
U KUNT REKENEN 
OP CDA BERGEIJK 

Samen bouwen we verder

We hebben veel gebouwd de laatste jaren, 
we hebben maximaal aantal woningen 
gebouwd wat we van de provincie mochten 
bouwen. Maar we zijn er nog niet en hebben 
nog genoeg uitdagingen. Zoals onder 
anderen: nog meer en versneld bouwen van 
betaalbare en duurzame woningen. CDA 
Bergeijk gaat niet voor de makkelijke weg 
of populaire keuzes maar voor de beste 
keuzes voor de toekomst. Dit maakt ons ook 
als partij toekomstbestendig. Een nieuwe 
tijd vraagt om nieuwe oplossingen met oog 
voor de realiteit. 

Om snel te kunnen bouwen, kiezen wij voor 
ontwikkeling in al onze kernen. Dit vergroot 
en versterkt de leefbaarheid. Daarvoor blijft 
traditionele bouw mogelijk maar zetten we 
ook in op alternatieven zoals microwonin-
gen, woningsplitsing, inwoning en tijdelijk 
wonen in bijgebouwen. 

We vinden het belangrijk dat iedereen de 
kans krijgt om zijn woning te verduur-
zamen, op een manier die passend is maar 
niet dwingend. We investeren daarom in 
subsidies en een renteloze lening. Voor alles 
geldt dat we een voortvarende en bewezen 
koers behouden en niets beloven wat we 
niet waar kunnen maken.

Lokaal en betrokken

CDA Bergeijk heeft opnieuw een team van 
enthousiaste mensen samengesteld, 

afkomstig uit alle kernen. We staan midden 
in de samenleving en zijn actief bij diverse 
verenigingen, waardoor we weten wat er 
speelt. Samen brengen we veel ervaring, 
betrokkenheid en vernieuwing in.  Met 
veel nieuwe gezichten op de lijst met een 
gemiddelde leeftijd van 34 jaar in de top 
10 is ervaring en vooruitgang bij ons in 
goede handen. Maar ook een frisse blik en 
vertegenwoordiging in veel leeftijds-
categorieën.

Uw steun hard nodig

CDA Bergeijk wil samen met inwoners de 
uitdagingen aangaan voor de toekomst. 
Zo bouwen we met z’n allen aan een 
gezonde, leefbare en aantrekkelijke gemeen-
te. Niet (alleen) voor onszelf maar ook voor 
onze kinderen en de volgende generaties. 
Wilt u dat deze voortvarende koers 
wordt voorgezet? 

Kies dan 16 maart a.s. voor 
stabiliteit, ambitie en vooruitgang 
en stem CDA Bergeijk. 
Samen bouwen we verder.

Alvast veel dank voor uw vertrouwen!

Stef Luijten                                                                             
Lijstrekker CDA Bergeijk  

14, 15, en 16 maart mag u stemmen voor de gemeenteraad. We hopen dat 
u deze kans gebruikt om te kiezen voor stabiliteit, ambitie en vooruitgang. 
Drie waarden die van toepassing zijn op CDA Bergeijk. In de afgelopen 
periode heb ik (als wethouder) mogen bijdragen aan een sterk Bergeijk 
en is er een duidelijke en ambitieuze koers gevaren. Dat heeft onze 
gemeente veel gebracht. Bergeijk staat er in alle opzichten goed voor.
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WIL JE MEER LEZEN OVER DE 
PLANNEN EN KANDIDATEN VAN 
CDA BERGEIJK? KIJK DAN OP

Stef Luijten
Lijsttrekker 
CDA Bergeijk


