CDA BERGEIJK
BOUWT AAN
PASSEND WONEN

CDA Bergeijk vindt het belangrijk dat iedereen in zijn eigen kern kan
blijven wonen en dat iedereen zich in onze gemeente thuis voelt.
Daarom moet er in alle kernen gebouwd worden. Daarbij richten we
ons met name op jongeren, ouderen en mensen die aangewezen zijn
op een sociale huurwoning. Passende woonruimte voor iedereen dus,
ook voor onze kandidaten Peter, Maud, Maartje en Mike.

Bouwen in alle kernen
CDA Bergeijk wil de komende jaren
samen met woningcorporaties voldoende
betaalbare woningen realiseren.
Maud van Riemsdijk (21 jaar, #9 op de
kieslijst): “In onze nieuwbouwplannen
blijven we minimaal zestig procent voor
doelgroepen, zoals starters, senioren en
sociale huur, bouwen, waarvan dertig
procent bestaat uit sociale huurwoningen.
Voor starters en één- en twee persoonshuishoudens is het momenteel extra moeilijk
om woonruimte te vinden.
In onze plannen is daarom niet alleen
ruimte voor ‘traditionele’ woningbouw,
maar ook voor kleinere microwoningen en
tijdelijke woningen. Zo willen we iedereen
zo snel mogelijk passende woonruimte
bieden.” Peter van Hoof (54 jaar, #4 op
de kieslijst): “We bouwen ook levensloopbestendige woningen en woonvormen waar
zorg geboden kan worden voor ouderen.
Hoewel ik nu nog prima woon, kijk ik wel
naar de toekomst. Als we doorstroming
realiseren, komen er vanzelf woningen vrij
die ruimte bieden aan jonge gezinnen.”

tijdelijke bewoning van bijgebouwen toe te
staan, kan snel extra woonruimte
gerealiseerd worden. Maartje van Beek
(24 jaar, #10 op de kieslijst): “In het
bijgebouw in de tuin van mijn oma hebben
mijn vriend en ik ons eigen stekkie gemaakt.
We hebben ruimte genoeg en kunnen oma
een handje helpen als dat eens nodig is.
Ideaal! Het nog beter benutten van de
huidige woningvoorraad gaan we als CDA
in de komende jaren verder stimuleren en
ondersteunen.”

Honderd woningen per jaar
bouwen
Mike Heesters (30 jaar, #8 op de kieslijst):
“Voor jongeren zoals ik is het lastig een
eigen huis te huren of kopen. Ik heb helaas
nog geen woning kunnen vinden. Dankzij
de plannen van het CDA heb ik er vertrouwen in dat dat verandert. De komende
jaren gaan we minimaal honderd woningen
per jaar bouwen in de gemeente Bergeijk,
dus duizend stuks in de komende tien jaar.
Een ambitieus maar reëel streven. We
zetten onze schouders eronder en bouwen
samen verder.”

De bestaande woningvoorraad
benutten
Naast nieuwbouw ziet CDA Bergeijk ook
andere mogelijkheden om voldoende
woonruimte te realiseren.
Door bijvoorbeeld huizen te splitsen of
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