

problemen ze ondervinden en welke oplossingen ze daarvoor hebben;

• Verder zijn we van mening dat het college zich professioneel moet opstellen en niet voortdurend dure, 

externe adviseurs in moet schakelen. Het college dient zoveel mogelijk op eigen kracht te handelen;

• Kernpunt is dat de raad de baas is en dat de raadsleden het college nauwkeurig controleren. Daarnaast 

zullen raadsleden van Lijst Blanco voortdurend eigen voorstellen inbrengen.

Financiën
• Niet meer uitgeven dan er binnen komt, een gemeente met schulden is onwenselijk;

• Zoveel mogelijk zoeken naar inkomsten of besparingen die de burger niet raken;

• Het gemeentebestuur moet zelf beslissingen nemen, zonder inschakeling van, vaak dure, externen;

• geen hondenbelasting in Meierijstad;

• Geen verspillingen. Ook hier geldt: zoveel mogelijk zaken in eigen beheer uitvoeren, door de eigen ambtenaren.
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Wonen
• Stimuleren van particulier bouwen op eigen grond. Bij ieder kerkdorp moet altijd één à twee hectare panklare 

bouwgrond beschikbaar zijn waar particulier gebouwd kan worden, zodat met name de jeugd in eigen kern 

kan blijven wonen;

• Het gat tussen de vrije sector en de sociale huurwoningen verkleinen. Er zijn meer betaalbare huur- en 

koopwoningen nodig.

• Vraaggericht en duurzaam bouwen; zo levensbestendig als mogelijk;

• Voldoende senioren- en mantelzorgwoningen;

• Renovatie oudere woongebieden;

• Achterstand met betrekking tot sociale huurwoningen snel inlopen; de wachttijden moeten teruggevoerd 

worden tot maximaal een half jaar;

Economie
• Ondernemers moet men kansen bieden, ze moeten niet weggejaagd worden. Procedures dienen kort te 

blijven met een actieve, bemiddelende en vooral resultaatgerichte rol voor de wethouder;

• Soepele en begrijpelijke regelgeving;

• Voortdurend overleg over de mogelijkheden van de land- en tuinbouw;

• Stimulering van de toeristische sector;

• Zo min mogelijk zones met betaald parkeren hanteren;

• Tijdelijke vermindering van de OZB (onroerendezaakbelasting) ter voorkoming van leegstand (bij reële lasten 

en huren);

• Bij aanbestedingen zoveel mogelijk plaatselijke bedrijven hanteren;

• Starters zo nodig extra faciliteren;

• Uitbreiden van het glasvezelnetwerk;

• Carpoolplaats aan de A50 realiseren.

Sociaal domein
• Jeugdwerkloosheid sterk terugdringen, bijvoorbeeld door met vrijwilligers zulke jongeren intensief te 

ondersteunen;

• Op korte termijn bekijken met welke sociale werkvoorziening de gemeente verdergaat. WSD, IBN of anders?

• Mensen met een taalachterstand dringend ondersteunen;

• Alle mogelijkheden (loonkostensubsidie en dergelijke) die de Participatiewet biedt dienen benut te worden. 

Dit houdt in dat het volledige budget hiervoor gebruikt of gereserveerd wordt.
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Veiligheid
• Hard optreden tegen overlast en overtredingen;

• Voldoende verlichting in gangen en straten realiseren;

• Bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) breder inzetten – ze zijn niet alleen aangesteld om 

parkeerovertredingen op te sporen;

• Aanpak van woninginbraak, fietsendiefstal en jeugdoverlast (met name in de nachtelijke uren);

Sport
• Het sportvoorzieningenniveau moet in de gehele gemeente gehandhaafd blijven. De zwembaden moeten 

bijvoorbeeld niet gesloten worden;

• Verenigingen moeten gezond blijven, bijvoorbeeld door:

• reële huren voor sportverenigingen te hanteren;

• soepel om te gaan met de OZB voor sportverenigingen, zo nodig deze te reduceren;

• Zorg dragen voor goede, betaalbare voorzieningen;

• Actief stimuleren van sport.

Zorg en welzijn
• De Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015) moet ruimhartig toegepast worden. Het volledige 

budget moet gebruikt worden, er mag geen zorg- en ondersteuningsgeld achterblijven bij de gemeente;

• Ouderen mogen niet afhaken in de technische vooruitgang, cursussen om hen te helpen zijn van groot 

belang;

• Problemen vroegtijdig signaleren en daadkrachtig oplossen;

• Vlotte en begrijpelijke ambtelijke bijstand (echt maar één contactpersoon); 

• Een vrijetijdsbesteding/-voorziening voor jeugd tussen twaalf en achttien jaar moet gehandhaafd blijven 

wanneer deze al bestaat en anders gerealiseerd worden. Er moeten altijd zinvolle activiteiten beschikbaar 

zijn. Hiermee kan bijvoorbeeld ook overlast door hangjeugd tegengegaan worden.

Onderwijs
• Vervolgonderwijs binnen de gemeentegrenzen handhaven;

• Vroegtijdig schoolverlaten tegengaan. Het kan niet zo zijn dat jongeren in zo’n vroeg stadium van hun leven 

afhaken;

• Zorg dragen voor voldoende stageplekken binnen de gemeente;

• Onderwijs en bedrijfsleven moeten goed op elkaar aansluiten, overleg tussen onderwijsinstellingen en 

bedrijven is gewenst.
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Cultuur
• Goede accommodaties, zoals bibliotheken, in kernen en wijken behouden; 

• Behoud en onderhoud historisch erfgoed;

• Culturele evenementen ondersteunen.

Aantrekkelijkheid
• Het openbaar vervoer moet van hoog niveau zijn. Zo moet de busverbinding tussen Erp en Veghel moet 

verbeterd worden, zodat de lange wachttijden ’s ochtends verminderen en reizigers zeker zijn van vervoer;

• Rooi en Schijndel moeten niet de status van kerkdorp krijgen. Het aantal voorzieningen met betrekking tot 

horeca, andere vormen van recreatie en sportgelegenheden, zoals een zwembad, dient op niveau te blijven;

• Multifunctionele voorzieningen in kernen en wijken stimuleren;

• Goed onderhoud van fiets- en wandelroutes, vijvers, waterpartijen;

• Uitbreiden van diezelfde fiets- en wandelroutes;

• Activiteiten stimuleren (bijvoorbeeld via het centrummanagement); 

• De verschillende centra en marktpleinen levendig, aantrekkelijk en bruisend houden. Een situatie met veel 

leegstand is onwenselijk.

Overig
• Wolfswinkel, Zwijnsbergen en Mosbulten moeten onderdeel van gemeente Meierijstad blijven en niet naar 

gemeente Son gaan. 
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Onze mensen
De bovenste vier kandidaten van Lijst Blanco zijn Thijs van Zutphen, Gail Toppenberg, Luc van den Tillaart en Lars 

van Asseldonk. Hieronder een korte introductie:

Thijs

Op 10 mei 1997 ben ik in Veghel geboren, maar ik woon mijn hele leven al aan de 

Weievenseweg 17 in Nijnsel. Momenteel studeer ik fiscaal recht aan de Universiteit 

Tilburg, nadat ik zes jaar op het Zwijsen College in Veghel heb gezeten.

Al een lange tijd ben ik geïnteresseerd in politiek, maar er werkelijk aan deelnemen 

trok me niet. Totdat de fusie tussen Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode een feit 

was. Het besluit om te fuseren is op een slechte wijze genomen; er is veel te weinig 

gecommuniceerd met de burgers. Nu deze gemeente er dan toch is, is het tijd voor 

vers bloed. Nieuwe mensen zonder enige ballast met nieuwe inzichten zijn nodig om 

Meierijstad vooruit te helpen!

Gail

Op 28 mei 1997 ben ik geboren in Willemstad op Curaçao en toen ik tweeënhalf 

jaar oud was ben ik in Nijnsel komen wonen. Vervolgens ben ik een half jaar later 

verhuisd naar Sint-Oedenrode, waar ik nu nog steeds woon. Op zondag ben ik vaak 

te vinden bij hockeyclub MHC in Sint-Oedenrode waar ik sinds mijn zevende sport. 

Nadat ik op de Odaschool heb gezeten ben ik naar het Zwijsen College gegaan waar 

ik mijn vwo-diploma heb behaald. Momenteel ben ik bezig met mijn tweede jaar van 

de opleiding Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Deze studie is niet direct 

gerelateerd aan de politiek maar met kennis over mensen en door goed te luisteren 

naar wensen en gevoelens van inwoners hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen 

in onze gemeente. Omdat ik met een volledig frisse blik zonder enige beïnvloeding 

kan kijken naar de problemen in onze gemeenten hoop ik een nieuwe invalshoek te 

kunnen laten zien waardoor Meierijstad een goede toekomst tegemoet kan gaan.
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Luc

Ik ben op 27 oktober 1996 geboren in Veghel, maar woon al mijn hele leven in Erp. 

Op het Zwijsen College in Veghel heb ik het vwo afgerond en momenteel studeer ik 

bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Mijn studie is dus niet specifiek 

op de politiek gericht, maar bepaalde onderdelen hebben wel raakvlakken. Zo is 

een gemeentelijke begroting niet wezenlijk anders dan die van bijvoorbeeld een 

bedrijf. De politiek komt niet altijd positief in het nieuws en er heerst onvrede onder 

burgers. Deze onvrede wil ik ombuigen door aan de politiek mee te gaan werken 

en mensen echt te helpen. De politiek in onze omgeving gaat veranderen, want de 

fusie is een feit en Meierijstad komt eraan. Dit is een perfect begin om de politiek in 

te gaan met jonge, frisse en vernieuwende mensen.

Lars

Al mijn hele leven - 19 jaar – woon ik aan de Weievenseweg en ik ben van huis uit altijd 

betrokken geweest bij het dorpsleven van Zijtaart. Op het Zwijsen College in Veghel 

heb ik mijn havo-diploma behaald en momenteel studeer ik bedrijfsmanagement 

aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven.

De afgelopen jaren werd de regionale politiek steeds prominenter aanwezig in mijn 

leven, bijvoorbeeld de procedures over de omleiding van de N279. Als Lijst Blanco 

gaan wij voor meer transparantie en echte inbreng van de inwoners, wat ik een heel 

goed uitgangspunt vind en hoop dat we hier samen echt iets in kunnen bereiken. 

Doordat wij als partij nog geen verleden hebben willen wij open in de politiek staan, 

maar hard zijn wanneer het moet. We zeggen waar het op staat wanneer anderen 

ondoordacht handelen, ongeacht om welke persoon of partij het gaat.

Dit zijn echter niet de enige mensen op de kandidatenlijst van Lijst Blanco! Op het 

moment van schrijven wordt deze lijst nog uitgebreid. Binnenkort is hij zichtbaar 

op de site!

Contact
Voor meer informatie kijk je op www.LijstBlanco.nl. Op Facebook en Twitter zijn we te vinden onder  

@LijstBlanco, mailen kan naar Contact@LijstBlanco.nl en mocht je ons telefonisch willen benaderen, bel dan 

naar 06-11812854 of 06-30693921. Verder kun je lijsttrekker Thijs van Zutphen ook thuis bezoeken op het adres 

Weievenseweg 17 in Nijnsel. ‘Als mijn fiets tegen de heg staat, heb ik spreekuur!’


