De 7 speerpunten van het CDA Brummen-Eerbeek 2022-2026
We werken altijd vanuit de 4 uitgangspunten:
* solidariteit
* gespreide verantwoordelijkheid
* publieke gerechtigheid
* rentmeesterschap
1. We willen een sterke samenleving, waarin iedereen meetelt en
meedoet. Waarin dat wat je zelf kunt, zelf ook doet. Maar als je zorg
nodig hebt, moet je deze ook krijgen. De zorg moet goed geregeld zijn.
2. Het aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen moet omhoog,
voor jongeren èn ouderen. Daarmee behouden we jongeren en jonge
gezinnen binnen onze gemeente. Niet de markt, maar de overheid moet
de regie nemen zodat de toegekende 900 woningen van Regionale
Woonagenda 2020 voor Brummen gebouwd kunnen worden.
3. We zetten maximaal in op energietransitie en verduurzamen. Dit gaat
samen met de inzet op bescherming van natuur en biodiversiteit. We
willen dat iedereen mee kan doen hierbij.
We willen hierbij blijvende aandacht voor de agrariërs binnen onze
gemeentegrenzen, zodat zij over kunnen gaan naar
toekomstbestendige duurzame landbouw. Daarvoor is nodig dat er
een nieuw verdienmodel op tafel ligt, dat hen houvast geeft voor hun
toekomst.
4. Het CDA wil krachtige voortzetting van de ontwikkeling Eerbeek
Loenen 2030 met alle onderliggende projecten, met een goede balans
tussen vergroten van leefbaarheid en behoud van de historisch
gegroeide industrie in het dorp Eerbeek. We noemen het evenwichtig
balanceren.
5. We willen ook dat de ontwikkeling van de dorpscentra in Eerbeek en
Brummen flink opschiet. Met vitale winkelbedrijven en een uitnodigende
recreatieve omgeving. De ondernemers van de beide kernen moeten
ruimte krijgen voor hun inbreng.
6. We willen een sterke positie van onze kleine kernen in het prachtige
landschap van ons buitengebied als het gaat om wonen, werken en
recreëren. Iedere kern vanuit zijn eigen karakter.
7. Het CDA staat voor realistisch financieel beleid van de gemeente.
Daar hoort een strakke begrotingsdiscipline bij. Maar we hebben
daarvoor ook reële budgetten nodig en verwachten dan ook van de
overheid dat er meer geld beschikbaar komt voor o.a jeugd(zorg).

