SAMEN BOUWEN
WE VERDER
CDA BERGEIJK
ONDERNEEMT

Ben Groenen (#3)

Peter van Hoof (#4)

Rick Groenen (#7)

Mike Heesters (#8)

Onze regio ontwikkelt zich economisch voortvarend. In gemeente
Bergeijk zijn meer werkplekken dan onze beroepsbevolking groot is.
Oftewel: er is behoefte aan personeel. Samen met de benodigde en
beschikbare ruimte vraagt dit steeds om zorgvuldige afwegingen.

Buitengebied in balans

Goed bereikbare lokale
maakindustrie

Een belangrijke kwaliteit van ons buitengebied is de afwisseling van beekdalen,

Door het beter benutten (revitaliseren) van

bossen en boerenland. Hierdoor zijn

bestaande industrieterreinen en zo nodig het

landbouw, natuur, recreatie, wonen en

uitbreiden met aanvullend terrein, bieden we

werken in ons mooie buitengebied sterk

bedrijven de mogelijkheid om zich te blijven

met elkaar verweven. Vrijkomende

ontwikkelen. Mike Heesters (30 jaar, #8 op

agrarische bebouwing biedt mooie kansen

de kieslijst): “Lokale ondernemers dragen bij

voor kleinschalige bedrijven en recreatie.

aan leefbare kernen, we bieden hen de

Recreatieondernemers in het groene,

ruimte om te ondernemen. Na de aanleg van

aantrekkelijke buitengebied ontvangen

de N69 en de Diepveldenweg blijven we

recreanten met open armen. Ben Groenen

investeren in goed bereikbare en veilige

(38 jaar, #3 op de kieslijst): “Er is plek voor

bedrijventerreinen.”

Bergeijkse boeren die zich richten op een
nevenfunctie met recreatie. Maar natuurlijk

Toerisme en recreatie

ook voor natuurinclusieve boeren en
reguliere agrariërs. We bieden boeren de

ergeijk is een toeristische gemeente met een

ruimte om hun bedrijven te ontwikkelen.

mooi en divers aanbod voor overnachtin-

We zetten in op langdurige pacht waarbij

gen en recreatie. Peter van Hoof (54 jaar,

we duurzame voorwaarden stellen. Onze

#4 op de kieslijst) “Met de komst van

bloeiende akkerranden bieden zo naast een

Forrest Village zetten we onze gemeente

mooi beeld, ook ruimte voor insecten.”

nog meer op de toeristische kaart. Het is
een mooie aanvulling op de bestaande

Horeca en detailhandel als
basis voor levendige centra

recreatievoorzieningen. Daarnaast biedt
het werkgelegenheid en o.a. een zwembad
waar al onze inwoners ook gebruik van

Lokale ondernemers in de horeca en

kunnen maken. Ook zijn er nog talloze

detailhandel leveren een belangrijke

mogelijkheden op het gebied van dagrecre-

bijdrage aan de leefbaarheid in onze

atie, waarin we ons als toeristische gemeen-

kernen. Rick Groenen (32 jaar, #7 op

te kunnen onderscheiden. We denken graag

de kieslijst): “We blijven investeren in

mee met ondernemers die zich hierin verder

levendige kernen met een aantrekkelijke

willen ontwikkelen.”

uitstraling. Door op ’t Hof winkelvoorzieningen vooral te concentreren in
het centrum is de leegstand zeer laag.
Komende jaren richten we Hof Noord
opnieuw in en ook de Burgemeester
Magneestraat krijgt een opknapbeurt. Zo
creëren we samen een gezellig centrum.“

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

CDABERGEIJK.NL

