
SAMEN BOUWEN
WE VERDER:

Veilig per fi ets

Peter van Hoof (54 jaar, #4 op de kieslijst): 
“We willen veilige fi etspaden tussen alle 
kernen zodat kinderen zelfstandig naar 
school kunnen fi etsen. Met onze fi ets-
ambitie zorgen we voor fi etspaden tussen 
alle kernen en een snelle fi etsverbinding 
richting het stedelijk gebied. Daarnaast 
zetten we de komende tijd in op het nog 
veiliger maken van bestaande fi etspaden.”

Goede voorzieningen in 
iedere kern

We blijven ons hard maken voor goede 
voorzieningen in alle kernen. Gemeen-
schapshuizen zijn de “huiskamers” van onze 
kernen. Vele verenigingen en zorginitiatie-
ven vinden er een vaste plek. Juist omdat zij 
deze centrale rol vervullen, vinden we het 
van groot belang om hierin te blijven 
investeren. Daarnaast investeren we in 
onderwijs. Tessie Couturier- van Beek 
(42 jaar, #6 op de kieslijst): “Iedereen heeft 
recht op goed onderwijs, dichtbij huis. We 
blijven ons dus inzetten voor basisscholen 
in álle kernen. Van Riethoven tot en met 
de Weebosch. De komende jaren gaan we 
investeren in passende huisvesting van 
de basisschool op drie locaties op ’t Hof 
en in Riethoven.”

Groene omgeving

De positieve eff ecten van groen op onze 
gezondheid zijn bewezen. Mensen met een 

groene woonomgeving voelen zich gezonder 
en gelukkiger. Ben Groenen (38 jaar, #3 op 
de kieslijst): “Wij willen het groen in de 
wijken aantrekkelijker maken om te 
bewegen, te verblijven en te ontmoeten. Dat 
doen we door in iedere kern zulke plekken te 
creëren. Er wordt bij renovatie of nieuwe 
aanleg van de buitenruimte geïnvesteerd in 
de opvang van water. In combinatie met 
groen en speelgelegenheden zorgt dit voor 
een mooie plek in de wijk.”

Verenigingen verdienen 
ondersteuning

Verenigingen vormen de spil van onze 
samenleving. Daarom blijven we daarin 
investeren en dat zullen we blijven doen. 
Teruglopende ledenaantallen of een gebrek 
aan vrijwilligers kunnen het voortbestaan 
behoorlijk onder druk zetten. We denken 
daarom proactief mee om verenigingen te 
helpen bij knelpunten. Rick Groenen (32 
jaar, #7 op de kieslijst): “Investeren in onze 
verenigingen doen wij door fi nanciële 
ondersteuning, ons uitgebreide subsidie-
beleid en investeringen in accommodaties. 
We stimuleren de betrokkenheid van onze 
inwoners. We zijn ontzettend trots op alle 
verenigingen in alle kernen. Verenigingen 
waar zelfs Olympische successen uit 
voort komen!”

KRACHTIGE
KERNEN

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 fi jn wonen, werken en recreëren is. Een gemeen-
te 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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