
>THEMA BEDRIJVIGHEID 

• Omdat winkels en andere ondernemingen essentieel 
zijn voor de leefbaarheid en voor de werkgelegenheid 
in Maasbommel moeten zij behouden blijven en waar 
mogelijk uitgebreid worden

>THEMA OPENBARE 
   RUIMTE EN DUURZAAMHEID

• Een aantrekkelijke woonomgeving bindt de inwoners 
aan hun woonplaats

• Sfeer en historische context maken Maasbommel tot 
een aantrekkelijke plaats om te wonen en te recreëren

• De vrijetijdseconomie kent  in Maasbommel een 
voorspoedige groei

>THEMA VOORZIENINGEN

• Realisatie van een nieuw MFA geeft een sterke 
impuls aan gemeenschappelijke activiteiten

• Wie voorzieningen wil behouden moet er ook 
gebruik van maken

• Zelfstandigheid/zelfredzaamheid zijn beter 
gewaarborgd met lokale voorzieningen.

• De levensvatbaarheid en continuïteit van 
sportverenigingen kan worden versterkt als 
voorzieningen op bepaalde plekken worden 
geconcentreerd: buitensport en nieuw MFA. 
Noodzakelijk is een breed gedragen consensus 
over het niveau van de voorzieningen
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>THEMA WONINGVOORRAAD 

• Het beschikbaar komen van voldoende betaalbare 
woningen voor starters in Maasbommel heeft de 
hoogste prioriteit

• Alleen ingrijpende maatregelen zoals het ombouwen 
van vrijkomende grote eengezinswoningen tot  
“gemeenschappelijk wonen voor ouderen’’ of “meer 
generatie woningen’’ kunnen tekorten in deze sector 
oplossen

>THEMA JEUGD

• We moeten de jeugd nauw betrekken bij activiteiten 
en met hen in gesprek gaan

• Het binden van jongeren aan Maasbommel is een 
goede investering in de toekomst

>THEMA ONDERWIJS

• Kinderen, ouders en gezinnen zijn het fundament 
onder de leefgemeenschap

• Met de school in het centrum van de gemeenschap, 
bloeit het dorp

>THEMA BEREIKBAARHEID, 
   VERVOER & VEILIGHEID

• De ontsluiting van het dorp en de verbinding met 
Brabant is cruciaal voor de leefbaarheid in het dorp

• Om je veilig te kunnen verplaatsen als voetganger, 
fietser en automobilist zullen er veilige routes en 
snelheidsbeperking noodzakelijk zijn

>THEMA SOCIALE SAMENHANG

• De participatiesamenleving vraagt zeker een 
inspanning van ons allemaal, als we mensen niet 
tussen de wal en het schip willen laten vallen

• Gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om er 
voor te zorgen dat ouderen en/of hulpbehoevenden 
iemand hebben waarmee ze af en toe eens iets 
kunnen ondernemen, kletsen of geholpen worden

• Behoud van landelijkheid, rust en ruimte,  
verbetering verbinding met het water zullen het dorp 
bestendig maken voor de toekomst

>THEMA RECREATIE & TOERISME

• Het bewaken van de rust en weidsheid binnen het 
dorp zou de aantrekkelijkheid alleen maar verbeteren 
en ervoor kunnen zorgen dat mensen ook eens van 
de dijk af komen

• Zowel de ondernemers als dorpsbewoners zouden er 
bij gebaat zijn wanneer voorkomen kan worden dat 
Maasbommel een doorgangsdorp blijft

• Inwoners, passanten, recreanten en niet te vergeten 
de ondernemers en uitbaters aan het water zijn 
gebaat bij een aantrekkelijkere stad aan het water
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