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Iedereen moet kunnen sporten

Alle inwoners van de gemeente Bergeijk 
moeten de mogelijkheid hebben om aan hun 
gezondheid te werken, vindt het CDA. 
Sporten moet voor iedereen toegankelijk 
zijn. Lijsttrekker Stef Luijten (34 jaar): 
“Zelf merk ik hoe belangrijk het is om naast 
een drukke baan te kunnen bewegen. Vroe-
ger op de voetbalvelden van RKVV Bergeijk, 
tegenwoordig door een rondje hard te lopen 
of te wielrennen. Dat gun ik iedereen. 
Inwoners die geen geld hebben om lid te 
worden van een sportclub of vereniging 
kunnen daarom rekenen op fi nanciële 
ondersteuning.”

We koesteren de mantelzorger

Mantelzorgers zijn onmisbaar. Het is 
belangrijk dat de dagopvang en respijtzorg 
in onze gemeente op orde zijn, zodat 
mantelzorgers af en toe op adem kunnen 
komen. Lindy Wijnen (40 jaar, #2 op de 
kieslijst): “In mijn werk als zorgcoördinator 
zie ik hoeveel impact het heeft als iemand 
in je gezin of naaste omgeving zorg nodig 
heeft. Het is daarom enorm belangrijk dat 
we investeren in goede voorzieningen voor 
onze ouderen. In alle kernen. Daarnaast 
bieden we mantelzorgers onder andere 
trefpunten zodat ze ervaringen met 
elkaar kunnen delen.”

Gemeenschapshuizen als 
huiskamer

CDA Bergeijk ziet gemeenschapshuizen 
als ‘huiskamer’ van de kernen. “Het is een 
plek  voor iedereen, waar je anderen kunt 
ontmoeten en waar verenigingen en 
zorginitiatieven onderdak vinden,” aldus 
Tessie Couturier-van Beek (42 jaar, #6 op 
de kieslijst). “CDA Bergeijk blijft daarom 
investeren in de buurt- en gemeen-
schapshuizen. Daarnaast ondersteunen 
we nieuwe sociale initiatieven in de 
gemeenschapshuizen, zowel voor ouderen 
als voor jongeren.”

Goede voorzieningen in 
alle kernen.

We blíjven strijden voor goede voorzienin-
gen in alle kernen. Minstens één basisschool 
in iedere kern. We investeren in de scholen 
op het Hof. Bjorn Aarts (26 jaar #5 op de 
kieslijst): “Ook sportvoorzieningen houden 
onze aandacht, zodat we elkaar daar 
kunnen blijven ontmoeten en uitdagen. 
De accommodaties en verenigingen met 
vele vrijwilligers kunnen rekenen op onze 
steun.” 

CDA BERGEIJK HEEFT 
OOG VOOR IEDEREEN 

Eenzaamheid en armoede zijn lang niet altijd zichtbaar in de 
samenleving, maar steeds meer mensen hebben ermee te maken. 
CDA Bergeijk vindt het belangrijk dat iederéén zich gezien voelt en mee 
kan doen. Ook als dat door omstandigheden niet vanzelfsprekend is.
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CDA BERGEIJK? KIJK DAN OP
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