SAMEN BOUWEN
WE VERDER:
ZO ZET CDA BERGEIJK
ZICH IN VOOR JONGEREN
Bergeijk moet een bruisende en aantrekkelijke gemeente zijn, óók
voor jongeren. CDA Bergeijk haalt de komende jaren alles uit de
kast om dat voor elkaar te krijgen. Onze jongste kandidaten Maud,
Mike, Rick, Maartje en Bjorn lopen daarbij voorop, want zij weten
uit eigen ervaring wat er nodig is om Bergeijk nog gezelliger en
toekomstbestendig te maken.

Betaalbare woningen bouwen

Onderwijs en werk dicht bij huis

Het CDA vindt het belangrijk dat Bergeijk
een aantrekkelijke gemeente is voor alle
inwoners, dus ook voor jongeren. Zij moeten hier kunnen leren en werken, uit kunnen
gaan én een huis kunnen vinden. Dat is
tegenwoordig helaas niet meer vanzelfsprekend, want betaalbare woningen zijn
schaars. Maud van Riemsdijk (21 jaar,
#9 op de kieslijst): “We willen daarom in de
komende jaren veel sociale huurwoningen
bouwen en ook kleinere microwoningen toestaan. Zo kunnen ook starters – net als ik –
veel makkelijker hun eigen plekje vinden.”

Maartje van Beek (24 jaar, #10 op de
kieslijst): “Als CDA Bergeijk vinden we het
belangrijk om onze jeugd een goede basis te
bieden. Dat doen we onder andere door te
zorgen voor een basisschool in iedere kern
en door werkend leren mogelijk te maken.
De meeste jongeren vinden hun weg naar
werk via school, studie en een stage. Maar
dat is niet voor iedereen de beste route.
Sommige jongeren komen veel beter uit de
verf als ze werkend kunnen leren. Dankzij
een samenwerking met KempenPlus, het
speciaal onderwijs en onze lokale bedrijven
kunnen deze jongeren dicht bij huis bouwen
aan een mooie toekomst.”

Uit je dak in je eigen dorp
Stapavonden, feestjes en festivals…
We moeten ze door corona al veel te lang
missen, maar straks kan het weer. Het liefst
lekker dicht bij huis, als het aan Maud ligt.
“Als politieke partij kunnen we helaas geen
kroeg of club openen, maar we kunnen het
ondernemers wel zo makkelijk mogelijk
maken om jongeren te bedienen.
We stimuleren en faciliteren hen in de hoop
dat er leuke nieuwe initiatieven ontstaan.”
Mike Heesters (30 jaar, #8 op de kieslijst,
oud-voorzitter van KPJ Bergeijk) en Rick
Groenen (32 jaar, #7 op de kieslijst, organisator van Bier in ‘t Bos): “Wij hebben zelf
ervaren dat een goede samenwerking met
de gemeente erg belangrijk is bij de organisatie van grote evenementen. Wat CDA
Bergeijk betreft blijven we evenementen
en andere nieuwe plannen voor jongeren
ondersteunen. Zo zorgen we samen voor
genoeg uitdaging, lol en sociale contacten
in iedere kern.”

Leefbaar voor later
Veel jongeren vinden het belangrijk om
bewust om te gaan met het klimaat.
CDA Bergeijk denkt daar hetzelfde over en
stimuleert daarom het verduurzamen van
woningen. Bjorn Aarts (26 jaar, #5 op de
kieslijst): “Sinds ik een eigen huis heb, weet
ik dat er aan het verduurzamen van een
woning behoorlijk wat kennis en geld te pas
komt. De gemeente Bergeijk biedt hulp in de
vorm van advies, subsidies en een renteloze
lening. Daarnaast investeert de gemeente
in het verduurzamen van sociale huurwoningen. CDA Bergeijk blijft deze aanpak in
de toekomst steunen, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan een beter klimaat.”

WIL JE MEER LEZEN OVER DE
PLANNEN EN KANDIDATEN VAN
CDA BERGEIJK? KIJK DAN OP
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