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We bouwen de komende tien jaar duizend woningen, minimaal honderd
per jaar de komende vier jaar. Met de focus op betaalbare woningen voor
iedereen (starters, sociale huurwoningen en ouderen) en in alle kernen.
We helpen alle bewoners (particulier en sociale huur) met verduurzamen
van hun woningen middels subsidies, renteloze leningen en financiële
ondersteuning van woningcorporaties.
We zorgen voor een veilige plezierige leefomgeving en realiseren speel-,
ontmoet- en beweegvoorzieningen in alle kernen.
We realiseren diverse veilige fietsverbindingen. Onder andere een snelle
fietsverbinding met het stedelijk gebied, fietspad LuyksgestelWeebosch, fietspad Westerhoven-Riethoven, fietspad Steensel-Walik,
fietspad Kruisboomweg Luyksgestel, fietsstraat Hobbel (Walik).
We blijven investeren in goede en veilige bereikbaarheid van onze mooie
gemeente, waarbij het verkeer via hoofdwegen (N69 en Diepveldenweg)
wordt gestuurd en sluipverkeer afgeremd en geweerd wordt.
Ons verenigingsleven bruist en is van belang voor de mensen. We blijven
sport- en culturele voorzieningen en verenigingen faciliteren en
financieel ondersteunen.
We bieden ruimte aan nieuwe initiatieven in de kernen welke een
bijdrage leveren aan leefbaarheid. Onze bijzondere aandacht gaat hierbij
uit naar initiatieven gericht op sociaal contact van jongeren én ouderen.
‘Zorgen voor elkaar’ vinden we heel belangrijk. We stimuleren en
faciliteren inwoners die elkaar helpen, en voor diegenen die het zelf niet
kunnen regelen we professionele zorg.
We blijven investeren in basisscholen en gemeenschapshuizen in al onze
kernen.
Lokale ondernemers dragen bij aan leefbare kernen, we bieden hen de
ruimte te ondernemen en we investeren in onze prachtige locaties
(centra en bedrijventerreinen).
We werken samen met betrokken partijen aan een vitaal en
aantrekkelijk buitengebied en streven naar een gezonde balans tussen
natuur, land- en tuinbouw en recreatie.
Bergeijk is en blijft een zelfstandige en financieel gezonde gemeente. We
blijven goed samenwerken met omliggende gemeenten.
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INLEIDING
In Bergeijk is het fijn wonen. Over het algemeen zijn de inwoners van Bergeijk
gelukkige mensen. Er is een lage werkloosheid, mensen zijn betrokken bij elkaar en de
gemeenschap. Samen wonen we in mooie dorpen gelegen in een groene, gezonde en
veilige omgeving. Daar hebben we samen dan ook hard aan gewerkt. Deze
benadering van brede welvaart is leidend voor ons programma.
In dit verkiezingsprogramma is wat we samen kunnen doen om dit te borgen en uit te
bouwen uitgewerkt. Samen bouwen we verder in en aan de gemeente Bergeijk. Dit
omdat wij het besef hebben dat we actief moeten blijven werken aan een mooie
gemeente die nooit af is. De leefbaarheid in onze mooie gemeente met al haar kernen
is voor ons als CDA Bergeijk het belangrijkste inhoudelijke uitgangspunt. Goede
voorzieningen, voldoende (dus meer) passende woningen, veiligheid, behoud van
basisscholen in alle kernen, levendige verenigingen en een gemeenschapshuis in
iedere kern zijn daarbij voor ons essentieel.
Wij zijn ons ervan bewust dat er ook voldoende uitdagingen zijn, niet voor iedereen is
het vanzelfsprekend dat het zo goed gaat. Dit vergt investering en een stabiele koers.
Uitdagingen waar CDA Bergeijk een antwoord op wil geven zodat we investeren in
zaken die Bergeijk sterk maken. De gemeente Bergeijk is al jarenlang een financieel
gezonde gemeente, dat willen we graag zo houden. Lage lasten maakt dat het voor de
inwoners en ondernemers nu en in de toekomst fijn wonen, werken en recreëren is.
De strategische koers voor Bergeijk wordt bepaald door het versterken van de lokale
gemeenschappen. Dat doet Bergeijk als zelfstandige gemeente, omdat we zo dicht bij
onze inwoners kunnen blijven staan. De maatschappelijke opgaven die de
gemeentegrenzen overschrijden worden in samenwerking met onze buurgemeenten
en de regio opgepakt. De regionale samenwerkingsverbanden blijven we in de (nabije)
toekomst ontwikkelen, mede op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Om dat te
bereiken zetten we actief de Bergeijkse schouders eronder. Samen bouwen we verder!
Dat past de Bergeijkse mens en dat draagt CDA Bergeijk uit als politieke partij.
Om dit te bereiken heeft CDA Bergeijk een ambitieus verkiezingsprogramma. Wij
richten ons op de onderdelen waarmee we Bergeijk sterker maken. Dit doen we door
de gemeenschap eigen verantwoordelijkheid te geven. Voor ons begint politiek met
de erkenning van maatschappelijk initiatief. Als CDA Bergeijk doen we dat door
mensen en organisaties het vertrouwen te geven dat ze kunnen doen wat ze willen
doen. Als overheid ondersteunen we en leveren we een bijdrage waar nodig. De
inwoner gunt de overheid ook de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen in
elkaar staat daarbij centraal.
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BOUWEN AAN EEN STERK NETWERK

Lokaal zijn we in gesprek met verenigingen, kern- en
dorpsraden, ondernemers etc. Bij nieuwe initiatieven
hebben inwoners een actieve rol in de planvorming,
bijvoorbeeld in klankbordgroepen. We stimuleren
dorpsraden om hun ideeën met elkaar te delen, van
elkaar te laten leren en initiatieven vanuit de kernen te
stimuleren en te laten ontplooien. De gemeente denkt
mee, verbindt en ondersteunt in de uitwerking van
ideeën.

‘’

We stimuleren
dorpsraden om hun
ideeën met elkaar te
delen.

‘’

We blijven investeren in de strategische samenwerking met buurgemeenten. De
goede samenwerking in de Kempen geven we ook op raadsniveau een impuls. We
leveren input voor de tweejaarlijkse Kempenconferenties. We zetten een
gezamenlijke koers uit op het gebied van mobiliteit, energietransitie, economie,
volkshuisvesting, landelijk gebied en zorg. Samen zijn we immers sterker. Op lokaal
niveau, dicht bij de inwoners, voeren we dit vervolgens op maat uit. De nieuwe of
aangepaste samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking
Kempengemeenten (GRSK) geeft een nieuwe impuls, wij gaan voor een krachtige
samenwerking.
•
•

Bergeijk is en blijft een zelfstandige gemeente.
We blijven investeren in een goede samenwerking en
samenwerkingsafspraken met de Kempengemeente, onze buurgemeenten
(ook in België) en de gemeenschappelijke regelingen.

BESTUURSCULTUUR

Het CDA is voorstander van een open en herkenbare bestuurscultuur. Dat begint met
volksvertegenwoordigers die een verbinding hebben met de samenleving en de
signalen van de burgers serieus nemen. Dat betekent dat inwoners, ondernemers en
andere belanghebbenden goed meegenomen worden en daarbij ook daadwerkelijk
inbreng hebben. Dat is ons vertrekpunt. Debat over hoe we in de raad tot de goede
afwegingen komen is leidend op inhoud en niet op vorm, in vertrouwen en niet in
wantrouwen. Dat is de basis van goed besturen omdat we het doen voor onze
inwoners.
Dit programma is geschreven in opdracht van het bestuur en vastgesteld door de
ledenvergadering van CDA Bergeijk. Verschillende verenigingen, instellingen,
initiatieven en de achterban zijn geraadpleegd en hun input is verwerkt. Samen is voor
CDA Bergeijk een belangrijk begrip, daarom spreken wij vaak in de ‘we-vorm’. Hiermee
bedoelen we al onze inwoners en ondernemers samen.
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De doelen van het verkiezingsprogramma zijn meervoudig:
•
•
•

Voor de Bergeijkse kiezer is het een concrete uitwerking van onze
standpunten voor Bergeijk.
Voor de leden van het CDA Bergeijk fungeert het als een overzicht van
opvattingen, voornemens en prioriteiten voor de komende raadsperiode.
Het is voor CDA Bergeijk de basis voor een op te stellen raads- en/of
collegeprogramma.

We hebben dit verkiezingsprogramma gebouwd rond 4 hoofdthema’s waarmee we
de komende jaren blijven investeren in Bergeijk:

I Bouwen aan samen leven
II Bouwen aan levendige kernen
III Bouwen aan passend wonen
IV Bouwen aan ondernemen
We willen graag dat iedereen fijn en betaalbaar woont in een prettig en duurzaam
huis, in een schone, fijne en veilige wijk, in een gemeenschap van mensen die zich om
elkaar bekommeren en waar iedereen meedoet. Dat is de kern van dit
verkiezingsprogramma. Daar willen we in de periode 2022-2026 met draagvlak van de
inwoners samen verder aan bouwen. Doet u mee? Wij hopen het van harte!
Veel leesplezier.
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I. BOUWEN AAN SAMEN LEVEN
Bergeijk kenmerkt zicht door een groot sociaal hart. Veel mensen zetten zich in als
vrijwilliger en zijn lid van een club of vereniging. We doen de dingen hier graag samen
en kijken naar elkaar om. Toch zien we hier landelijk, maar ook in Bergeijk, een
verandering in komen. Eenzaamheid en armoede zijn beiden lang niet altijd zichtbaar,
steeds meer mensen hebben hiermee te maken.
Als CDA Bergeijk vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen en mee kan
blijven doen. Op school, bij de vereniging, bij evenementen en lokale zorginitiatieven,
jong en oud voelt zich thuis in Bergeijk. Als meedoen niet vanzelfsprekend is, bieden
we dichtbij hulp en ondersteuning.

1.1 BUURT- EN GEMEENSCHAPSHUIZEN
Onze buurt- en gemeenschapshuizen zijn de “huiskamer” van onze kernen. Het is de
plek waar je altijd welkom bent, de plek die mensen samenbrengt en verbind. Vele
verenigingen en zorginitiatieven vinden er een vaste plek. Juist omdat zij deze centrale
rol vervullen vinden we het van groot belang hierin te blijven investeren.
•
•

We blijven investeren in onze buurt- en gemeenschapshuizen door
subsidies, verduurzaming en onderhoud.
We volgen de ontwikkelingen in Riethoven (dorpsvoorzieningenplan
kernraad in ontwikkeling) en willen actief meedenken in het best passende
scenario dat recht doet aan de functie van het gemeenschapshuis en andere
betrokken partijen.

1.2 STERK VERENIGINGSLEVEN
In Bergeijk hebben we een groot en actief verenigingsleven. Met vele vrijwilligers die
zich inzetten voor die verenigingen. Of het nu gaat om een sportvereniging,
hobbyclub, scouting, carnavalsvereniging, harmonie of toneelclub: verenigingen
spelen een prominente rol in het leven van veel inwoners. De meeste inwoners die
betrokken zijn bij een vereniging zijn dat als speler of deelnemer. Maar ook als
vrijwilliger, bestuurslid, supporter of coach/begeleider zijn velen actief.
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Wij ondersteunen deze verenigingen in hun bestaansrecht. Waar dat niet kan zoeken
we samen met hen naar een oplossing, zoals samenwerking met andere verenigingen
of aanpassing van de accommodatie. Een accommodatie die bijvoorbeeld onze
aandacht heeft is die van fietscrossvereniging De Durtrappers. Zij verdienen een
zekere toekomst in onze gemeente waarvoor een baan die voldoet om de nationale en
internationale wedstrijdeneisen een vereiste is. Dit zonder overlast voor de omgeving.
Wij denken mee, waarbij voor alle verenigingen geldt dat zelfwerkzaamheid als
vliegwiel voor ontwikkelingen kan dienen.
Naast activiteiten die we al jaren ondersteunen, investeren we in nieuwe
ontwikkelingen. Padel, een nieuwe variant op tennis, is daarvan een voorbeeld. Deze
van jong tot oud te beoefenen sport is laagdrempelig en stimuleert daardoor mensen
snel tot bewegen. Als CDA Bergeijk vinden we dat we oog moeten hebben voor dit
soort nieuwe ontwikkelingen. Het subsidiebeleid voor verenigingen richten we zo in
dat ook nieuwe sporten of vernieuwende culturele initiatieven een plek krijgen in onze
kernen.
•

8

Accommodaties van verenigingen worden financieel ondersteund en
verduurzaamd, dit gebeurt samen met verenigingen zodat ze een goed thuis
hebben.
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1.3 ONDERWIJS
CDA Bergeijk vindt het belangrijk dat ieder kind in zijn
directe omgeving naar school kan. Het helpt het kind op
weg naar zelfstandigheid dit in een bekende en
vertrouwde omgeving vorm te geven. Daarnaast is een
basisschool een ontzettend belangrijke plek in al onze
kernen en draagt daarmee bij aan de leefbaarheid
daarvan. Wij blijven ons inzetten voor een basisschool in
iedere kern, ook de Weebosch, zonder daarbij
concessies te moeten doen aan de kwaliteit van het
onderwijs.

‘’

We blijven ons
inzetten voor een
basisschool in
iedere kern.

‘’

De komende jaren gaan we investeren in passende huisvesting voor al onze scholen,
we maken daarbij een snelle start met de aanpak van de Hofscholen. Deze plannen
zijn vastgelegd en worden verder uitgewerkt.
Naast investeren in schoolgebouwen vinden we het voor de ontwikkeling van onze
kinderen ook belangrijk dat er een doorgaande ontwikkellijn is voor alle kinderen op
onze Bergeijkse scholen. Dat betekent dat we ook investeren in een goede
samenwerking en afstemming tussen het onderwijs, de opvang/peuterwerk en het
Centrum Jeugd en Gezin (jeugdzorg).
Voldoende bewegen is voor iedereen gezond, een basis die we de kinderen al jong
mee willen geven. We investeren in onze sportcoaches. Daarnaast vinden we het
belangrijk dat kinderen op een laagdrempelige wijze in aanraking komen met muziek,
kunst en cultuur. Ook de cultuur coaches en het muziekonderwijs kunnen op onze
ondersteuning rekenen.
•
•

De school op de Weebosch blijft open.
We investeren in de onderwijshuisvesting van de Hofscholen, te starten met
de Beatrixschool.

1.4 ZORG DICHTBIJ
De afgelopen jaren hebben we in Bergeijk geïnvesteerd in goede zorg. Zorg dichtbij,
met korte lijntjes tussen dorpsondersteuners, WMO-loket, huisartsen, lokale
initiatieven en vrijwilligers is daarvoor essentieel. We blijven investeren in
dorpsondersteuners in iedere kern, in lokale initiatieven zoals onder andere samen
koken, samen eten, dagbesteding en activiteiten. Dit om zorg dichtbij huis in een
vertrouwde omgeving mogelijk te maken en in nog betere afstemming richting
zorgprofessionals. Hierdoor weten we de lijntjes in onze gemeente kort te houden.
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Wat CDA Bergeijk betreft blijven we ook de komende jaren investeren in de zorg en
ondersteuning dichtbij. De mensen in de praktijk zoals de dorpsondersteuners, het
Aquinohuis, lokale initiatieven en de vele vrijwilligers staan centraal en kunnen op ons
rekenen. Dankzij deze betrokkenheid kunnen we sneller signaleren en anticiperen op
een zorgbehoefte. Daarmee zorgen we er samen voor dat mensen langer in hun
veilige en vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. We zetten ons in om via
diverse kanalen bekendheid te geven aan de mogelijkheden voor ondersteuning en
zorg wat bijdraagt aan de leefbaarheid in onze kernen. Zodat we samen met elkaar
blijven zorgen voor onze inwoners die dat nodig hebben.
•
•

Lokale zorg initiatieven kunnen rekenen op onze steun.
We bieden ruimte aan nieuwe initiatieven in de kernen welke een bijdrage
leveren aan de leefbaarheid.

1.5 OUDEREN
We worden met elkaar steeds ouder, de vergrijzing neemt toe. De “nieuwe oudere” is
vitaler dan de oudere van 50 jaar geleden en woont langer zelfstandig thuis.
De inloopmomenten en sociale eetpunten in onze kernen zijn enorm belangrijk voor
de sociale contacten en de leefbaarheid voor ouderen net als de vele activiteiten
gericht op ouderen welke worden aangeboden door de diverse verenigingen zoals de
KBO. We blijven hier de komende jaren in investeren. De ouderencoach vervult hierin
een verbindende rol.
Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor ouderen, gehandicapten en mensen met
een chronische ziekte. CDA Bergeijk vindt dat de gemeente niet mag bezuinigen op
zorg als in specifieke gevallen geen mantelzorg beschikbaar is. Daarnaast moeten de
dagopvang en respijtzorg in onze gemeente op orde zijn, zodat mantelzorgers van tijd
tot tijd even op adem kunnen komen. We hebben bijzondere aandacht voor de
mantelzorger.
•
•
•
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We investeren in goede voorzieningen in alle kernen voor onze ouderen.
We bieden mantelzorgers onder andere laagdrempelige ondersteuning en
trefpunten waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
We ondersteunen ouderenverenigingen in hun activiteiten met
waarderingssubsidie.
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1.6 DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST
Het is onze taak om goed voor de toekomst te zorgen, en daarmee dus goed voor onze
jeugd! We willen de jeugd een goede, prettige en stabiele omgeving bieden om in op
te groeien, waarin voor hen die het nodig hebben zorg en ondersteuning beschikbaar
is. Dan kunnen zij zich ontwikkelen tot stabiele volwassenen die prettig door het leven
gaan. Dat geeft een sterke samenleving zoals we die in Bergeijk kennen.
We vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat we de juiste zorg, op het juiste
moment op de juiste plaats bieden. Naar ons idee is dat ondersteuning en begeleiding
zo vroeg mogelijk en zo dicht mogelijk bij/in de vertrouwde omgeving van de jeugdige
en het gezin.
We vinden het belangrijk dat alle jeugd/jongeren in Bergeijk een plek hebben waar ze
zich welkom voelen en waar ze vertrouwen in hebben. Een plek waar alle jongeren
welkom zijn en hun verhaal kunnen doen of kunnen ontdekken wie ze zijn. Het is
daarom van belang dat het jeugd/jongeren werk een vast gezicht en een centrale plek
in onze gemeente heeft.
Als CDA Bergeijk vinden we het belangrijk dat we onze jeugd een goede basis bieden.
De meeste jongeren vinden hun weg in de maatschappij via school, stage en studie.
Niet voor iedereen is dat de best passende weg. Voor hen willen we een passend
traject bieden met werken en leren. Hiervoor zetten we de kennis en kunde van
KempenPlus, speciale scholen en onze lokale bedrijven in.
•
•
•
•
•
•
•

11

We blijven investeren in onze jeugd.
Niemand zit thuis.
Kennismaking met de jongerencoach gebeurt al op de basisscholen.
De jongerencoach is actief in alle kernen.
We stimuleren en ondersteunen activiteiten en initiatieven waarbij jongeren
actief betrokken worden/een bijdrage te leveren.
We zetten in op een goede en nauwe samenwerking tussen professionals en
alle lokale netwerk toppers.
Kinderen die dat nodig hebben krijgen passend leerlingenvervoer naar
speciaal onderwijs.
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Uitgaansgelegenheid
We vinden het belangrijk dat we een aantrekkelijke
gemeente zijn voor al onze inwoners, dus zeker ook voor
onze jongeren. Op stap kunnen in je eigen gemeente
hoort daar zeker bij. We kunnen als politieke partij helaas
geen kroeg of club openen. Wat we wel kunnen is
ondernemers stimuleren en faciliteren om het
ondernemen gericht op deze doelgroep in onze gemeente
zo aantrekkelijk mogelijk te maken, daar blijven we ons
voor inzetten.

‘’

We vinden het
belangrijk om
met de jeugd in
contact te blijven.

‘’

Tegelijk zorgen we er ook voor dat initiatieven voor jongeren alle ruimte krijgen, zodat
binnen onze gemeente toch van alles te doen is. Sportverenigingen,
carnavalsverenigingen, de organisatie van de zeskamp, maar ook de kermis, het
ploegfestival en andere leuke initiatieven, ze kunnen allemaal rekenen op onze
support. Zo zorgen we samen voor genoeg uitdaging, lol en sociale contacten vlak bij
huis.
Ondertussen vinden we het belangrijk om met de jeugd in contact te blijven, te horen
welke behoefte zij hebben en samen met hen te kijken hoe we daar zo goed mogelijk
op in kunnen spelen.
•
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We stimuleren en faciliteren een aantrekkelijk uitgaansgebied.
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1.7 EENZAAMHEID
Eenzaamheid is een actueel probleem in de samenleving, dus ook in Bergeijk. Het
komt in alle leeftijdscategorieën voor, de afgelopen periode hebben we allemaal extra
gezien dat zowel ouderen als jongeren op dit gebied een kwetsbare groep zijn. Zorg
en aandacht hebben voor je naaste is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
We zetten in op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden
om eenzaamheid tegen te gaan. Ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar
sociale contacten, hen die dat nodig hebben bieden we hierbij een helpende hand. We
vinden het voor jongeren belangrijk dat ze weten dat ze er niet alleen voor staan, dat
er mensen zijn die hen begrijpen en waar ze hun verhaal kunnen doen. Goede,
laagdrempelige ondersteuning en duidelijke communicatie hierover vinden wij daarbij
belangrijk. Zodat iedereen de weg hierin kan vinden.
•
•

We zetten in op vrijwilligers in de eigen kernen om eenzaamheid te
signaleren en we bieden hen cursussen aan.
Join-us en Kempenbranie zijn projecten die zich richten op de weerbaarheid
en kwetsbaarheid van onze jongeren. Zij zijn betrokken binnen de Kempen
en daarmee binnen Bergeijk om onze jeugd handvatten te bieden om
weerbaarder te worden tegen eenzaamheid, drugsgebruik en verslaving.
Hier blijven we in investeren.

1.8 GEZONDHEID, VITALITEIT EN PREVENTIE
Onze gezondheid is ons grootste goed, ons kostbaarste bezit. Niet zo gek dat we er
dan ook graag goed voor willen zorgen. Als CDA Bergeijk willen we graag dat het goed
gaat met al onze inwoners, dat zij in goede gezondheid verkeren. We vinden het
belangrijk dat gezondheid in een breder perspectief wordt geplaatst, gezondheid is
niet enkel het uitblijven van ziekte. Gezondheid hangt samen met welbevinden,
gelukkig zijn, jezelf kunnen zijn in een prettige en passende omgeving. We vinden dan
ook dat in al ons beleid gezondheid een meegewogen rol moet hebben.

13
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Iedereen moet de mogelijkheid hebben om aan zijn/haar gezondheid te werken.
Sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn. Onze partners in het voorliggend veld,
zoals Stichting leergeld Veldhoven-De Kempen, bieden ondersteuning aan hen die
hier om financiële redenen geen gebruik van kunnen maken. Daarnaast kijken onze
coaches (sport-, jeugd- en ouderencoaches) op welke wijze mensen met een
beperking ook kunnen sporten in de nabije omgeving.
•
•
•

We stimuleren bewegen en ontmoeten in de eigen omgeving op een
laagdrempelige wijze met de aanleg van beweeg- en ontmoetplekken in
iedere kern.
Onze sportcoaches zoeken met mensen voor wie “regulier” sporten niet
vanzelfsprekend is naar manieren en plekken waardoor zij wel kunnen
sporten.
Met de inzet van Kempenbranie willen wij het normaliseren van
drugsgebruik tegengaan.

1.9 SCHULDEN
Schulden hebben impact op het hele gezin. Als CDA
Bergeijk vinden we het belangrijk dat daar oog voor is en
dat mensen met schulden weten waar ze hulp en
ondersteuning kunnen krijgen. Het liefst dichtbij en
zonder taboe. Kinderen die opgroeien in een gezin met
armoede of schuldenproblematiek moeten zich vrij en
zonder hinder kunnen ontwikkelen.
•
•
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‘’

Kinderen die
opgroeien in
armoede moeten
zich vrij en zonder
hinder kunnen
ontwikkelen.

‘’

We ondersteunen jongeren met schulden om een schuldenvrije start te
maken.
We verstevigen samenwerking met Stichting Leergeld en de Voedselbank,
maar ook van het aanbod met de inzet van onder andere burgerschuldhulp
en online hulpmiddelen.
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II. BOUWEN AAN LEVENDIGE KERNEN
Iedereen wil wonen in een veilige, schone en plezierige wijk! Een buurt waar je je thuis
voelt en waar men naar elkaar om kijkt. Onze wijken leveren een belangrijke bijdrage
aan het bevorderen van welzijn, veiligheid, activiteiten en contacten tussen inwoners
en met bezoekers. Onze kernen en wijken bieden hier met speelvoorzieningen,
zitgelegenheden en groen- en parkgebieden uiteenlopende mogelijkheden voor. Ook
de gemeenschappelijke voorzieningen in onze kernen zoals gemeenschapshuizen
dragen daar in sterke mate aan bij. Daarnaast is (verkeers-)veiligheid, toegankelijkheid
en bereikbaarheid hier belangrijk in.

2.1 INCLUSIEF EN BETROKKEN
SCHULDEN
Als CDA Bergeijk zetten we ons ervoor in dat openbare ruimten en gebouwen voor
iedereen goed toegankelijk zijn, hindernissen worden gesignaleerd en verholpen. De
openbare ruimte is zo ingericht zodat iedereen mee kan doen. Met meer
mogelijkheden in de buurt zoals samenspeel- en beweegtuinen stimuleren we
ouderen, mindervaliden en jongeren te bewegen en te ontmoeten. In iedere kern
richten we daarom speel-, ontmoet- en beweegmogelijkheden in, dit doen we samen
met scholen, verenigingen en ondernemers.
Steeds meer mensen van buiten de gemeente Bergeijk vestigen zich in onze
gemeente. Dit biedt kansen voor onze gemeente om de leefbaarheid in de kernen op
peil te houden. Tegelijk liggen er ook uitdagingen om hen actief te betrekken bij het
verenigingsleven en de activiteiten in onze kernen. Als CDA Bergeijk zien we hierin een
mooie rol weggelegd voor de dorps- en kernraden om samen met de
buurtverenigingen deze nieuwe Bergeijkenaren een warm welkom te geven. Als CDA
Bergeijk vinden we het belangrijk hen bij initiatieven die daaraan bijdragen te
ondersteunen. Dat men elkaar in de buurt kent en ontmoet is de basis van een fijne
buurt en een reden waarom onze inwoners in Bergeijk willen (blijven) wonen.
•

•
•
•
•
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We ondersteunen buurtverenigingen door bij de oplevering van een nieuwe
wijk hier samen met de dorps-/kernraad en alle nieuwe inwoners een
officieel moment van te maken waar een eerste ontmoeting plaats kan
vinden.
Activiteiten en initiatieven in de kernen die bijdragen aan de saamhorigheid
kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente.
De uitgangspunten uit het VN-manifest “Iedereen doet mee” dragen we
actief uit en brengen we bij de uitvoering van ons beleid in de praktijk.
We nodigen mensen met een beperking en ervaringsdeskundigen uit, actief
mee te laten denken in ons beleid. Dit door hen deel te laten uitmaken van
de Adviesraad Sociaal Domein.
Via de jeugdgemeenteraad laten we kinderen bekend worden met de
politiek en hebben zij een stem.
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2.2 GROENE WIJKEN EN BUURTEN
De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn
bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen
zich gezonder en gelukkiger. Wij willen het groen in de
wijken aantrekkelijker maken om te bewegen, te
verblijven en ontmoeten. De gemeente legt ‘spelen in het
groen’ vast als ruimtelijke functie in omgevingsplannen.

‘’

De gemeente legt
‘spelen in het groen’
vast als ruimtelijke
functie in de
omgevingsplannen.

‘’

Onze parken en het groen in de buurten is bestand tegen
extreme weersomstandigheden, zowel hitte, droogte als fikse buien. Door het
veranderende klimaat nemen de extremen toe. Dit vraagt om aanpassing om
bijvoorbeeld woningen droog te houden. Groen houdt onze wijken koel in de zomer
en biedt ruimte om regenwater op te vangen. Daar blijven we in investeren,
bijvoorbeeld door afkoppelen van regenwater te blijven stimuleren door middel van
subsidies bij herinrichtingsprojecten.

Het groen in onze gemeente dient netjes te worden onderhouden. We staan voor een
goed basisniveau. Initiatieven zoals de plukroute ondersteunen we van harte. Ook
maatregelen waarmee we de biodiversiteit vergroten hebben komende 4 jaar onze
aandacht. Bijvoorbeeld door passend beheer van bermen waar het vergroten van de
biodiversiteit kansrijk is.
Komende jaren richten we in onze kernen de parken en het groen op veel locaties
opnieuw in. Onze wijken pakken we aan op het moment dat het riool aan vervanging
toe is, werk met werk maken noemen we dat. Hierdoor is er minder overlast voor de
directe omgeving en besparen we kosten. Wijken en/of straten die we onder andere
aanpakken zijn de kom van de Weebosch, Burgemeester Magneestraat (Bergeijk),
Kleine Broekstraat en Industrieweg maar ook Koperteutenstraat, Hasselsestraat,
Stronk en omgeving. Verkeersveiligheid, regenwater goed opvangen en ontspannen
en recreëren zijn daarbij speerpunten. Samen met de buurt maken we hiervoor
plannen.
•
•
•
•
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Speel-, ontmoet- en beweegmogelijkheden in alle kernen realiseren.
Afkoppelen regenwater bij herinrichting gaan we financieel ondersteunen.
Er wordt bij renovatie of nieuwe aanleg van parken en groen geïnvesteerd in
water op te vangen, in combinatie met groen en speelgelegenheden een
mooie plek in de wijk.
Openbare verlichting blijven we omzetten naar LED-verlichting, zodat in
2025 de gehele openbare verlichting ‘verled’ is.
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2.3 INVESTEREN IN GOEDE BEREIKBAARHEID
Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om mee te doen in de samenleving. Ook
draagt het bij aan verbetering van onze omgeving. Uitgangspunt is een veilige
verkeerssituatie, we willen dat iedereen zich veilig op de fiets, per auto en te voet kan
verplaatsen binnen onze gemeente.
De N69 en de Diepveldenweg zijn gerealiseerd. We nemen diverse extra
verkeersmaatregelen om de doorstroming op onze lokale wegen te verbeteren.
Daarnaast voeren we maatregelen uit om sluipverkeer tegen te gaan. Zo maken we
het veiliger. In de wijken is 30 km de norm, ook hier doen we aanpassingen om veilig
verkeersgedrag te stimuleren. Op sommige stukken zullen we fietsstraten aan laten
leggen, daar waar de automobilist te gast is.
Met onze fietsambitie realiseren we fietspaden tussen alle kernen en verbinding met
het stedelijk gebied. Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en
gezond vervoermiddel. Wij kiezen daarom voor een veilig en fijnmazig fietsnetwerk.
De snelle fietsverbinding van ’t Hof naar Eindhoven biedt daarnaast een alternatief
voor de auto voor woon-werkverkeer. In combinatie met de opkomst van de
elektrische fiets nodigen snelle routes uit vaker op de fiets te stappen en om langere
afstanden af te leggen. Dit vermindert tegelijkertijd de druk op wegen en het milieu.

17
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We zetten ons in voor een goede bereikbaarheid met
openbaar vervoer van alle kernen. In de Kempen werken we
samen aan alternatief (openbaar) vervoer en de verbinding
met Eindhoven met slimme mobiliteitsoplossingen. In
iedere kern realiseren we een goede laadinfrastructuur voor
elektrische auto’s én fietsers.

‘’

Iedereen moet op een
veilige manier op pad
kunnen.

Iedereen moet op een veilige manier op pad kunnen. De
openbare weg moet veilig zijn, door bijvoorbeeld het
toepassen van slimme straatverlichting. Komend jaar
realiseren we dat bijvoorbeeld langs het fietspad Loo – Luyksgestel. Zo zorgen we
ervoor dat onder andere kinderen en ouderen nog veiliger op pad kunnen. Zowel
verkeersveilig als sociaal veilig.
•
•
•
•
•
•

•

•
•
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‘’

Snelle fietsverbinding met het stedelijk gebied realiseren.
Aanleg fietspaden: Luyksgestel-Weebosch, Westerhoven-Riethoven,
Steensel-Walik en Kruisboomweg Luyksgestel.
Inrichten fietsstraat Hobbel (Walik).
Veilige schoolomgeving en schoolroutes.
Goede toegankelijkheid van voetpaden (vlak, voldoende breedte) voor
ouderen, ook als zij daarbij gebruik maken van hulpmiddelen zoals een
rollator.
Nulplus-maatregelen realiseren. Deze maatregelen volgen op de realisatie
van de N69, zodat de verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de
nieuwe verkeerstromen. Dit doen we onder andere op diverse wegen in
Riethoven, Walik, Burgemeester Aartslaan, Fressevenweg en de
Runderbochten.
We maken afspraken met agrariërs hoe landbouwverkeer gestuurd wordt,
zodat drukke en krappe verkeerslocaties zoveel mogelijk vermeden worden
én landbouwverkeer zich veilig kan verplaatsen. Deze afspraken leggen we
vast in het landbouwconvenant.
We bieden maatwerk op onveilige plekken.
In samenwerking met de regio en Kempengemeenten zetten we in op een
goede bereikbaarheid van onze kernen middels openbaar vervoer.
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2.4 CULTUUR
Theater de Kattendans, openluchttheater de Hunnebergen, onze muziek-, zang-, dansen toneelverenigingen maar ook de vele carnavalsverenigingen, gilden, de bieb en het
muziekonderwijs maken dat we in Bergeijk “rijke” culturele voorzieningen hebben. De
verscheidenheid aan verenigingen en evenementen, zoals onder andere het
Ploegfestival, KPJ Zeskamp, Crazy Cross en kermissen maakt dat kennismaken met
onze lokale cultuur voor iedereen toegankelijk is. Als CDA Bergeijk vinden we het
belangrijk dat we dit in de toekomst ook weten te borgen en we daarmee een
aantrekkelijke gemeente blijven voor onze huidige en toekomstige inwoners.
De buurt- en gemeenschapshuizen vervullen hierin een centrale plek voor veel
verenigingen. We investeren hierin, op dit moment concreet in de Kattendans. Naast
de verenigingen die hier thuis zijn, biedt het podium van de Kattendans aan alle
verenigingen uit Bergeijk de ruimte een groot publiek te bereiken. De hernieuwde
Kattendans heeft daarnaast extra mogelijkheden voor cultuur in de brede zin, onder
andere met een extra multifunctionele zaal. We vinden het belangrijk dat alle
verenigingen in combinatie met de theaterfunctie de ruimte hebben, daarmee is de
Kattendans een grote toegevoegde waarde voor onze gemeente.
•
•
•
•
•
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Onze culturele voorzieningen en verenigingen blijven we faciliteren en
ondersteunen o.a. via subsidies kunnen zij blijven rekenen op onze financiële
ondersteuning.
We denken graag mee met onze verenigingen en culturele partners hoe het
culturele aanbod in Bergeijk aantrekkelijk te houden voor inwoners en
bezoekers.
We stimuleren ons cultureel talent zich te ontwikkelen en hun talenten te
ontplooien (onder andere door middel van te investeren in: Art4U, cultuur en
sportgala, professionele ondersteuning, goede accommodaties)
Het monumentaal en cultureel historisch erfgoed in onze gemeente
beschermen we houden en we in stand.
We hebben een verscheidenheid aan kunst o.a. in de openbare ruimte. Hier
dragen we zorg voor, dit faciliteren we en hierbij betrekken we de
adviescommissie kunst.
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2.5 VEILIGHEID
Als CDA Bergeijk vinden we het belangrijk dat onze inwoners zich veilig voelen in hun
omgeving in onze gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om
samen met inwoners en de betrokken instanties als politie, brandweer en ambulance
hier zorg voor te dragen.

‘’

We vinden het
belangrijk dat onze
inwoners zich veilig
voelen.

‘’

Als grensgemeente en gemeente met een groot buitengebied weet de criminaliteit
onze gemeente ook te vinden. Net als in andere regio’s van Nederland stelt dat onze
gemeente ook voor de uitdaging hier grip op te krijgen en te houden. Het is hierin
belangrijk goed en nauw samen te werken met de omliggende gemeente, ook over
de grens en met de professionals. Maar ook als inwoners hebben we hier
verantwoordelijkheid voor deze criminaliteit geen ruimte te bieden, niet fysiek en niet
in de vraag.
•
•
•
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Wij zetten in op nauwe samenwerking met buurgemeenten, ook onze
Belgische buren.
Wij zetten in op goede informatievoorzieningen voor inwoners. We zullen
met elkaar het gesprek hierover aan moeten gaan.
We blijven buurtpreventie ondersteunen om samen een veilige buurt te
creëren.
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III. BOUWEN AAN PASSEND WONEN
We vinden het belangrijk dat iedereen in Bergeijk kan blijven wonen en zich hier thuis
voelt. In de gemeente Bergeijk zijn de afgelopen jaren de aantallen woningen
gebouwd die toegestaan waren volgens de opgelegde kaders van de provincie, de
vraag blijft echter onverminderd groot. De regio trekt nieuwe inwoners aan, onze
jongeren willen graag een eigen stekkie. Dat betekent dat CDA Bergeijk de komende
jaren inzet op betaalbare woningen voor iedereen. Starters, één- en
tweepersoonshuishoudens, sociale huurwoningen, passende woningen en
woonvormen voor ouderen en zorg hebben daarbij onze speciale aandacht. Daarbij is
voor CDA Bergeijk het woonbeleid gericht op (ruimtelijke) kwaliteit, duurzaamheid en
leefbaarheid.

3.1 BOUWEN IN ALLE KERNEN
CDA Bergeijk vindt dat in alle kernen gebouwd moet
blijven worden. Vooral voor doelgroepen die moeite
hebben met het vinden van een passende eigen
woning: jongeren, ouderen en mensen die aangewezen
zijn op een sociale huurwoning. Door voor ouderen te
bouwen ontstaat tevens doorstroming in de bestaande
woningen.

‘’

We bouwen de
komende 10 jaar
duizend woningen,
minimaal 100 per jaar
de komende 4 jaar.

‘’

Daarom werken we in alle kernen aan bouwmogelijkheden. In elke kern hebben we
concreet bouwlocaties in beeld waardoor het aantal woningen flink stijgt.
Hof
Riethoven
Westerhoven
Luyksgestel
Weebosch
Loo

210 woningen
60 woningen
60 woningen
65 woningen
50 woningen
55 woningen

Naast deze concrete ontwikkelingen waarmee we in ruim 400 woningen voorzien
verspreid over al onze kernen, zet CDA Bergeijk zich in op andere/nieuwe
ontwikkelingen, zodat we de komende 10 jaar minimaal 1.000 woningen kunnen
bouwen. Mocht een bepaalde ontwikkeling stagneren, dan nemen we zelf initiatief.
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Plannen voor herbestemming, transformatie van bedrijfsgebouwen en verdichting
(meer woningen in de bebouwde omgeving) hebben in elke kern onze voorkeur. Dit
met behoud van de ruimtelijke kwaliteiten zoals groen en speelvoorzieningen voor
een levendige, groene en aantrekkelijke woonomgeving. Omdat de ruimte hiervoor
echter steeds beperkter is, sluiten wij uitbreidingen aan de randen van de bebouwde
kom niet uit. Behoud van en verbinding met het groen in de beekdalen, bossen en het
boerenland aan de dorpsranden en goede en veilige ontsluitingswegen zijn daarbij
belangrijke uitgangspunten.
•
•
•

We bouwen de komende tien jaar duizend woningen, minimaal honderd per
jaar de komende vier jaar.
Wanneer initiatieven waarmee we onze maatschappelijke doelstellingen
willen realiseren niet van de grond komen, nemen we een actieve rol.
We bouwen in alle kernen, afgestemd op de omvang en vraag van een kern.

3.2 BOUWEN VOOR DOELGROEPEN
Starters en één- en tweepersoonshuishoudens
Ben je starter dan merk je nu dat het bijna onmogelijk is
aan een betaalbare woning te komen. Daarom wil CDA
Bergeijk investeren in nieuwe vormen van bouwen. Zoals
één- en tweepersoonswoningen (microwoningen) en
woningen die ook op lange termijn bereikbaar zijn voor
starters. Hoe ga je daarvoor zorgen? De gemeente neemt
hiertoe zelf initiatieven, bijvoorbeeld op de locatie van de
oude basisschool op ’t Loo.

‘’

CDA Bergeijk wil
investeren in nieuwe
vormen van bouwen.

‘’

Om aan deze grote vraag van betaalbare woningen te voldoen zullen we verder
moeten kijken dan de “traditionele” woningbouw. Kleinere, tijdelijke woningen,
woonvormen met gemeenschappelijke ruimtes en gezamenlijke voorzieningen of
woonvormen waar ook zorg geboden wordt. We omarmen particuliere
wooninitiatieven. Nieuwe woonconcepten krijgen vrijheid en medewerking om te
ontwikkelen.
•
•
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Zelfbewoningsplicht zodat woningen ook echt bij de doelgroep terecht
komen
Lokale betrokkenheid bij projecten vergroten (bouwen door en dus voor
onze inwoners, bijvoorbeeld door coöperatief particulier
opdrachtgeverschap - CPO) zodat gebouwd wordt voor de behoefte van
onze inwoners.
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Sociale huur
Iedereen heeft de mogelijkheid om te wonen in Bergeijk. Het percentage sociale
woningen in Bergeijk neemt daarom de komende vier jaar toe. We maken met de
woningcorporaties gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit
van het woningaanbod om dat te bereiken. Maar ook met private investeerders maken
we afspraken over een percentage van 30% sociale woningbouw bij bouwprojecten.
•
•

•
•
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Het aanbod sociale huurwoningen neemt toe. Het streven om 30% sociale
huur in een project op te nemen houden we in stand.
Korting op de grondprijs blijft mogelijk voor te bouwen sociale woningbouw
via het vereveningsfonds (waar geen 30% sociale huur gerealiseerd kan
worden, betaalt de initiatiefnemer een bijdrage om sociale huur elders wel
mogelijk te maken).
Afspraken maken met corporaties zodat we gezamenlijk onze doelstelling
gaan realiseren.
Verduurzaming van de sociale huurwoningen ondersteunen we zowel vanuit
de gemeentelijke organisatie als financieel.
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Senioren
Bergeijkse senioren hebben behoefte aan betaalbare
levensloopbestendige woningen en/of appartementen
nabij het centrum in iedere dorpskern. Daarnaast
ondersteunen we initiatieven waarbij wonen en zorgen
samen komen.
•
•

‘’

We ondersteunen nieuwe woon-zorg initiatieven
in alle kernen.
Mogelijkheid van het (tijdelijk) plaatsen van een
mantelzorgwoning.

We ondersteunen
initiatieven waarbij
wonen en zorgen
samen komen.

‘’

Huisvesting van nieuwkomers
Arbeidsmigranten en expats dragen bij aan een sterke lokale economie. Vele
Bergeijkse ondernemers maken gebruik van hun diensten. We vinden het belangrijk
dat zij passende huisvesting krijgen. Onze handhavers zien daarom actief toe op deze
huisvesting, zodat excessen worden voorkomen. Voor nieuwe initiatieven zijn
duidelijke beleidskaders opgesteld voor goede huisvesting. Wij onderschrijven deze
beleidskaders. We willen daarmee de bestaande woningen ontzien en de krapte op de
woningmarkt niet verder aanwakkeren. Dit biedt ook kansen voor expats een
geschikte woning te vinden.
•

Arbeidsmigranten doen ertoe, ook zij maken het verschil en dragen bij aan
onze welvaart. CDA Bergeijk vindt het belangrijk dat zij zich thuis voelen in
hun woon- en werkomgeving en kunnen meedoen aan het maatschappelijk
leven. We toetsen initiatieven voor nieuwe huisvesting daarop.

3.3 BESTAANDE WONINGVOORRAAD BENUTTEN
Bergeijk heeft relatief veel grote woningen op ruime percelen. We maken bewoning
hiervan graag toegankelijker. Daarmee bieden we ruimte aan bijvoorbeeld één- en
tweepersoonshuishoudens en inwoners die (mantel)zorg nodig hebben. Ook voor
creatieve en vraaggerichte initiatieven voor de transformatie van een andere
bestemmingen naar een woonbestemming, staan we open.
•
•
•
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Gebruik van bijgebouwen als mantelzorgwoningen of huisvesting voor
doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren.
Grote woningen splitsen of vervangen door meerdere kleine maakt
woningen voor groter aantal mensen financieel haalbaar.
Door kamergewijze verhuur en inwoning kansen bieden om passende
woonruimte voor doelgroepen te realiseren blijft mogelijk.
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3.4 BOUWEN AAN DUURZAAMHEID
Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad is belangrijk. Het zorgt ervoor dat
we comfortabel en behaaglijk wonen, en daarnaast de energierekening betaalbaar
blijft. Ook levert het een belangrijke bijdrage aan het behalen van de klimaat- en
duurzaamheidsdoelen. Gezien de kosten hiervan is dit echter niet vanzelfsprekend
voor onze inwoners. We informeren en stimuleren inwoners daarom, zodat we
stappen blijven zetten.
In de transitie naar duurzame woningen pakken we kansen en leren we van anderen.
We lopen niet voorop, maar stimuleren quick-wins. Isoleren van woningen is daarbij
een belangrijk speerpunt, dat we met subsidies blijven ondersteunen.
•
•
•
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Woningbouwcorporaties ondersteunen bij het verduurzamen van sociale
woningbouw.
Verduurzamen van woningen met subsidies stimuleren.
Aanbieden van een renteloze lening voor inwoners om verduurzamen van de
woning mogelijk te maken.
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IV. BOUWEN AAN ONDERNEMEN
Onze regio ontwikkelt zich economisch voortvarend. In onze gemeente zijn meer
werkplekken dan de omvang van onze beroepsbevolking. De beschikbaarheid van
personeel vraagt evenals de benodigde en beschikbare ruimte steeds om zorgvuldige
afwegingen waar we in onze gemeente ruimte voor bieden. We wegen dit af met
aandacht voor brede welvaart, waarvan het economische aspect een onderdeel is. Om
deze afwegingen goed te kunnen maken werken we samen in de Kempen en de
regio. We zetten deze samenwerkingen graag voort en investeren daarin.

4.1 DUURZAME WERKGELEGENHEID
We bieden de ondernemers ruimte om te denken in
kansen. Dit doen we door open te staan voor nieuwe visies
en eigen invulling van bedrijvigheid. CDA Bergeijk vindt
het daarbij belangrijk dat we aanbod en vraag in
werkgelegenheid op de voet volgen in overleg met de
lokale ondernemersverenigingen. We ondersteunen
daarbij initiatieven van de ondernemer, onder andere
verenigd in het Kempisch Ondernemers Platform (KOP),
de winkeliersvereniging, KHB en de BOC.

‘’

We stimuleren
toekomstgerichte
ontwikkelingen om
ook op lange termijn
werkgelegenheid te
behouden.

‘’

Wij geloven dat de jeugd de toekomst heeft! Daarom is het belangrijk dat bedrijven
optimaal gebruik maken van het gericht aanbieden van opleidingsmogelijkheden en
stageplaatsen. Techniekportaal de Kempen, een samenwerking van bedrijven en
onderwijsinstellingen, is actief in het opleiden van de eigen medewerkers van
bedrijven. Het interesseren van jongeren voor techniek is een belangrijk doel. Hiermee
krijgt onze jeugd kansen in hun eigen omgeving. Dergelijke initiatieven ondersteunen
we van harte, evenals het Huis van de Brabantse Kempen, dat zich onder andere richt
op talentontwikkeling, arbeidsparticipatie en werkgelegenheid.

26

CDA BERGEIJK VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

CDA BERGEIJK – SAMEN BOUWEN WE VERDER

Ook als je even niet aan het werk komt of een afstand hebt tot de arbeidsmarkt is de
gemeente er om je te ondersteunen zodat je mee kunt doen. KempenPlus heeft
daarin een centrale rol. Samen met bedrijven bieden zij bijvoorbeeld mogelijkheden
voor opleiding, omscholing, stage- en werkplekken. De talentklassen zijn hiervan een
mooi voorbeeld. Maar ook lokaal door initiatieven als WijWesterhoven en het
Aquinohuis. Ook in andere kernen ondersteunen we dergelijke initiatieven van harte.
We stimuleren toekomstgerichte ontwikkelingen om ook op lange termijn
werkgelegenheid te behouden. In de innovatieve regio waarin we wonen zijn daarvoor
allerlei kansen.
•

•

We geven initiatieven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
lokaal een plek te geven de ruimte en ondersteunen de plannen en ideeën
van ondernemers en verenigingen zodat deze mensen ook mee kunnen
doen.
KempenPlus houdt een centrale rol in het begeleiden van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.

4.2 ONDERNEMEND BERGEIJK
Bergeijk is een ondernemende gemeente. In diverse sectoren willen we deze
ondernemers de ruimte geven zich te blijven ontwikkelen.
Bedrijvigheid
Grote en kleine ondernemers hebben een enorme betekenis voor onze gemeente, we
zijn en blijven actief in gesprek om de bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken. We
bieden in alle kernen ruimte aan de aanwezige ondernemers. Zij krijgen op basis van
duidelijke randvoorwaarden ruimte om te groeien op bestaande industrieterreinen,
hierbij is ook aandacht voor de grotere Bergeijkse ondernemingen. Daarnaast bieden
we nieuwe ondernemers kansen, onder andere op Waterlaat 7. Door het beter
benutten van bestaande terreinen (revitaliseren) en kleinschalig door transformatie in
het buitengebied. Voor grootschalige logistiek, grootschalige zware industrie of
datacentra verwijzen we ondernemers naar de stedelijke regio.
•
•
•
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Lokale ondernemers dragen bij aan leefbare kernen. We bieden ze de ruimte
om te ondernemen.
We revitaliseren bestaande bedrijventerreinen.
Waar nodig en mogelijk ontwikkelen we nieuwe bedrijventerreinen.
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Toerisme
Toerisme is een groeiende sector binnen onze gemeente.
CDA Bergeijk vindt het belangrijk deze sector te
faciliteren en ondersteunen. Dit doen we onder andere
door promotie van Bergeijk. Verblijfsrecreatie is er in alle
soorten en maten. Forest Village (voorheen Zwarte
Bergen) is een aanvulling op het bestaande aanbod. Met
de centrale voorzieningen (horeca en zwembad) biedt dit
in de toekomst aanvullende mogelijkheden, ook voor onze
eigen inwoners.

‘’

Voor kort verblijf zien
we mogelijkheden
voor een breder
aanbod.

‘’

Voor kort verblijf (B&B, hotel) zien we mogelijkheden voor een breder aanbod.
Daarnaast verbeteren we de recreatieve fietspaden, investeren we in aantrekkelijke en
toegankelijke bos- en natuurgebieden, routes voor wandelaars, fietsers, ruiters en
menners. Voor toeristen maar zeker ook voor onze eigen inwoners.
•
•
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Bergeijk heeft een groot (recreatief) fiets- en wandelnetwerk. Door
onderhoud en vervanging zetten we in op het verbeteren van het comfort en
de veiligheid.
We willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor dagrecreatie en we denken
graag mee met ondernemers die zich hierop willen richten.
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Detailhandel
Winkeliers en horecaondernemers dragen bij aan sfeer, beleving en vooral de
leefbaarheid in onze kernen. We zetten ons in voor levendige centra met een
diversiteit aan (winkel)voorzieningen en horeca. Op ’t Hof blijft het centreren op basis
van landelijke trends en prognoses en lokale ontwikkeling het uitgangspunt, waardoor
economie en verblijfskwaliteit hand in hand gaan. Een goede samenwerking tussen de
diverse ondernemers onderling en met de gemeente is belangrijk om de levendigheid
in ons winkelgebied te behouden en waar mogelijk uit te breiden.
•
•
•

Bij ontwikkeling van de detailhandel is de concentratiegedachte in de centra
leidend.
We denken graag mee met ondernemers hoe ze binnen onze gemeente een
uitgaansgelegenheid voor onze jeugd vorm kunnen geven. We willen hen
hierin stimuleren en faciliteren.
We blijven investeren in levendige centra.

4.3 BIJZONDER BUITENGEBIED BERGEIJK
Landbouw, recreatie, natuur, wonen en werken zijn in het
buitengebied met elkaar verweven. Kenmerkend zijn de
beekdalen met natte weides, singels en bossen en heide,
de landbouw. Landbouw, recreatie, wonen en werken
vindt gespreid plaats.
Voor zowel landbouw als recreatie geldt dat de bedrijven
uiteenlopende doelgroepen, producten en schaalgrootte
hebben. De overige bedrijvigheid is voornamelijk
kleinschalig. Al deze functies maken ons buitengebied tot
een aantrekkelijk en levendig gebied en hebben er hun plek.

‘’

Wij staan voor een
duurzame en
evenwichtige
ontwikkeling van een
toekomstbestendig
buitengebied.

‘’

CDA Bergeijk staat voor een duurzame en evenwichtige ontwikkeling van een
toekomstbestendig buitengebied. Want rentmeesterschap is een actieve bezigheid.
Het betekent verbeteren en verfijnen. Rentmeesterschap is niet de handhaving van de
status quo, we zijn zuinig op de waarde van ons landschap en investeren in
verbetering zodat dit mooie buitengebied ook geborgd is voor de toekomst.
Door de transitie van het buitengebied raken de diverse functies steeds verder met
elkaar verweven. Gebiedsgerichte aanpak, zoals onlangs gestart bij de Run, is voor ons
een goed middel om alle functies in te passen en gezamenlijk mogelijk te maken.
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Kleinschalige industrie en het opwekken van duurzame energie op voormalige
agrarische locaties bijvoorbeeld. Of nieuwe wandelpaden door beekdalen en langs
boerenland. Met deze aanpak willen we voor bedrijven die zich uitsluitend richten op
landbouw of recreatie het toekomstperspectief verbeteren, bijvoorbeeld door
grondruil of nieuwe recreatieve routes.
Agrariërs dragen al op allerlei wijze bij aan die verweving. Naast de primaire
bedrijfsvoering houden veel bedrijven zich bezig met het opwekken van energie,
recreatie op de boerderij en/of agrarisch natuurbeheer.
In ons buitengebied is ruimte voor een breed scala aan
agrarische bedrijven. Intensief en extensief, biologisch, natuur-inclusief en regulier, boomteelt,
veehouderij, tuin- en akkerbouw. Maatwerkoplossingen
zijn nodig zodat deze bedrijven duurzaam en met een
eerlijk, toekomstbestendig verdienmodel kunnen
ondernemen en ontwikkelen.

‘’

Agrariërs krijgen een
actieve rol in
landschaps- en
natuurbeheer die
beloond wordt.

‘’

Al enkele decennia vindt herinrichting plaats om de
beekdalen van het buitengebied te maken (bergen van
water bij hevige buien). Dit blijven we onder andere door
inzet van gemeentelijke gronden ondersteunen. De Beekloop is groen, de Keersop is
zowel recreatief als ecologisch steeds aantrekkelijker en de Run heeft een groene
randzone. Agrariërs krijgen hierbij een actieve rol in landschaps- en natuurbeheer, die
beloond wordt en zo mogelijk ingepast in de bedrijfsvoering (beweiding,
bodemverbetering door middel van organische stof). De aangrenzende agrariërs
onderhouden bijvoorbeeld het groen langs de Run, de omgeving van de Goorloop is in
beheer bij agrariërs in De Pielis. Ook op andere locaties willen we dit stimuleren.
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Onze gemeente heeft veel bossen en landbouwgronden in eigendom. Deze willen we
graag toekomstbestendig maken en houden. Voor de bossen betekent dit meer
diversiteit, zowel voor klimaat, productie, beleving als natuur. We zetten in op het
omzetten van onze bossen van naald- naar loofbomen zodat deze klimaatbestendiger
zijn en bijdragen aan het vastleggen van CO2. Met de inzet van haar landbouwgronden
ondersteunt de gemeente deze transitie. Behoud en verbetering van de
bodemkwaliteit is een belangrijk speerpunt, waarbij meerjarig verpachten een
belangrijk middel is.

‘’

Buiten het
vastgestelde
zoekgebied zijn er wat
ons betreft geen
mogelijkheden voor
zonneweides en
windmolens.

‘’

Ondernemers die investeren in verdere verduurzaming
van de veehouderij krijgen daarvoor de ruimte.
Ondernemers moeten de tijd krijgen om realistische
stappen te zetten. Enerzijds denken we mee in
oplossingen en anderzijds stellen we duidelijke kaders en
grenzen. Op deze manier weten ondernemers precies wat
hun ontwikkelmogelijkheden zijn en kunnen we de
kwaliteit van de leefomgeving waarborgen. CDA Bergeijk
staat daarbij voor een goede gezondheid voor alle
inwoners; daar worden geen concessies aan gedaan.

Steeds meer wordt gekeken naar het buitengebied om opwekking van de grote vraag
naar energie in te vullen. Voor grootschalige opwek van wind- en zonne-energie is een
zoekgebied opgesteld. Om tot verdere stappen te komen dient een zorgvuldige
procedure doorlopen te worden, waarin de omgeving wordt meegenomen en
participeert. Buiten dit zoekgebied zijn er wat ons betreft geen mogelijkheden voor
zonneweides en windmolens.
•
•
•
•
•
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Het groene, weidse landschap van ons buitengebied draagt bij aan het
welzijn en het geluk van mensen. Agrarische ondernemers leveren hierbij
een waardevolle bijdrage bij beheer en onderhoud van dit gebied.
We zetten ons in voor een gezonde balans tussen natuur, land- en tuinbouw
en recreatie.
We bieden ruimte aan nieuwe initiatieven van bestemming binnen de
kaders van het buitengebied.
We ondersteunen initiatieven die gericht zijn op vernieuwing zodat de
agrarische sector duurzamer en gezonder wordt.
We verpachten gronden met oog voor bodem en waterkwaliteit, omgeving
en de pachters.
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