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SAMEN BOUWEN
WE VERDER:
DICHT BIJ ONZE
INWONERS

Bergeijk staat er hartstikke goed voor, er is veel bereikt. In alle kernen
zijn de voorzieningen op orde. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in zorg, mobiliteit, natuurontwikkeling en cultuur. Dat was ons
alléén nooit gelukt. We doen dit samen met onze inwoners.

Samen bouwen aan leefbaarheid

ook met jullie samengewerkt. Samen met
ondernemers is het economisch actieplan

Jullie weten als geen ander wat er speelt en

opgesteld en uitgevoerd. Samen met de

leeft in onze kernen en hoe we jullie daar het

jeugdgemeenteraad realiseerden we de

beste bij kunnen ondersteunen. Voor het

samenspeeltuin, waar kinderen met en

CDA ligt in deze erkenning de basis van

zonder beperking samen kunnen spelen.

onze politiek; het zijn de inwoners die een

Samen met de KBO hebben we een plan

gemeente leefbaar maken, het is aan de

opgesteld om eenzaamheid onder ouderen

gemeente om hen hierin zo goed mogelijk

tegen te gaan. In het best beoordeelde

te ondersteunen. Een gemeente kan niet

WMO-loket (van Nederland) wordt samen

succesvol zijn als ze niet nauw samenwerkt

met je gekeken naar passende zorg bij

met haar inwoners, ondernemers en

je hulpvraag. Samen met de sportver-

vrijwilligers. Daar zijn we als CDA Bergeijk

enigingen zijn onze sportvelden voorzien

van overtuigd en daar zetten we ons dan

van ledverlichting en zwijnwerende

ook vol voor in.

hekwerken.

We doen dit samen met jullie

Als CDA Bergeijk geloven we in de kracht
van onze samenleving en hebben we

Inwoners, dorpsraden, verenigingen,

vertrouwen in onze inwoners. We denken

buurten, cultuur- en sportclubs, scholen,

mee en leveren maatwerk om op die

zorginstellingen en bedrijven; ze leveren

manier de uitdagingen voor de toekomst

allemaal een unieke bijdrage aan onze

samen vorm te geven. Dat doet Bergeijk

samenleving en weten vaak zelf heel goed

als zelfstandige gemeente, omdat we

hoe dingen geregeld moeten worden.

zo dicht bij onze inwoners kunnen

Dat hoeven we als politieke partij niet voor

blijven staan.

hen te verzinnen. We vinden het daarom
belangrijk om goed te luisteren naar de

Namens CDA Bergeijk

wensen en samen op te trekken om onze
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inwoners, ondernemers, zorgvragers en
vrijwilligers een actieve rol te geven.

Samenwerken als
verbindende factor
Dit zijn niet alleen mooie woorden, we
hebben op deze manier de afgelopen jaren

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

CDABERGEIJK.NL

