SAMEN BOUWEN
WE VERDER:
KRACHTIGE
KERNEN
Tessie Couturiervan Beek (#6)

Rick Groenen (#7)

Ben Groenen (#3)

Peter van Hoof (#4)

Iedereen wil wonen in een veilige, schone en plezierige wijk! Een
buurt waar je je thuis voelt en waar men naar elkaar omkijkt. Als CDA
Bergeijk zetten we ons al jaren in om sámen met u te zorgen voor een
gemeente waar het ﬁjn wonen, werken en recreëren is. Een gemeente waar plek is voor iedereen. Daaraan kan ook iedereen een steentje
bijdragen. Van ondernemers tot vrijwilligers, van jong tot oud. We
hebben elkaar nódig en moeten het samen doen.
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Goede voorzieningen in
iedere kern

Verenigingen verdienen
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Groene omgeving
De positieve eﬀecten van groen op onze
gezondheid zijn bewezen. Mensen met een

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