
CDA BERGEIJK 
IS ER KLAAR 
VOOR

Wat heeft CDA Bergeijk in de 
afgelopen periode betekend voor 
de gemeente?

“Alle zes de kernen hebben goede eigen 
voorzieningen waaronder ten minste één 
basisschool, een gemeenschapshuis en 
sportclubs. Het openbaar gebied is goed op 
orde met veel groen en speelvoorzieningen, en 
we hebben een rijk verenigingsleven met 
prima accommodaties. We zijn trots op wat 
er bereikt is. We hebben in de afgelopen jaren 
een stabiele en voortvarende koers gevaren. 
Soms streng, vaak heel ambitieus, maar het 
heeft ons – als gemeente – veel gebracht. 
Bergeijk staat er hartstikke goed voor.” 

Kun je daar een voorbeeld 
van geven?

“Ondanks de crisis hebben we álle huizen 
die we van de Provincie mochten bouwen 
ook daadwerkelijk gebouwd. Dat valt niet 
direct op, want er is nog steeds een groot 
tekort, maar we hebben alles gedaan wat 
we konden. Dat neemt niet weg dat er nog 
steeds veel werk aan de winkel is. 
Er moeten veel meer betaalbare woningen 
komen, vooral voor starters en ouderen. 
In de komende tien jaar duizend stuks als 
het aan CDA Bergeijk ligt. Daar blijven we 
ons onverminderd hard voor inzetten.”

Duizend extra woningen? Is dat 
een haalbaar streven?

“Ja, zeker. Doordat we de laatste jaren op 
strategische plekken hebben gebouwd, zoals 
op inbreidingslocaties en dicht bij kernen, is 
er nu ruimte om die duizend woningen te 
bouwen. We vinden het belangrijk om 
verantwoord, zuinig en slim om te gaan 
met ruimte zodat er een goede balans is 
tussen wonen, landbouw, natuur en 
recreatie. Door kavelruil toe te staan komen 
gronden op de juiste plek te liggen. Dat 
heeft veel voordelen; een boer wil het liefst 
percelen aan huis, wij willen graag grond 

vlak bij dorpskernen voor woningbouw, bij 
natuurgebieden voor natuurversterking of 
op specifi eke plekken voor infrastructuur. 
Zo is er evenwicht en kunnen we ons 
steentje bijdragen aan een aaneengesloten 
ecologisch netwerk in Brabant. En we 
kunnen boeren de ruimte bieden voor 
ontwikkeling in het buitengebied.”

Wat staat er nog meer op 
de agenda?

“We willen dé fi etsgemeente van Brabant 
worden. In maart wordt gestart met de 
aanleg van het fi etspad tussen Westerhoven 
en Riethoven. Als het pad klaar is, zijn alle 
kernen van Bergeijk met elkaar verbonden. 
De volgende stap is de aanleg van de 
snelfi etsweg naar Eindhoven. Met goede 
fi etsverbindingen van kern tot kern en van 
Bergeijk naar het stedelijk gebied is onze 
fi etsambitie geslaagd.” 

Vragen naar je stemadvies voor 
16 maart is vragen naar de 
bekende weg zeker?

“Ja, dat lijkt me wel, hè? Zoals gezegd, 
Bergeijk staat er goed voor, maar dat is niet 
vanzelfsprekend. We hebben bewogen tijden 
gekend die vroegen om een standvastig en 
stabiele koers voor de toekomst. Het CDA 
heeft in de afgelopen jaren echt bewezen 
zorg te kunnen dragen voor vooruitgang en 
daadkracht in onze gemeente. Ik sta dus 
tweehonderd procent achter mijn stemad-
vies en heb er alle vertrouwen in dat we met 
het huidige sterke CDA-team onze gemeente 
nóg aantrekkelijker kunnen maken. Ik hoop 
van harte op de steun van de kiezer zodat 
we samen verder kunnen bouwen. Stem 
dus 16 maart CDA voor stabiliteit en 
vooruitgang.”

Ook de komende periode wil CDA Bergeijk er graag de schouders onder 
zetten.  Een Interview met Mathijs Kuijken (12 jaar wethouder namens CDA 
Bergeijk en lijstduwer): “Betaalbare woningen voor starters, ouderen en de 
sociale huursector, ruim baan voor fi etsers, veel groen en goede voorzienin-
gen in alle kernen zijn thema’s die onze volle aandacht hebben.”
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